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أ

مؤلفان
ﻣحﻤد عارف ﻟﻮدﻳﻦ
سﻴد فاضﻞ شاه
اﻳدﻳت مسلکی
دکتﻮر شﻴر عﻠی ظرﻳفی
حبﻴب اهلل فﻮزي
اﻳدﻳت زبان
دکتﻮر فضﻞ اﻟﻬادی وزﻳﻦ
ﻣرﻳﻢ ﻣﻨزه کﻮﻫستاﻧی

کمﻴت ﾢدﻳﻨی ،سﻴاسی و فرﻫﻨگی
ﻣﻮﻟﻮی عﻴﻦ اﻟﻨعﻴﻢ فﻴضی
پﻮﻫﻨدوی عبداهلل حاتﻢ

اشراف
 -دکتور شﻴر علﻰ ظرﻳفﻰ رئﻴس پروژه انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ.

ب

بسﻢ اﷲ الرحﻤﻦ الرحﻴﻢ

ج

د

دا وطﻦ افغاﻧستـــان دى

دا عزت د ﻫـــر افغان دى

کﻮر د سﻮل ３کﻮر د تﻮرې

ﻫر بچی ﻳ ３قﻬرمـــان دى

دا وطﻦ د ！ﻮلﻮ کـﻮر دى

د بلــــﻮ＇ــــﻮ د ازبکـــــﻮ

د پ＋تــــﻮن او ﻫزاره وو

د ترکمﻨــــــــﻮ د تاجکــــﻮ

ورسره عرب－ ،ﻮجــر دي

پامﻴــرﻳان ،ﻧﻮرستاﻧﻴــــان

براﻫﻮي دي ،قزلباش دي

ﻫم اﻳمـــاق ،ﻫم پشـﻪ ４ان

دا ﻫﻴـــﻮاد بﻪ تل ＄لﻴ８ي

لکــﻪ لمــر پر شﻨﻪ آسمـان

پﻪ سﻴﻨــﻪ ک ３د آسﻴـــا بﻪ

لکـــﻪ زړه وي جــاوﻳدان

ﻧﻮم د حق مﻮ دى رﻫبـــر

واﻳﻮ اهلل اکبر واﻳﻮ اهلل اکبر

پﻴام وزﻳر ﻣعارف
الحمدﷲ رب العالمﻴن والصﻼة والسﻼم 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 اسﻼمﻰ است؛ زﻳرا از ﻳک جانب ،فارغان مدارس دﻳنﻰ به حﻴث
پﻴشواﻳان معنوى جامعه ،باﻳد محور تﻼشهاى معارف قرار گﻴرند و از سوى دﻳگر نصاب
تعلﻴمات اسﻼمﻰ شامل عقاﻳد ،احکام و هداﻳات دﻳن مبﻴن اسﻼم 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 اسﻼمﻰ در طول تارﻳخ نقش مهمﻰ را در اﻳجاد ،توسعه و غنامندى سﻴستم
تعلﻴمات و معارف اسﻼمﻰ مخصوصا انکشاف تدرﻳجﻰ نصاب تعلﻴمﻰ مراکز و
مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،اﻳفاء کرده اند.
مطالعۀ دقﻴق در سﻴر تطور تارﻳخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ 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 اسﻼم ،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 اسﻼمﻰ نقش عظﻴمﻰ
داشته است ،وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ
مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فقه ،اصول فقه و غﻴره ،گواه
واضح آنچه گفته شد مﻰ باشد.
همزمان با رشد بﻴدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلﻴمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد
ه

تحول کمﻰ و کﻴفﻰ بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف
مدارس و مراکز تعلﻴمات اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولﻴت ورسالت خوﻳش ،در
مطابقت با احکام قانون اساسﻰ کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کﻴفﻰ تعلﻴمات
اسﻼمﻰ 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
کشور ،به بهبود و انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ پرداخته و کتابهاى راﻳج مدارس تعلﻴمات
اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضﻴح متون ،جا بجا ساختن فعالﻴتها ،ارزﻳابﻰ و تمرﻳنها با معﻴارهاى
کتب درسﻰ عﻴار ساخت.
امﻴدوارم اﻳن تﻼشهاى قابل تمجﻴد علما و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف
هر چه بﻴشتر تعلﻴمات اسﻼمﻰ در افغانستان عزﻳز مفﻴد واقع شده وسبب کسب رضاى
خداوند متعال قرار گﻴرد.
وباﷲ التوفﻴق
دکتور محمد مﻴروﻳس بلخﻰ
وزﻳر معارف

و

ﻣقدﻣﻪ
ﻣعلﻤﻴﻦ گراﻣﻰ وداﻧش آﻣﻮزان ارجﻤﻨد!
با در نظرداشت اوضاع کنونﻰ کشور و نﻴازهاى مبرم مدارس دﻳنﻰ ،رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون فقه ،اساس
قرار دهد ،متن آن را به زبانهاى ملﻰ ترجمه نماﻳد ،محتواى آن را بر دروس تقسﻴم نموده شرح
مختصرى را با ازدﻳاد عناوﻳن مناسب بغلﻰ ،بر آن عﻼوه سازد؛ تا هموطنان ما اطمﻴنان حاصل کنند
که اوﻻد اﻳشان ،کتاب معتبر و مروج فقه حنفﻰ را با نوآورىهاى عصرى فرا مﻰگﻴرند؛ بنا ًء مﻰتوان
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
اصطﻼحات 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،
معامﻼت ،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 ،دﻻﻳل مسائل نﻴز بﻴان گردد .در اﻳن کتاب ،از درج آراء و نظرﻳات مذاهب دﻳگر و
دﻻﻳل 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 طوﻻنﻰ 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 نسخههاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار دهﻴم،
در بعضﻰ از جاها که در مﻴان نسخههاى مختلف تفاوت به چشم رسﻴده تﻼش صورت گرفته تا به
کمک شرحهاى 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 گزﻳنهها خواهد بود بلکه مطمئن
هستﻴم به ﻳارى خداى متعال در خانهها ،نهاد ها و مراکز فرهنگﻰ ،به طور ﻳکسان ،به عنوان ﻳکﻰ از
مفﻴدترﻳن 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.

ز

بخاطر جلوگﻴرى از زﻳاد شدن حجم کتاب ،احکام مربوط به (رق) ﻳعنﻰ (غﻼم وکنﻴز) که حاﻻ
عم ً
ﻼ وجود ندارد از مفردات کتاب درسﻰ حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکﻴز شده
است.
اگر علماى گرامﻰ و خوانندهگان عزﻳز در اﻳن کتاب با اشتباهات علمﻰ ﻳا فنﻰاى بر مﻰخورند ،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 آمادهگﻰ تام ،متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه مﻰکنند.
بعد از آن که شاگردان ترجمه را ﻳاد گرفتند ،استاد عناوﻳن جانبﻰ درس را بر تخته مﻰنوﻳسد و آن
را طبق شرح کتاب بﻴان مﻰدارد.
مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مﻰشود ،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.

وباﷲ التوفﻴق
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فﻬرست
شماره درس

عنوان

درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس ﻳازدهم
درس دوازدهم
درس سﻴزدهم
درس چهاردهم
درس پانزدهم
درس شانزدهم
درس هفدهم
درس هجدهم
درس نوزدهم
درس بﻴستم
درس بﻴست و ﻳکم
درس بﻴست و دوم

شناخت بﻴع
احکام بﻴع()1
احکام بﻴع()2
خﻴار شرط
خﻴار رؤﻳت(دﻳدن)
خﻴار عﻴب
بﻴع فاسد
حکم بﻴع فاسد و مکروه
اقاله
مرابحه و تولﻴه
احکام سود
احکام سلم
بﻴع صرف
گروى()1
گروى ()2
گروى()3
حجر()1
حجر( )2احکام سفﻴه
حجر( )3حجر مفلس و قرضدار
اقرار()1
اقرار( )2کلمات اقرار
اقرار ( )3جمﻼت اقرار

صفحه
1
5
11
15
19
23
27
31
35
37
41
45
51
57
61
65
69
73
77
81
85
89

ط

درس بﻴست و سوم
درس بﻴست وچهارم
درس بﻴست و پنجم
درس بﻴست و ششم
درس بﻴست و هفتم
درس بﻴست و هشتم
درس بﻴست و نهم
درس سﻰ ام
درس سﻰ و ﻳکم
درس سﻰ و دوم
درس سﻰ و سوم
درس سﻰ و چهار
درس سﻰ و پنجم
درس سﻰ و ششم
درس سﻰ و هفتم
درس سﻰ و هشتم
درس سﻰ و نهم
درس چهلم
درس چهل و ﻳکم
درس چهل و دوم
درس چهل و سوم
درس چهل و چهارم
درس چهل و پنجم
درس چهل و ششم
درس چهل و هفتم
درس چهل و هشتم
درس چهل و نهم
درس پنجاه ام
درس پنجاه و ﻳکم
درس پنجاه و دوم
درس پنجاه و سوم
ي

اقرار()4اقرار براى محل و اقرار در حالت مرﻳضﻰ
اقرار( )5اقرار به نسب
اجاره ()1تعرﻳف اجاره
اجاره( )2اجاره گرفتن سوارى
اجاره( ) 3اقسام مزدوران
اجاره ( )4احکام اجوره
اجاره( )5احکام اجوره
اجاره( )6فسخ کردن اجاره
شفعه()1
شفعه( )2احکام مطالبه شفعه
شفعه( )3پرداخت قﻴمت شفعه
شفعه( )4احکام مابعد برنده شدن شفعه
شرکت( )1شرکت مفاوضه
شرکت( )2شرکت عنان
مضاربت()1
مضاربت()2
وکالت()1
وکالت()2
کفالت
حواله
صلح()1
صلح()2
هبه (بخشش)
وقف
غصب
ودﻳعت
عارﻳت
لقﻴط
لقطه
حکم شخص خنثي
احکام مفقود (گم شده)

93
97
101
107
111
115
119
123
127
133
137
143
147
153
161
167
171
179
185
193
197
203
207
213
219
227
233
237
239
243
247

درس پنجاه و چهارم
درس پنجاه و پنجم
درس پنجاه و ششم
درس پنجاه و هفتم
درس پنجاه و هشتم
درس پنجاه و نهم
درس شصتم
درس شصت و ﻳکم
درس شصت و دوم
درس شصت و سوم
درس شصت و چهارم
درس شصت و پنجم
درس شصت و ششم
درس شصت و هفتم
درس شصت و هشتم
درس شصت و نهم
درس هفتادم
درس هفتادو ﻳکم
درس هفتادو دوم
درس هفتادو سوم
درس هفتادو چهارم
درس هفتادو پنجم
درس هفتادو ششم
درس هفتادو هفتم
درس هفتادو هشتم
درس هفتادو نهم
درس هشتادم
درس هشتادو ﻳکم

آباد ساختن زمﻴن هاى ﻻ مزروع
دهقانﻰ و باغبانﻰ
نکاح
محرمات نکاح
نکاح با زنان اهل کتاب و عدم جواز اجبار زنان بر نکاح
وﻻﻳت
کفاءت
مهر()1
مهر()2
تعدد زوجات
اثر ارتداد بر نکاح و حکم قسم
رضاع()1
رضاع()2
طﻼق()1
طﻼق ()2
طﻼق ()3
طﻼق()4
رجعت()1
احکام مربوط به طﻼق رجعﻰ
اﻳﻼء
خلع
ظهار
لعان
عدت()1
احکام احداد و احکام متباقﻰ عدت
نفقه()1
نفقه()2
حضانت

249
253
259
263
267
271
273
277
281
287
291
295
297
301
305
311
315
319
323
327
331
335
341
347
351
359
363
367

ك

درس اول

شﻨاخت بﻴﻊ
اﻧسان در زﻧدﮔﻰ ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى زﻳادى دارد کﻪ بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻫﻤﺔ آﻧﻬا را بر
آورده سازد ،بﻨا ًء جﻬت رفع ضرورﻳات خﻮﻳش بﻪ خرﻳد اشﻴاي ﻣﻮرد ضرورت ،ﻧﻴاز
دارد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم با درﻧظر داشت ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى اﻧسان ،خرﻳد و فروش را جاﻳز ﮔرداﻧﻴده
است درﻳﻦ بخش احکام خرﻳد و فروش و ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ آن را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ و از (عقد
بﻴع) آغاز ﻣﻰکﻨﻴﻢ.

ترجﻤﻪ:
( )1بﻴع با اﻳجاب و قبﻮل بﻪ صﻴغﻪﻫاى ﻣاضﻰ ،ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد.
( )2ﻫرﮔاه 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 ﻣﻰرود.
( )3ﻫرﮔاه 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.
( )4ثﻤﻦ و ﻣبﻴعﻪ کﻪ (ﻫﻨﮕام خرﻳدن) بﻪ آن اشاره شﻮد ،بدون تعﻴﻴﻦ اﻧدازه ،خرﻳد و فروش
آن جاﻳز است.
بﻴع بﻪ ﻣطﻠق پﻮل ،صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد؛ ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻣقدار و ﻧﻮعﻴت آن ﻣعﻠﻮم باشد.
شرح
تﻌرﻳﻒ بﻴﻊ :بﻴع در ﻟغت خرﻳد و فروش و ﻣبادﻟﻪ را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﻳک
ﻣال بﻪ ﻣال دﻳﮕر را در صﻮرت رضاﻳت طرفﻴﻦ بﻴع ﮔﻮﻳﻨد.
{.
ﻣشروﻋﻴت بﻴﻊ :اﷲ ارشاد ﻣﻰفرﻣاﻳد}:
ترجﻤﻪ :اﷲ بﻴع را جاﻳز و سﻮد را حرام ﮔرداﻧﻴده است.
رﻛﻦ بﻴﻊ :اﻳجاب و قبﻮل رکﻦ بﻴع است.
اﻳجاب :پﻴشﻨﻬاد خرﻳد وفروش تﻮسط ﻫر ﻳک از طرفﻴﻦ کﻪ صﻮرت ﮔﻴرد اﻳجاب ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد؛ طﻮر ﻣثال :خرﻳدار بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ کتابچﻪ را بﻪ  20افغاﻧﻰ خرﻳدم ،و ﻳا فروشﻨده بﮕﻮﻳد:
اﻳﻦ کتابچﻪ را بﻪ  30افغاﻧﻰ براي تﻮ فروختﻢ.
ﻗبﻮل :تﻮافق جاﻧب ﻣقابﻞ را قبﻮل ﻳا ﻣﻮافقﻪ ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،طﻮر ﻣثال :در ﻣثال اول(اﻳﻦ کتابچﻪ را
بﻪ  20افغاﻧﻰ 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 ﻧﻤﻰباشد ﻣث ً
ﻼ :بﮕﻮﻳد اﻳﻦ جﻨس را باﻻى تﻮ بﻪ فروش خﻮاﻫﻢ
رساﻧﻴد .ﻳا اﻣر کرده بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ قﻠﻢ را بﻪ  20افغاﻧﻰ بخر.
خﻴار ﻗبﻮل :ﻫرﮔاه ﻳکﻰ از جاﻧبﻴﻦ اﻳجاب (پﻴشﻨﻬاد) بﻴع کﻨد؛ ﻣثﻼ بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ قﻠﻢ را بﻪ ده
افغاﻧﻰ باﻻى 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 ﻣﻰرود؛
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
ﻣﻰشﻮد.
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.
 :1اﻟبقره275/
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ﻣث ً
ﻼ :فروشﻨده بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ کتاب را ﻣبﻠغ  500افغاﻧﻰ براى شﻤا فروختﻢ و خرﻳدار آن را قبﻮل
کﻨد ،بعدا ً ﻣعﻠﻮم شﻮد کﻪ ﻳک قسﻤت کﻢ و ﻳا زﻳادى از کتاب قابﻞ استفاده ﻧﻤﻰباشد ،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 ﻣﻲشﻮد ثﻤﻦ ﻧاﻣﻴده ﻣﻲشﻮد،
برابر است کﻪ از ارزش حقﻴقﻲ ﻣبﻴعﻪ کﻢ باشد ﻳا زﻳاد.
قﻴﻤت :ارزش واقعﻰ اشﻴا را بدون زﻳادت و کﻤﻰ قﻴﻤت ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد کﻪ براى آن جﻨس
ﻣعﻴار ﻣﻲﮔردد و در آن تغﻴﻴر ﻧﻤﻲآﻳد ،و قﻴﻤت از طرف اشخاص کارشﻨاس براى اشﻴا تعﻴﻴﻦ
ﻣﻲﮔردد .فرق بﻴﻦ قﻴﻤت و ثﻤﻦ اﻳﻦ است کﻪ ثﻤﻦ از طرف باﻳع و ﻣشتري تعﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔردد و
اﻣکان دارد کﻪ از ارزش واقعﻲ شﻰ زﻳاد ﻳا کﻢ باشد ،ﻣﮕر قﻴﻤت از ارزش واقعﻲ جﻨس کﻢ
ﻳا زﻳاد ﻧﻤﻲشﻮد.
اکثرا ً ﻟفظ «ثﻤﻦ» براى ﻧقره ،طﻼ و آﻧعده از اشﻴا بﻪ کار برده ﻣﻲشﻮد کﻪ بﻪ جاى آﻧﻬا استعﻤال
ﻣﻲشﻮد ،ﻣاﻧﻨد :ﻧﻮتﻬاى کاغذي و پﻴسﺔ فﻠزي.
اﻷﻋﻮاض اﻟﻤشار اﻟﻴﻬا :ﻣقصد از

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 ﻣﻰﮔردد ،و بﻪ ﻧزاع ﻧﻤﻰاﻧجاﻣد ،اﻳﻦ ﻧﻮع بﻴع را بﻴع تخﻤﻴﻨﻰ ﻫﻢ
ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد؛ 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.
ثﻤﻦ ﻣﻄﻠﻖ :اﮔر بﻪ پﻮل حاضر اشاره شﻮد ،بدون تعﻴﻴﻦ وصف و ﻣقدار ،بﻴع آن صحﻴح
است ،ﻫرﮔاه در وقت عقد بﻪ پﻮل اشاره ﻧشﻮد و بﻪ طﻮر ﻣطﻠق پﻮل ذکر شﻮد بﻴع صحﻴح ﻧﻴست؛
ﻣثﻼ 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
ﻣث ً
ﻼ 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 ﻣثالﻫاﻳﻰ از عﻴب را کﻪ ﻣبﻴعﻪ بﻪ سبب آن رد شده ﻣﻰتﻮاﻧد با ﻫﻢ شﻨاساﻳﻰ کﻨﻨد.

 -1بﻴع را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2رکﻦ بﻴع را بﻴان کﻨﻴد.
 -3اﻳجاب و قبﻮل را ضﻤﻦ ﻣثال بﻴان دارﻳد.
 -4بﻴع تخﻤﻴﻨﻰ را با ﻣثال آن واضح سازﻳد.
 -5در ﻣتﻦ ﻣقصد از

چﻴست؟ با ﻳک ﻣثال واضح سازﻳد.
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درس دوم
احﻜام بﻴﻊ ()1
ﻣعﻠﻮم ﻧﻤﻮدن ثﻤﻦ و ﻣبﻴعﻪ در بﻴع بسﻴار ضرورى ﻣﻰباشد ،در اﻳﻦ درس پﻴراﻣﻮن آن
ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
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ترجﻤﻪ:
( )1خرﻳد و فروش با پﻮل ﻧقد ،واﮔر ﻣﻮعد ﻣعﻠﻮم باشد بﻪ ﻧسﻴﻪ ﻫﻢ جاﻳز است.
( )2اﮔر 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 ﻣﻰباشد.
اﮔر در شﻬر پﻮلﻫاي ﻣختﻠف ﻣﻮرد استفاده باشد ،بﻴع بﻪ پﻮل ﻣطﻠق فاسد است ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻧﻮع
آن ﻣعﻴﻦ ﮔردد.
( )3فروختﻦ 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 ﻣﻰباشد.
( )4اﮔر کسﻰ ﻳک ﻣقدار ﮔﻨدم را فﻰ پﻴﻤاﻧﻪ بﻪ ﻳک درﻫﻢ بفروشد ،اﻳﻦ بﻴع ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ

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

کﻨد.
صاحبﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :در ﻫر دو حاﻟت فروختﻦ جاﻳز است.
( )5اﮔر کسﻰ ﻳک رﻣﺔ ﮔﻮسفﻨد را فﻰ رأس ﮔﻮسفﻨد بﻪ ﻳک درﻫﻢ بفروشد( ،تعداد ﮔﻮسفﻨدان
را ﻣعﻴﻦ ﻧکﻨد) ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

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 حﻨﻴفﻪ

بﻴع فاسد ﻣﻰباشد.

( )6اﮔر کسﻰ ﻳک ﻣقدار ﮔﻨدم را بﻪ صد درﻫﻢ بﻪ شرطﻰ بخرد کﻪ (واقعاً) صد پﻴﻤاﻧﻪ است،
بعدا ً ﻣعﻠﻮم ﮔردد کﻪ از صد پﻴﻤاﻧﻪ کﻤتر است ،خرﻳدار اختﻴار دارد بﻪ قﻴﻤت پﻴﻤاﻧﻪﻫاى 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 ﻣﻰباشد.
( )7اﮔر 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 ،بعدا ً 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.
( )8اﮔر فروشﻨده بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ ﻟباس را کﻪ صد ﮔز است ،بﻪ صد درﻫﻢ ،ﻳعﻨﻲ ﻫرﮔز ،بﻪ ﻳک
درﻫﻢ ،براى شﻤا فروختﻢ ،بعدا ً 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 اصطﻼحات 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 ﻣﻰشﻮد.
ﻧﻘد :طﻼ ،ﻧقره و ساﻳر پﻮلﻫاﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ در ﻳک ﻣﻨطقﻪ ﻣروج باشد ،ﻧﻮتﻫاى کاغذى و
پﻴسﻪﻫاى فﻠزى در بﻴع حکﻢ طﻼ و ﻧقره را دارﻧد.
ﻣﻜاﻳﻠﻪ :فروختﻦ جﻨس بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ را ﻣکاﻳﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :صد پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻨدم ،کﻪ ﻫر پﻴﻤاﻧﻪ را بﻪ
ده افغاﻧﻰ بفروشد.
ﻣجازﻓﻪ:فروش بﻪ تخﻤﻴﻦ را ﻣجازفﻪ ﮔﻮﻳﻨد؛ طﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ ﻣقدار ﮔﻨدم را بﻪ صد
افغاﻧﻰ باﻻى 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 باﻻى شﻤا فروختﻢ ،و با ﻟفظ روپﻴﻪ صفت افغاﻧﻰ ،کﻠدار و ﻳا رﻳال ذکر
ﻧشﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻟفظ (پﻴسﻪ) بر آن پﻮل حﻤﻞ ﻣﻲشﻮد کﻪ در ﻣﻨطفﻪ زﻳاد است؛ اﮔر
پﻮلﻫاى 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 ﻣﻲﻣاﻧد.
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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 اﻣامابﻮحﻨﻴفﻪ

بﻴع در ﻳک پﻴﻤاﻧﻪ صحﻴح است؛ زﻳرا تعداد ﻫﻤﻪ پﻴﻤاﻧﻪﻫا 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 پﻴﻤاﻧﻪﻫا را ﻣعﻠﻮم کﻨﻨد ،جﻬﻞ در ﻣبﻴعﻪ و ثﻤﻦ
از بﻴﻦ ﻣﻲرود و بﻴع در ﻫﻤﺔ آنﻫا صحﻴح ﻣﻲباشد.
ﻧزد ﻳاران (اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد) در صﻮرت ﻧاﻣعﻠﻮم بﻮدن تعداد ﻫﻤﻪ پﻴﻤاﻧﻪﻫا بﻪ اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ بﻴع صحﻴح است کﻪ بﻪ دﻳدن ﻣقدار ،اﻧدازة تقرﻳبﻲ ﻣقدار ﻣعﻠﻮم ﻣﻲشﻮد .دوم اﻳﻦ کﻪ اﻳﻦ
جﻬاﻟت بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻧﻤﻮدن از بﻴﻦ ﻣﻲرود و باعث ﻧزاع ﻧﻤﻲشﻮد.
رﻣﻪ ،ﻫر ﮔﻮسﻔﻨد بﻪ ﻳﻚ درﻫﻢ
اﮔر کسﻰ ﻳک رﻣﻪ ﮔﻮسفﻨد را فﻰ ﮔﻮسفﻨد بﻪ ﻳک درﻫﻢ بﻪ فروش رساﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ

بر خﻼف 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 پﻴﻤاﻧﻪﻫاى 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
ﻣﻲشﻮد.
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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 باﻻى ﻣبﻴعﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد و ثﻤﻦ ﻧﻮد کﻴﻠﻮ ،ﻫجده صد
ﻣﻲشﻮد؛ 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 ﻧﻤﻲکﻨد.
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 ﻧﻤﻲشﻮد.
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،
بعدا ً 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 ﻣﻲخرد ﻳا رد ﻣﻲکﻨد ،ﻣاﻧﻨد ﻣسأﻟﺔ سابق ﻣبﻴعﻪ را بﻪ پﻮل کﻢ خرﻳده
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرت ﻣتر در ﻟباس و زﻣﻴﻦ وصف است و در ﻣقابﻞ وصف ثﻤﻦ
ﻧﻤﻲآﻳد؛ 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 باﻻى او ثﻤﻦ ﻫﻢ زﻳاد
ﻧﻤﻲشﻮد؛ زﻳرا ﻣتر وصف است و در ﻣقابﻞ وصف ثﻤﻦ ﻧﻤﻲآﻳد.
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شاﮔردان طرق ﻣختﻠف تعﻴﻴﻦ اﻧدازة ﻣبﻴعﻪ را با ﻣثال ﻧام ببرﻧد.

-1ثﻤﻦ ﻣؤجﻞ را با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -2ﻣفﻬﻮم ﻧقﻮد را بﻴان کﻨﻴد.
 -3ﻣکاﻳﻠﻪ را با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -4اﮔر کسﻲ ﻳک ﻟباس را فﻲ ﻣتر بﻪ پﻨجاه افغاﻧﻲ ،بﻪ اﻳﻦ شرط بخرد کﻪ ده ﻣتر است ،و بعدا ً
پارچﺔ ﻣذکﻮر از ده ﻣتر کﻢ برآﻳد ،چﻪ حکﻢ دارد؟
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درس سﻮم
احﻜام بﻴﻊ ()2

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر شخصﻰ خاﻧﻪ ﻳﻰ را فروخت ،در اﻳﻦ بﻴع آبادى ﻣﻮجﻮد در آن بدون ﻳاد آورى شاﻣﻞ
ﻣﻰشﻮد و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اﮔر کسﻰ زﻣﻴﻨﻰ را فروخت تﻤام آﻧچﻪ را کﻪ در آن است شاﻣﻞ
ﻣﻰشﻮد.
( )2زراعت بدون ذکر کردن در فروش زﻣﻴﻦ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
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 ﻣﻲشﻮد :ﻣﻴﻮه را قطع کﻦ و ﻣبﻴعﻪ را تسﻠﻴﻢ ﻧﻤا.
( )3فروش ﻣﻴﻮة خام و پختﻪ در درخت ،جاﻳز است ،و بر خرﻳدار ﻻزم است کﻪ بﻼ فاصﻠﻪ
آن ﻣﻴﻮه را قطع کﻨد؛ اﻣا اﮔر باقﻰ ﮔذاشتﻦ ﻣﻴﻮه باﻻى درخت شرط ﮔذاشتﻪ شﻮد ،بﻴع فاسد
ﻣﻰﮔردد.
( )4فروش ﻣﻴﻮه باﻻى درخت و استثﻨا کردن چﻨد پﻴﻤاﻧﺔ ﻣعﻠﻮم جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
فروختﻦ ﮔﻨدم در خﻮشﻪ و باقﻠﻰ در پﻮست آن جاﻳز است.
کسﻴکﻪ خاﻧﻪ ﻳﻰ را بﻪ فروش رساﻧد ،کﻠﻴدﻫاى قفﻞﻫا در بﻴع داخﻞ است.
( )5اجﻮره پﻴﻤاﻧﻪ کﻨﻨده و سره کﻨﻨده ثﻤﻦ ،باﻻى فروشﻨده و اجﻮرة وزن کﻨﻨده ثﻤﻦ باﻻى
خرﻳدار است.
( )6کسﻴکﻪ ﻣتاعﻲ را بﻪ پﻮل بفروشد ،براى خرﻳدار ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد :اول پﻮل را بپرداز ،بعد از
پرداخت پﻮل ،براى فروشﻨده ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد :ﻣبﻴعﻪ را بسپار.
( )7کسﻴکﻪ ﻳک ﻣتاع را بﻪ ﻣتاع دﻳﮕرى بفروشد ،ﻳا پﻮل را بﻪ پﻮل بفروشد براى ﻫر دو (جاﻧب
عقد) ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد :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 باﻻى
شﻤا بﻪ فروش رساﻧﻴدم ،آبادي در بﻴع داخﻞ ﻣﻲشﻮد؛ زﻳرا در عرف ﻟفظ (دار) شاﻣﻞ حﻮﻳﻠﻲ و
آبادي ﻣﻲباشد ،ﻫﻤچﻨان آبادي بﻪ طﻮر دواﻣدار بﻪ زﻣﻴﻦ خاﻧﻪ ﻣتصﻞ ﻣﻲباشد کﻪ فقﻬا از آن بﻪ
ﻟفظ (اتصال قرار) تعبﻴر ﻣﻲکﻨﻨد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ (اتصال قرار) درختﻫاى خاﻧﻪ بدون ﻧام بردن
در بﻴع خاﻧﻪ داخﻞ ﻣﻲشﻮﻧد؛ اﻟبتﻪ اﮔر زﻣﻴﻨﻰ را بﻪ فروش برساﻧد کﻪ کشت در آن ﻣﻲباشد،
کشت در بﻴع داخﻞ ﻧﻤﻲشﻮد؛ زﻳرا کشت بﻪ طﻮر داﻳﻤﻲ بﻪ زﻣﻴﻦ پﻴﻮست ﻧﻴست ،بﻠکﻪ براى
وقت کﻢ و ﻣﻮقت در زﻣﻴﻦ ﻣﻲباشد.
اﮔر کسﻲ خاﻧﻪ ﻳﻲ را بﻪ فروش برساﻧد ،کﻠﻴدﻫاى قفﻞﻫا بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در بﻴع داخﻞ ﻣﻲشﻮﻧد 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 ﻣﻴﻮهﻳﻰ
را فروخت ،ﻣﻴﻮه در بﻴع داخﻞ ﻧﻤﻲشﻮد و حق فروشﻨده است؛ در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ فروشﻨده
ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد :ﻣﻴﻮه را قطع ﻧﻤا و ﻣبﻴعﻪ را تسﻠﻴﻢ کﻦ.
ﻓروش ﻣﻴﻮه باﻻى درخت
فروش ﻣﻴﻮة خام و ﻳا پختﻪ در باﻻى 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 باﻻى 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 باﻻى درخت فروختﻪ شﻮد و چﻨد پﻴﻤاﻧﺔ ﻣعﻠﻮم از آن
استثﻨا شﻮد؛ زﻳرا بعد از استثﻨا ،اﻧدازة ﻣبﻴعﻪ ﻣجﻬﻮل ﻣﻲﻣاﻧد.
ﻓروش حبﻮبات در خﻮشﻪ
فروش غﻠﻪ جات بﻪ جﻨس ﻣخاﻟف آن ،ﻣثﻞ :فروش ﮔﻨدم بﻪ جﻮ ،جاﻳز است .و آن ﻳکﻲ از
جﻤﻠﺔ اﻧﻮاع بﻴع تخﻤﻴﻨﻲ ﻣﻰباشد .براي جﻮاز اﻳﻦ ﻧﻮع بﻴع اختﻼف اجﻨاس شرط است؛ اﮔر
کسﻲ غﻠﻪ را در خﻮشﻪ بﻪ عﻴﻦ جﻨس بفروشد ﻣث ً
ﻼ 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 باﻻى ﻛﻴست؟
اﮔر ﻣاﻟﻲ فروختﻪ شﻮد کﻪ بﻪ وزن کﻨﻨده ،پﻴﻤاﻧﻪ کﻨﻨده و شﻤارکﻨﻨده ضرورت داشتﻪ باشد،
اجﻮرة آن باﻻى فروشﻨده است؛ زﻳرا پﻴش از وزن کردن ،پﻴﻤاﻧﻪ کردن وشﻤار کردن ،باﻳع
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣبﻴعﻪ را بﻪ ﻣشتري تسﻠﻴﻢ کﻨد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اجﻮرة شﻤارش پﻮل ﻧﻴز باﻻى ﻣشتري
است.
اجﻮرة ﻧاقد پﻮل (شخصﻴکﻪ سره را از ﻧاسره جدا ﻣﻲکﻨد) باﻻى باﻳع است؛ زﻳرا ﻣشتري بﻪ
ﮔﻤان خﻮد پﻮل سره داده ،اﮔر باﻳع ﻣﻲخﻮاﻫد اطﻤﻴﻨان حاصﻞ کﻨد باﻳد ﻣزد ﻧاقد را بدﻫد.
کدام جاﻧب،ﻧخست پﻮل ﻳا ﻣال را تسﻠﻴﻢ ﻣﻰکﻨد؟
در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ تفصﻴﻞ وجﻮد دارد:
١٣

اﮔر ﻣال حاضر در ﻣقابﻞ پﻮل فروختﻪ شﻮد ،ﻧخست خرﻳدار ثﻤﻦ را ﻣﻰپردازد؛ 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
ﻧﻤﻲشﻮد.
اﮔر در ﻣعاﻣﻠﻪ ،بﻴع جﻨس در ﻣقابﻞ جﻨس ،و ﻳا پﻮل در ﻣقابﻞ پﻮل بﻮد ،براى ﻫر دو جاﻧب ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،ﻣالﻫا را بﻪ ﻳک دﻳﮕر بسپارﻳد؛ زﻳرا در دﻻﻳﻞ فﻮق ﻫر دو برابر اﻧد.

 -1کدام چﻴزﻫا در بﻴع خاﻧﻪ داخﻞ ﻣﻰشﻮد؟
 -2ﻣﻴﻮه چﻪ وقت قابﻞ فروش ﻣﻰﮔردد؟
 -3اجﻮرة وزن کﻨﻨده و شﻤار کﻨﻨدة پﻮل باﻻى کﻰ است؟
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درس چﻬارم

خﻴار شرط
براى اﻳﻨکﻪ ﻣردم در خرﻳد و فروش فرﻳب ﻧخﻮرﻧد و از صحت و سﻼﻣتﻰ ﻣال ﻣطﻤئﻦ شﻮﻧد،
جاﻳز است کﻪ خﻴار بﮕذارﻧد ،اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد احکام خﻴار ﻣﻰباشد.

ترجﻤﻪ:
( )1خﻴار شرط در بﻴع براى باﻳع و ﻣشترى جاﻳز است.
براى باﻳع و ﻣشترى ،ﻣدت سﻪ روز و ﻳا کﻢ تر از آن خﻴار جاﻳز ﻣﻰباشد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
بﻴشتر از سﻪ روز (خﻴار شرط) جاﻳز ﻧﻤﻰباشد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ
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اﻧد( :خﻴار شرط) بﻴشتر از سﻪ روز ﻧﻴز جاﻳز است در صﻮرتﻰ کﻪ ﻣدت آن را ﻣعﻠﻮم کﻨﻨد.
( )2خﻴار فروشﻨده از خروج ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت باﻳع جﻠﻮﮔﻴري ﻣﻲکﻨد ،اﮔر ﻣشترى ﻣبﻴعﻪ را
قبض کرد و در دست او در ﻣدت خﻴار از بﻴﻦ رفت ،ضاﻣﻦ پرداخت قﻴﻤت آن ﻣﻰباشد.
( )3خﻴار ﻣشترى ،ﻣاﻧع خروج ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت باﻳع ﻧﻤﻰشﻮد؛ ﻣﮕر ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

در

ﻣﻠکﻴت ﻣشترى ﻫﻢ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد ،و اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ درﻳﻦ رابطﻪ
ﮔفتﻪ اﻧد( :ﻣبﻴعﻪ) در ﻣﻠکﻴت ﻣشترى داخﻞ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر در دست ﻣشترى ﻫﻼک ﮔردﻳد ،و ﻳا
عﻴبﻲ برآن وارد شد ،ثﻤﻦ آن را ﻣﻰپردازد.
( )4صاحب 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )5اﮔر صاحب خﻴار فﻮت کﻨد ،خﻴار از بﻴﻦ رفتﻪ و بﻪ وارثﻴﻦ اﻧتقال ﻧﻤﻰکﻨد.
اﮔر کسﻰ غﻼم را بﻪ اﻳﻦ عﻨﻮان کﻪ ﻧاﻧﻮا و ﻳا ﻧﻮﻳسﻨده است ،فروخت بعدا ً ﻣعﻠﻮم شد کﻪ صفات
ﻣتذکره در او ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست ،ﻣشترى خﻴار دارد کﻪ بﻪ تﻤام ثﻤﻦ ﻣﻰخرد و ﻳا رد ﻣﻰکﻨد.
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 اﷲ

بﻪ

صحابﻲ ﻳﻰ کﻪ در بﻴع فرﻳب ﻣﻲخﻮرد ،اجازه سﻪ روز خﻴار داده بﻮد.
ﻓاﻳدة خﻴار
فاﻳدة خﻴار اﻳﻦ است کﻪ براي باﻳع و ﻣشتري فرصت فکر و ﻣشﻮره کردن بﻪ دست ﻣﻲآﻳد تا
فرﻳب ﻧخﻮرﻧد.
ﻣدت خﻴار شرط
بﻪ اساس حدﻳث فﻮق ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

حد اکثر ﻣدت آن سﻪ روز است؛ ﻧزد اﻣامابﻮﻳﻮسف

و اﻣام ﻣحﻤد  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -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 ﻧﻤﻰشﻮد .چﻮن اﻳﻦ بﻴع ﻣﻮقﻮف است ،اﮔر
ﻣال فروختﻪ شده ﻧزد ﻣشترى در ﻣدت خﻴار ﻫﻼک شﻮد ،ﻣحﻞ بﻴع (ﻣبﻴعﻪ) از بﻴﻦ ﻣﻲرود،
بﻴع فسخ ﻣﻲشﻮد و باﻻى ﻣشتري قﻴﻤت ﻻزم ﻣﻲشﻮد ،اﮔر ﻣال از اشﻴاى ﻣثﻠﻰ بﻮد ،ﻣثﻞ آن را
ﻣﻰپردازد و اﮔر ﻣال قﻴﻤتﻰ بﻮد ،قﻴﻤت آن را ﻣﻰپردازد.
خﻴار شرط ﻣشترى
اﮔر ﻣشترى خﻴار داشت ،در ﻣﻮرد حاﻟت ﻣبﻴعﻪ بﻴﻦ اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

و صاحبﻴﻦ اختﻼف ﻧظر

ﻣﻮجﻮد است:
اﻟﻒ :اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻪ اﻳﻦ ﻧظر است کﻪ :ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت باﻳع خارج اﻣا در ﻣﻠکﻴت ﻣشترى

داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا اﮔر در ﻣﻠکﻴت ﻣشتري داخﻞ شﻮد ،ﻣبﻴعﻪ و ثﻤﻦ ﻫر دو در ﻣﻠکﻴت
ﻣشتري جﻤع ﻣﻲشﻮﻧد کﻪ چﻨﻴﻦ حال در شرﻳعت جﻮاز ﻧدارد.
ب :ﻧظر ﻳاران :ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت باﻳع خارج و در ﻣﻠکﻴت ﻣشترى داخﻞ ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا اﮔر ﻣبﻴعﻪ
از ﻣﻠکﻴت باﻳع خارج شﻮد و در ﻣﻠکﻴت ﻣشتري داخﻞ ﻧشﻮد ،ﻣبﻴعﻪ بدون صاحب باقﻲ ﻣﻲﻣاﻧد
کﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ در شرﻳعت جﻮاز ﻧدارد.
اﮔر ﻣال در دست ﻣشترى در ﻣدت خﻴار وى ﻣعﻴﻮب ﻳا ﻫﻼک شﻮد ،ثﻤﻦ آن را ﻣﻰپردازد؛
زﻳرا اعادة ﻣبﻴعﻪ ﻣﻤکﻦ ﻧﻴست و ثﻤﻦ ﻻزم ﻣﻲشﻮد؛ اﻟبتﻪ ﻫﻤان ثﻤﻨﻰ کﻪ باﻳع و ﻣشترى ﻫر دو
تعﻴﻴﻦ کرده اﻧد.
ﻗبﻮل و ﻳا ﻓسخ بﻴﻊ در ﻣدت خﻴار
صاحب خﻴار ﻣﻲتﻮاﻧد در ﻣﻮجﻮدﻳت جاﻧب ﻣقابﻞ بﻴع را قبﻮل ﻳا رد ﻧﻤاﻳد ،در غﻴاب او ﻫﻢ
ﻣﻴتﻮاﻧد کﻪ بﻴع را قبﻮل کﻨد؛ زﻳرا خﻴار بﻪ خاطر ﻫﻤﻴﻦ اﻫداف ﮔذاشتﻪ شده است؛ اﻟبتﻪ در
غﻴاب جاﻧب ﻣقابﻞ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻴع را رد ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا اﻳﻦ کار تصرف در بارة غﻴر است بدون
اطﻼع او ،و با اﻧجام چﻨﻴﻦ عﻤﻞ بﻪ جاﻧب ﻣقابﻞ ضرر ﻣﻲرسد.
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 ﻧﻤﻰﻳابد؛ زﻳرا تﻨﻬا چﻴزﻫاﻳﻲ بﻪ ﻣﻴراث برده ﻣﻲشﻮد کﻪ قابﻞ اﻧتقال باشﻨد؛ چﻮن
خﻴار عبارت از اراده است و اراده قابﻞ اﻧتقال ﻧﻴست بﻪ ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻰشﻮد.
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اﮔر در ﻣبﻴﻌﻪ ﺻﻔات ذﻛر شده ﻣﻮجﻮد ﻧباشد
اﮔر کسﻰ غﻼم را بﻪ اﻳﻦ عﻨﻮان فروخت کﻪ ﻣث ً
ﻼ ﻧاﻧﻮا و ﻳا ﻧﻮﻳسﻨده است ،بعدا ً ﻣعﻠﻮم شد کﻪ
صفت ﻣتذکره در آن غﻼم ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست ،ﻣشترى اختﻴار دارد کﻪ ﻣبﻴعﻪ را بﻪ ثﻤﻦ ﻣعﻴﻦ شده
ﻣﻰخرد ﻳا ترک ﻣﻰکﻨد؛ چﻮن در بﻴع ،در ﻣقابﻞ اوصاف عﻮض ﻧﻤﻲآﻳد ،بﻨا ًء با از بﻴﻦ رفتﻦ
وصف ،عﻮض (ثﻤﻦ) کﻢ ﻧﻤﻲشﻮد و ثﻤﻦ کاﻣﻞ ﻻزم ﻣﻲشﻮد ،وﻟﻲ چﻮن در ﻣبﻴعﻪ وصف
ﻣطﻠﻮب ﻣشتري ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست اختﻴار رد آن را دارد.

 -1خﻴار را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2ﻣدت خﻴار شرط چقدر است؟
 -3فاﻳدة خﻴار چﻴست؟
 -4آﻳا بعد از وفات صاحب خﻴار ،خﻴار از بﻴﻦ ﻣﻰرود؟
 -5اﮔر در ﻣبﻴعﻪ صفت ذکر شده ﻣﻮجﻮد ﻧباشد چرا در ﻣقابﻞ آن ثﻤﻦ کﻢ ﻧﻤﻰشﻮد ،و بﻪ کدام
دﻟﻴﻞ خﻴار ثابت ﻣﻰﮔردد؟
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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 ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر کسﻰ چﻴزى را ﻧادﻳده بخرد ،بﻴع صحﻴح است ﻣﮕر ﻣشتري خﻴار رؤﻳت دارد ،و ﻫرﮔاه
آن چﻴز را دﻳد ،ﻣﻰتﻮاﻧد آﻧرا بﮕﻴرد و ﻳا رد کﻨد ،اﮔر کسﻰ چﻴز ﻧادﻳده را بﻪ فروش رساﻧد،
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خﻴار ﻧدارد.
( )2اﮔر 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 ﻣﻰرود.
اﮔر کسﻰ صحﻦ حﻮﻳﻠﻰ را ببﻴﻨد خﻴار او از بﻴﻦ ﻣﻰرود اﮔر چﻪ اتاقﻬا را ﻧدﻳده باشد.
( )3خرﻳد و فروش ﻧابﻴﻨا صحﻴح است ،و در وقت خرﻳداري خﻴار دارد.
خﻴار روﻳت ﻧابﻴﻨا در اشﻴاﻳﻰ کﻪ با ﻟﻤس کردن ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد؛ باﻟﻤس کردن ،در اشﻴاﻳﻰ کﻪ با
بﻮى کردن ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ،با بﻮى کردن ،در اشﻴاﻳﻰ کﻪ با چشﻴدن ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ،با چشﻴدن
از بﻴﻦ ﻣﻲرود .در عقار (زﻣﻴﻦ) خﻴار (رؤﻳت) او تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ساقط ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ صفت (زﻣﻴﻦ)
بﻪ او بﻴان ﻧشده باشد.
( )4اﮔر 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 ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )5اﮔر کسﻰ از جﻤﻠﺔ دو جﻮره ﻟباس ،ﻳک جﻮرة آن را ببﻴﻨد ،و ﻫر دوى آن را ﻳکجا بخرد،
بعداز دﻳدن (ﻟباس) دوﻣﻰ ،ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫر دوى آن را رد کﻨد.
( )6اﮔر صاحب خﻴار رؤﻳت فﻮت کﻨد ،خﻴار از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
( )7اﮔر 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 اﷲ

رواﻳت شده:

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 ،بﻨا ًء اﮔر
کسﻰ ﻣال ﻧادﻳده خﻮد را فروخت بﻴع در حق او ﻻزم ﻣﻲباشد.
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 ﻣﻰرود.
با دﻳدن حﻮﻳﻠﻲ در آن زﻣان خﻴار از بﻴﻦ ﻣﻲرود کﻪ اتاقﻬا باﻫﻢ زﻳاد تفاوت ﻧداشتﻪ باشﻨد ،در
عصر حاضر کﻪ اتاقﻬاى خاﻧﻪﻫا در بﻴﻦ خﻮد زﻳاد تفاوت دارﻧد ،بﻨاء با دﻳدن حﻮﻳﻠﻲ ،خﻴار
روﻳت از بﻴﻦ ﻧﻤﻲرود.
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 ﻣﻲشﻮد و جﻬاﻟت از بﻴﻦ ﻣﻲرود؛ ﻫﻤچﻨان بﻴان کردن ﻣﻮاصفات زﻣﻴﻦ جاى دﻳدن
آن را ﻣﻲﮔﻴرد و خﻴار از بﻴﻦ ﻣﻲرود.
ﻣال ﻛسﻰ را بدون اجازه وى بﻪ ﻓروش رساﻧدن :اﮔر کسﻰ (فضﻮﻟﻲ) ﻣال شخص
اجﻨبﻰ را بدون اجازة صاحب آن بفروشد ،اﻳﻦ بﻴع ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد و تا اجازة صاحبش ﻣﻮقﻮف
است ،عقد بﻴع بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻨعقد ﻣﻲشﻮد 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 ﻟباسﻫا
فرق بﻮد ،بﻪ اساس خﻴار رؤﻳت ،اختﻴار رد ﻧﻤﻮدن ﻫر دو جﻮره را دارد .تﻨﻬا ﻳکﻰ آﻧﻬا را بﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رد کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ جداﻳﻲ در ﻣعاﻣﻠﺔ واحد و بﻪ اصطﻼح فقﻬﻲ (تفرﻳق صفقﻪ)
واضح ﻣﻲشﻮد .اﮔر ﻟباس ﻳا دﻳﮕر اشﻴا از جﻤﻠﻪ ﻣثﻠﻴات بﻮد پس بﻪ دﻳدن بعضﻲ از آن ،خﻴار
او در بقﻴﻪ ساقط ﻣﻲشﻮد.
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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 ﻧﻤﻲشﻮد.

احﻤد ﻣﻰخﻮاﻫد ﻣﻮتر بخرد .آﻳا با ﻣشاﻫده کردن ﻣﻮتر ،خﻴار وى از بﻴﻦ ﻣﻰرود ﻳا خﻴر؟
شاﮔردان با ﻫﻤکاري استاد ﻣحترم اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را ﻣﻮرد بحث قرار دﻫﻨد.

 -1خﻴار رؤﻳت چﻴست؟
 -2خرﻳدن ﻣال قبﻞ از دﻳدن آن چﻪ حکﻢ دارد بﻴان کﻨﻴد.
 -3کدام چﻴزﻫا در حق شخص ﻧابﻴﻨا حکﻢ دﻳدن را دارد؟
 -4فروختﻦ 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 ﻣﻰباشد و در اﻳﻦ درس
احکام اﻳﻦ خﻴار را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر 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.
( )2ﻫر آﻧچﻪ در عرف تجار در قﻴﻤت ﻣبﻴعﻪ ﻧقص شﻤرده شﻮد ،عﻴب پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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( )3اﮔر ﻣبﻴعﻪ ﻧزد ﻣشترى عﻴبﻰ شﻮد ،سپس از عﻴبﻲ کﻪ ﻣبﻴعﻪ در ﻧزد باﻳع داشت آﮔاه شﻮد،
ﻣﻰتﻮاﻧد تاوان اﻳﻦ عﻴب را از باﻳع بﮕﻴرد ،ﻣبﻴعﻪ را بﻪ باﻳع رد ﻧﻤﻲکﻨد؛ ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ باﻳع با وجﻮد
عﻴب بﻪ ﮔرفتﻦ (ﻣبﻴعﻪ) ﻣﻮافقﻪ کﻨد.
( )4اﮔر 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 ،ﻣﻰتﻮاﻧد تاوان عﻴب را بﮕﻴرد ،ﻣﮕر باﻳع حق دوباره
ﮔرفتﻦ آن را ﻧدارد.
( )5اﮔر کسﻰ غﻼﻣﻲ را بفروشد و ﻣشتري ﻫﻢ آن را بفروشد ،سپس بﻪ اثر ﻣﻮجﻮدﻳت عﻴب
آن غﻼم بﻪ وي برﮔرداﻧده شﻮد ،اﮔر بﻪ اساس حکﻢ قاضﻰ او را قبﻮل کرده بﻮد ،ﻣﻰتﻮاﻧد آن
(غﻼم) را بﻪ باﻳع اول ﻣسترد کﻨد؛ اﻣا اﮔر آن را بدون حکﻢ قاضﻰ قبﻮل کرده بﻮد ،غﻼم را بﻪ
باﻳع اول ﻣسترد کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )6اﮔر شخصﻰ غﻼﻣﻰ را خرﻳد و باﻳع بﻴزارى (عدم ﻣسؤﻟﻴت) را از ﻫر عﻴبﻰ اعﻼن ﻧﻤﻮد ،در
اﻳﻦ صﻮرت ،ﻣشترى در صﻮرت بروز ﻫر ﻧﻮع عﻴب باﻻى باﻳع آن را تاوان کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛
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 ﻣﻰتﻮاﻧد.
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 ،بﻨا ًء 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 ﻣﻲدﻫد؛ چﻮن اوصاف در ﻣقابﻞ
ثﻤﻦ ﻧﻤﻲآﻳد ،ﻣشتري ﻫﻢ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد در ﻣقابﻞ عﻴب چﻴزى را از ثﻤﻦ کﻢ کﻨد ،از طرف دﻳﮕر
در ﻣجبﻮر کردن باﻳع بﻪ ثﻤﻦ ﻧاقص ،بﻪ او ضرر ﻣﻲرسد.
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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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد 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 ﻣﻲرسد ،در اﻳﻦ صﻮرت تﻨﻬا ﻳک راه حﻞ ﻣﻲﻣاﻧد 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 غﻼﻣﻲ را خرﻳد و باﻻى کسﻰ آﻧرا فروخت ،بعدا ً بﻪ سبب ﻣﻮجﻮدﻳت عﻴب باﻻى وى
تاوان شد ،اﮔر اﻳﻦ تاوان بﻪ اساس حکﻢ قاضﻰ بر وى ثابت شده باشد ﻣﻰتﻮاﻧد آن را بﻪ باﻳع
اول ﻣسترد کﻨد؛ زﻳرا حکﻢ قاضﻲ فسخ بﻴع است و چﻨان پﻨداشتﻪ ﻣﻲشﻮد 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا اﻳﻦ عقد در حق شخص سﻮم ﻳک بﻴع جدﻳد است.
ﻋدم ﻗبﻮل ﻣسؤوﻟﻴت از ﻋﻴﻮب :اﮔر شخصﻰ ﻣﻮترى را بخرد و بﻪ باﻳع بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ
ﻫﻴچﮕﻮﻧﻪ عﻴب آن را ﻣتقبﻞ ﻧﻤﻰشﻮم ،بعدا ً در ﻣبﻴعﻪ عﻴب آشکار شﻮد ،ﻣشترى بﻪ سبب عﻴب،
باﻻى باﻳع تاوان کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد اﮔر چﻪ باﻳع ﻫﻨﮕام اظﻬار برائت از عﻴب ،ﻫﻤﻪ عﻴبﻫا را
ﻣشخص ﻧکرده باشد و تک تک آن را ﻧام ﻧﮕرفتﻪ باشد؛ زﻳرا اعﻼن کردن عدم ﻣسؤﻟﻴت از
عﻴﻮب ﻣجﻬﻮل صحﻴح است.

اﮔر کسﻲ ﮔاوي را خرﻳد و بعد از رسﻴدن بﻪ خاﻧﻪ ،ﻣعﻠﻮم شد کﻪ دو ﻻخ (پستان) آن خشک
است ،چﻪ باﻳد کرد؟ احتﻤاﻻت ﻣختﻠف را در اﻳﻦ صﻮرت بﻴان کﻨﻴد.

٢٥

 -1خﻴار عﻴب را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2عﻴب را در عرف تجار تعرﻳف کﻨﻴد.
 -3آﻳا ﻣشترى ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ سبب عﻴبﻰ کﻪ آﻧرا ﻫﻨﮕام عقد بﻴع ﻧدﻳده بﻮد ،ﻣبﻴعﻪ را ﻣسترد
کﻨد؟
 -4ﻫر ﮔاه ﻣشترى بعد از خﻮردن طعام از عﻴب آن آﮔاه شﻮد چﻪ حکﻢ دارد؟
 -5ﻫر ﮔاه باﻳع از ﻫﻤﻪ عﻴﻮب اعﻼن برائت ﻧﻤاﻳد ،آﻳا ﻣشترى بﻪ سبب عﻴبﻰ ،حق ﻣسترد کردن
ﻣبﻴعﻪ را دارد؟
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درس ﻫﻔتﻢ

بﻴﻊ ﻓاسد
ﻣعاﻣﻼت در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بر اساس حفظ ﻣﻨافع و دفع ضررﻫا و رفع ﻣﻨازعات ،تﻨظﻴﻢ
شده است؛ بﻨا برآن ﻫر ﮔاه در (عقد) بﻴع اﻣﻮرى کﻪ سبب ضرر و ﻳا ﻣﻨازعﻪ ﻣﻰشﻮد ﻣﻮجﻮد
باشد ،بﻴع ﻧاروا بﻮده ،فاسد شﻤرده ﻣﻰشﻮد و باﻳد فسخ شﻮد .در اﻳﻦ درس احکام بﻴع فاسد را
ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:
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ترجﻤﻪ:
( )1ﻫرﮔاه 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.
( )2فروختﻦ 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.
( )3فروختﻦ ﻳک ﮔز از ﻟباس ،تﻴر از چت (سقف خاﻧﻪ) و ضربﻪ اﻟقاﻧص (شکار ﻧﻤﻮدن با
ﻳک بار بﻪ دام اﻧداختﻦ شکارى) روا ﻧﻴست ،و ﻧﻪ بﻴع ﻣزابﻨﻪ (فروختﻦ خرﻣاﻫاى باﻻى درخت
در ﻣقابﻞ خرﻣاﻫاى چﻴده شده بﻪ صﻮرت تخﻤﻴﻨﻰ) .فروختﻦ با پرتاب سﻨگ ،ﻣﻼﻣسﻪ ،ﻣﻨابذه
وخرﻳدن ﻳک جﻮره ﻟباس از بﻴﻦ دو جﻮره بﻪ صﻮرت ﻧاﻣشخص ،جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
( )4ﻫﻤچﻨان اﮔر غﻼﻣﻲ 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.
( )5کسﻲ کﻪ ﻣال را بﻪ اﻳﻦ شرط فروخت کﻪ تا ﻣاه ﻧﻮ او را بﻪ ﻣشترى تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻰکﻨد ،بﻴع
فاسد است.
( )6کسﻲ کﻪ حﻴﻮان حاﻣﻠﻪ (باردار) را بدون حﻤﻞ فروخت ،بﻴع فاسد است.
( )7کسﻲ کﻪ پارچﺔ ﻟباس را بﻪ اﻳﻦ شرط خرﻳد کﻪ باﻳع از آن پارچﻪ براى ﻣشترى ﻟباس و ﻳا
چپﻦ ﻣﻰدوزد و ﻳا چپﻠﻰ را بﻪ اﻳﻦ شرط خرﻳد کﻪ باﻳع او را بدوزد ﻳا براى او بﻨد ﻣﻰاﻧدازد ،
بﻴع فاسد است.
( )8تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣدت اﻟﻰ روز ﻧﻮروز ،ﻣﻬرجان ،روزة ﻧصارى و عﻴد ﻳﻬﻮدﻳان در صﻮرتﻰ بﻴع
را فاسد ﻣﻰسازد کﻪ براى عاقدﻳﻦ اﻳﻦ روزﻫا ﻣعﻠﻮم ﻧباشد.
( )9بﻴع 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 بﻼ فاصﻠﻪ ﻣﻠکﻴت را اﻧتقال ﻣﻰدﻫد ،در صﻮرتﻰ کﻪ خﻴار در آن ﻧباشد.
بﻴع فاسد در صﻮرت قبض ﻣبﻴع از طرف ﻣشترى ،ﻣﻠکﻴت ﻣبﻴع را بﻪ ﻣشترى اﻧتقال ﻣﻰدﻫد.
بﻴع باطﻞ ﻫرﮔز ﻣﻠکﻴت را بﻪ ﻣشتري ﻣﻨتقﻞ ﻧﻤﻰسازد.
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.
بﻴﻊ باﻃﻞ :آﻧست کﻪ عاقد اﻫﻠﻴت ﻧداشتﻪ باشد ﻣاﻧﻨد :بﻴع دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻳا ﻣبﻴعﻪ (ﻣحﻞ بﻴع) ﻣال
ﻧباشد ،ﻣاﻧﻨد :فروختﻦ ﻣﻴتﻪ (حﻴﻮان ﻣرده).
حﻜﻢ بﻴﻊ باﻃﻞ و ﻓاسد :در بﻴع فاسد در صﻮرت قبض ،ﻣشترى ﻣاﻟک ﻣبﻴعﻪ ﻣﻰﮔردد ،اﻣا
در بﻴع باطﻞ ،در ﻫﻴچ صﻮرت ﻣشترى ﻣاﻟک ﻣال شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
ام اﻟﻮﻟد :ﻫر کﻨﻴزى کﻪ ﻧسب اوﻻد وى از بادارش ثابت شﻮد ام اﻟﻮﻟد ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣدبر :غﻼﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ بادارش بﻪ او بﮕﻮﻳد :تﻮ بعد از ﻣرگ ﻣﻦ آزاد ﻫستﻰ.
ﻣﻜاتب :غﻼﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ با بادارش چﻨﻴﻦ عقد ﻧﻤﻮده باشد کﻪ وى بعد از پرداخت ﻣقدار
ﻣعﻴﻦ پﻮل آزاد ﻣﻰشﻮد .فروش ام اﻟﻮﻟد ،ﻣدبر و ﻣکاتب ﻧاجاﻳز و بﻴع آن باطﻞ است.
ﻓروختﻦ چﻴز ﻧاﻣﻌﻠﻮم :ﻣقصداز آن فروش اشﻴاى ﻣعدوم و ﻳا ﻧاﻣعﻠﻮم ﻣﻰباشد ،ﻣاﻧﻨد:
فروختﻦ ﻣاﻫﻰ ،ﻣاﻫﻲ ﻳﻴکﻪ تا ﻫﻨﻮز شکار ﻧشده است ،پرﻧدهﻫا در ﻫﻮا ،شﻴر در پستان ،پشﻢ در
پشت ﮔﻮسفﻨد و حﻤﻞ در بطﻦ حﻴﻮان .در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ صﻮرتﻫا بﻴع فاسد است.
 :کسﻴکﻪ براي شکار دام و ﻳا جال ﻫﻤﻮار کﻨد و براى شخص دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد:
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 ﻣﻰباشد.
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 باﻻى ﻣشترى بدون داشتﻦ
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خﻴار روﻳت ﻻزم ﻣﻰشﻮد و قﻴﻤت ﻟباس قب ً
ﻼ تعﻴﻴﻦ شده ﻣﻰباشد.
اﻟﻤﻼﻣسﻪ :آﻧست کﻪ ﻳک جاﻧب عقد(بﻴع) با ﻟﻤس کردن ﻟباس جاﻧب ﻣقابﻞ بدون فکر
کردن ،بﻴع ﻻزﻣﻰ ﮔردﻳده و خﻴار رؤﻳت از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
اﻟﻤﻨابذه :آﻧست کﻪ دو طرف عقد (بﻴع) ﻟباس را بدون دﻳدن و فکر کردن بﻪ ﻳک دﻳﮕر
پرتاب ﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب بﻴع ﻻزم ﮔردد.
شرطﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻴﻊ را ﻓاسد ﻣﻰﻛﻨد:
 فروختﻦ غﻼم و ﻳا کﻨﻴز بﻪ اﻳﻦ شرط کﻪ ﻣشترى او را آزاد ،ﻣدبر ،ام اﻟﻮﻟد و ﻳا ﻣکاتبﻣﻰسازد و ﻳا ﻣدت زﻣاﻧﻰ خدﻣت باﻳع را ﻣﻰکﻨد.
 فروختﻦ خاﻧﻪ بﻪ اﻳﻦ شرط کﻪ در آن باﻳع سکﻮﻧت ﻣﻰکﻨد و ﻳا بﻪ وى پﻮل قرض و ﻳا ﻫبﻪﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ ﻫﻤﻪ شرطﻬاى ﻫستﻨد کﻪ بﻴع را فاسد ﻣﻲکﻨد.
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
حاصﻼت زراعتﻰ ،ﻣﻮکﻮل کﻨد ،اﮔر ﻣتعاقدﻳﻦ اﻳﻦ اوقات را ﻣﻰداﻧستﻨد ،بﻴع صحﻴح و اﮔر در
ﻣﻮرد اﻳﻦ اوقات آﮔاﻫﻰ ﻧداشتﻨد ،بﻴع فاسد ﻣﻰباشد.
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن وقت درو ،خرﻣﻦ ،چﻴدن ﻣﻴﻮه وآﻣدن حاجﻴان براى تادﻳﻪ عﻮض ،بﻴع را فاسد
ﻣﻰسازد؛ زﻳرا اﻳﻦ ﻣﻮاعﻴد ثابت ﻧﻤﻰباشد و تغﻴﻴر ﻣﻰﻳابد کﻪ بﻪ ﻣﻨازعﻪ ﻣفضﻰ ﻣﻰشﻮد .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 ﻣﻰسازد.

 -1بﻴع فاسد را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2حکﻢ بﻴع فاسد چﻴست؟
 -3چﻨد ﻣثال بﻴع فاسد را بﻴان کﻨﻴد.
 -4باﻳع 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 ﻣﻲشﻮد:

ترجﻤﻪ:
( )1ﻫرﮔاه ﻣشترى در بﻴع فاسد بﻪ اجازه باﻳع ،ﻣبﻴعﻪ را قبض کﻨد و عﻮض ﻫر دو جاﻧب ﻣال
باشد ،ﻣشترى ﻣاﻟک ﻣال ﻣﻰﮔردد ،پرداخت قﻴﻤت بر وى ﻻزم ﻣﻰشﻮد ،ﻫر ﻳکﻰ از عاقدﻳﻦ
اﻳﻦ بﻴع را فسخ کرده ﻣﻲتﻮاﻧد .اﮔر ﻣشترى ﻣال ﻣتذکره را بفروشد ،بﻴع وى ﻧافذ است.
( )2کسﻴکﻪ اﻧسان آزاد و غﻼم ،ﻳا ﮔﻮسفﻨد ذبح شده و ﮔﻮسفﻨد خﻮد ﻣرده ،ﻫر دو را در ﻳک
عقد بفروشد ،بﻴع ﻫر دو باطﻞ است.
اﮔر غﻼم و ﻣدبر ،ﻳا غﻼم خﻮد و غﻼم اجﻨبﻰ را بﻪ ﻳک عقد فروخت ،بﻴع تﻨﻬا در حق غﻼم
باﻳع بﻪ اﻧدازة ثﻤﻦ آن صحﻴح است.
( )3رسﻮل اﷲ از ﻧجش ،بﻴع بر باﻻى 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 ﻧﻤﻲباشد.
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شرح:
خرﻳدن ﻣال بﻪ بﻴع فاسد :اﮔر ﻣشترى ﻣاﻟﻰ را بﻪ بﻴع فاسد خرﻳد ﻣث ً
ﻼ رخت را بﻪ دو صد افغاﻧﻲ
بﻪ اﻳﻦ شرط خرﻳد کﻪ خﻴاط از آن چادر ﻣﻲدوزد ،کﻪ در اﻳﻨجا ﻫر دو بدل ﻣال است در اﻳﻦ
صﻮرت ﻣشترى بعد از قبض ﻧﻤﻮدن ﻣبﻴعﻪ ﻣاﻟک آن ﻣﻰﮔردد ،و ﻟغﻮ کردن شرط (دوختﻦ
چادر) باﻻى وى ﻻزم است ،تا فساد از بﻴﻦ برود ،زﻳرا اﻳﻦ شرط ﻧاجاﻳز و از بﻴﻦ بردن آن
واجب است.
جاﻳز و حرام را با ﻫﻢ ﻳﻜجا ﻧﻤﻮدن:
اﮔر شخصﻰ غﻼم خﻮد و اﻧسان آزاد دﻳﮕرى را ﻳکجا ﻧﻤﻮده و بﻪ ﻳک عقد بﻴع آﻧان را
بفروشد ،بﻴع در حق غﻼم 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 ﻣﻰباشد.
اﻣا اﮔر با غﻼم ﻣطﻠق ،ﻣدبر را ﻳکجا ﻧﻤﻮده و در ﻳک عقد بﻴع بﻪ فروش رساﻧد ،غﻼم بﻪ سﻬﻢ
ثﻤﻦ خﻮد بﻪ فروش ﻣﻰرسد.
تﻌرﻳﻒ بﻴﻊ ﻣﻜروه:
ﻣکروه در ﻟغت ﻧاپسﻨد را ﮔﻮﻳﻨد ،و در اصطﻼح 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 ﻣﻲﻣاﻧد ،ﻣکروه است.
بﻴﻊ ﻧجش:
ﻧجش در ﻟغت بﻪ فتحﻪ ﻧﻮن و جﻴﻢ تشﻮﻳق کردن پرﻧدﮔان بﻪ طرف جال را ﮔﻮﻳﻨد و در
اصطﻼح عبارت از قﻴﻤت کردن ﻣال بﻪ ﻣبﻠغ بﻠﻨد غرض تشﻮﻳق دﻳﮕران بﻪ خرﻳداري است.ﻳا
بازارﻳابﻰ ﻧﻤﻮدن براى ﻣال از طرﻳق صفت کردن ﻣال برخﻼف واقع.
بﻴﻊ اﻟسﻮم
بﻴع بر باﻻى بﻴع شخص دﻳﮕر را ﮔﻮﻳﻨد و اﻳﻦ عﻤﻞ در حدﻳث شرﻳف ﻣﻨع ﮔردﻳده است.
رسﻮل اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد« :

».
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ترجﻤﻪ :ﻳک ﻣسﻠﻤان باﻻى بﻴع ﻣسﻠﻤان دﻳﮕر بﻴع ﻧکﻨد و بر خﻮاستﮕارى ﻳک ﻣسﻠﻤان
خﻮاستﮕارى ﻧکﻨد.
زﻳرا در اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣتضرر ﻣﻰشﻮﻧد ،اﻟبتﻪ اﻳﻦ در صﻮرتﻰ است کﻪ دو طرف عقد
بﻪ ﻳکدﻳﮕر جﻮاب ﻣﻨفﻲ را ﻧﮕفتﻪ باشﻨد .اﻣا اﮔر ﻫر دو جاﻧب بﻪ عقد رغبت ﻧداشت ،در آن
صﻮرت بﻴع ﻧﻤﻮدن جاﻳز ﻣﻰباشد.
تﻠﻘﻰ اﻟجﻠب
در صحﻴحﻴﻦ از ابﻦ عباس

رواﻳت است کﻪ« :

».
ﻣفﻬﻮم حدﻳث :پﻴاﻣبر 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.
ﻣعﻨاى (تﻠقﻰ اﻟرکبان) کﻪ در حدﻳث آﻣده است ،چﻨﻴﻦ ﻣﻰباشد کﻪ شخص شﻬرﻧشﻴﻦ بﻪ
استقبال قافﻠﻪ کﻪ از اطراف و دﻫات بﻪ شﻬر سرازﻳر ﻣﻰشﻮد ،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 باﻻ بﻪ شﻬر ﻧشﻴﻨان بﻪ فروش برساﻧد.
بﻴﻊ حاﺿر ﻟبادى
ﻣقصد از آن اﻳﻨست کﻪ شخص دﻫاتﻰ ﻣال را بﻪ شﻬر ﻣﻰبرد و شخص شﻬرﻧشﻴﻦ با دﻻﻟﻰ
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 ﻣﻰباشد زﻳرا اﻳﻦ فروشﻨدة شﻬرﻧشﻴﻦ کﻮشش ﻣﻰکﻨد ﻣال را بﻪ قﻴﻤت بﻠﻨد
باﻻى 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 دﻻﻳﻞ ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.

 :1بﻴع ﻣکروه را تعرﻳف کﻨﻴد.
 :2دو ﻣثال از بﻴع ﻣکروه را ذکر کﻨﻴد.
 :3حدﻳث ﻣﻨع بﻴع بر باﻻى بﻴع شخص دﻳﮕر را بﻴان کﻨﻴد.
 :4صﻮرت بﻴع «تﻠقﻰ اﻟجﻠب» را بﻴان کﻨﻴد.

٣٤

درس ﻧﻬﻢ

اﻗاﻟﻪ
ﮔاﻫﻰ باﻳع و ﻣشترى بﻪ اﻳﻦ اﻣر راضﻰ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ عقد بﻴع را از بﻴﻦ ببرﻧد .در فقﻪ اﻳﻦ را
اقاﻟﻪ ﮔﻮﻳﻨد و احکام ﻣربﻮط بﻪ آن را در اﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ:
( )1اقاﻟﻪ 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.
( )2اقاﻟﻪ در حق ﻣتعاقدﻳﻦ فسخ و در حق دﻳﮕران بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻴع جدﻳد است.

( )3از بﻴﻦ رفتﻦ ثﻤﻦ ﻣاﻧع اقاﻟﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻣا از بﻴﻦ رفتﻦ ﻣبﻴعﻪ ﻣاﻧع اقاﻟﻪ ﻣﻰﮔردد ،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 اعظﻢ
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 ﻣﻰتﻮاﻧد دعﻮاى حق
شفع را ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا اقاﻟﻪ در حق غﻴر ﻣتعاقدﻳﻦ بﻴع جدﻳد است.
اشﻴاﻳﻰ ﻛﻪ اﻗاﻟﻪ را باﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨد :ﻫرﮔاه ﻣبﻴعﻪ بعد از اقاﻟﻪ و قبﻞ از تسﻠﻴﻢ دﻫﻰ از بﻴﻦ
رفت اقاﻟﻪ باطﻞ ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا اقاﻟﻪ از بﻴﻦ بردن عقد را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻣحﻞ آن ﻣبﻴعﻪ است؛ اﻣا اﮔر
ثﻤﻦ از بﻴﻦ برود اقاﻟﻪ باطﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
شرطﻫاى باﻃﻞ در اﻗاﻟﻪ :اﮔر باﻳع ﻳا ﻣشترى در اقاﻟﻪ شرط بﮕذارﻧد کﻪ از ثﻤﻦ اوﻟﻰ کﻢ
ﻳا زﻳاد ﻣﻰدﻫﻨد؛ اﻳﻦ شرط باطﻞ است و ﻫﻤان ثﻤﻦ اوﻟﻰ ﻻزم ﻣﻰشﻮد.

شاﮔردان صﻮرت ﻣسأﻟﻪ اقاﻟﻪ را بﻴان کﻨﻨد.

 :1اقاﻟﻪ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 :2حکﻢ اقاﻟﻪ چﻴست؟
 :3اقاﻟﻪ در حق ﻣتعاقدﻳﻦ بﻴع است ﻳا در حق دﻳﮕران؟
 :4اﮔر ثﻤﻦ از بﻴﻦ برود ،اقاﻟﻪ چﻪ حکﻢ دارد؟

٣٦

درس دﻫﻢ

ﻣرابحﻪ و تﻮﻟﻴﻪ
بﻴع اﻧ ﻮاع زﻳاد دارد کﻪ ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ ﻫﻢ از جﻤﻠﺔ اﻧ ﻮاع بﻴع است و درس کﻨ ﻮﻧﻰ در ﻣﻮرد حکﻢ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع بﻴع ﻣﻰباشد.
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ترجﻤﻪ:
( )1فروختﻦ ﻣال در عقد دوم بﻪ ثﻤﻦ اول ﻫﻤ راه با فاﻳده ﻣ رابحﻪ ،و فروختﻦ آن در عقد دوم بﻪ
ثﻤﻦ اول بدون فاﻳده ت ﻮﻟﻴﻪ ﻣﻰباشد.
( )2ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ تﻨﻬا زﻣاﻧﻰ صحﻴح است کﻪ عﻮض آن از اشﻴاى ﻣثﻠﻰ باشد ﻣثﻞ ﻣکﻴﻼت
و ﻣﻮزوﻧات.
( )3ﻳکجا ﻧﻤﻮدن (خﻠط کردن) اجﻮره دوبﻰ ،رﻧﮕ رﻳز ،ط راز( ،خاﻣک کﻨﻨده) ،فتال (تافتﻨده) و
حﻤﻞ کﻨﻨده (ﻣ ﻮاد غذاﻳﻰ) با رأس اﻟﻤال (ثﻤﻦ) جاﻳز است ،اﻣا باﻳد چﻨﻴﻦ بﮕ ﻮﻳد :بﻪ اﻳﻨقدر
قﻴﻤت ب راى ﻣﻦ تﻤام شده است ،و ﻧﮕ ﻮﻳد :بﻪ اﻳﻨقدر قﻴﻤت خ رﻳده ام.
( )4ﻫﻨﮕاﻣﻲ کﻪ ﻣشترى در بﻴع ﻣ رابحﻪ بﻪ ف رﻳب کارى باﻳع ﻣطﻠع شد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
اختﻴار دارد کﻪ بﻪ تﻤام ثﻤﻦ ﻣبﻴعﻪ را ﻣﻰخرد ﻳا رد ﻣﻰکﻨد.
( )5اﮔر ﻣشترى در بﻴع ت ﻮﻟﻴﻪ بﻪ ف رﻳب کارى باﻳع ﻣطﻠع شد ،بﻪ اﻧدازه ف رﻳب کارى (خﻴاﻧت)
از ثﻤﻦ کﻢ ﻣﻰکﻨد ،اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف
ﻣﻰت ﻮاﻧد و اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻰﮔ ﻮﻳد :در ﻫر دو بﻴع (ت ﻮﻟﻴﻪ و ﻣ رابحﻪ) کﻢ کرده

ﻣﻰﮔ ﻮﻳد :در ﻫر دو بﻴع کﻢ کرده ﻧﻤﻰت ﻮاﻧد و اختﻴار دارد آﻧ را

ﻣﻴﮕﻴرد و ﻳا رد ﻣﻰکﻨد.
( )6کسﻴکﻪ (ﻣال) ﻣﻨقﻮل را خ رﻳد ،فروش آن قبﻞ از قبض روا ﻧﻴست ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ فروش زﻣﻴﻦ قبﻞ از قبض جاﻳز است .اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻲﮔ ﻮﻳد:

ج ﻮاز ﻧدارد.
( )7اﮔر کسﻰ اشﻴاى کﻴﻠﻰ (آﻧچﻪ با پﻴﻤاﻧﻪ ﻣقدار آن ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد) را بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ خ رﻳد ﻳا
اشﻴاى وزﻧﻰ را بﻪ وزن خ رﻳد و آن را پﻴﻤاﻧﻪ و وزن کرد ،بعدا ً آن را بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ و ﻳا وزن فروخت،
ب راى ﻣشترى دوم ج ﻮاز ﻧدارد کﻪ قبﻞ از وزن و پﻴﻤاﻧﻪ ﻧﻤﻮدن بخﻮرد و ﻳا بﻪ فروش برساﻧد.
( )8تصرف ﻧﻤﻮدن در ثﻤﻦ قبﻞ از قبض جاﻳز است ،ب راى ﻣشتري جاﻳز است کﻪ ب راى باﻳع در
ثﻤﻦ زﻳادت آورد ،ب راى باﻳع ﻫﻢ جاﻳز است کﻪ در ﻣبﻴعﻪ زﻳادت آورد ،و جاﻳز است کﻪ از ثﻤﻦ
کﻢ کﻨد .استحقاق بﻪ ﻫﻤﻪ آن تعﻠق دارد.
( )9کسﻴکﻪ ﻣال را بﻪ پﻮل ﻧقد فروخت ،بعدا ً ب راى پرداخت پﻮل زﻣان را ﻣشخص کرد ،بﻴع
ﻣﻮجﻞ ﻣﻰﮔردد.
بﻪ تأخﻴر اﻧداختﻦ اخذ ﻫر ﻧﻮع حق ﻣاﻟﻰ غﻴر از قرض جاﻳز ﻣﻰباشد ،و تﻨﻬا تاجﻴﻞ (تاخﻴر)
قرض جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
٣٨

شرح
ﻣرابحﻪ :فروختﻦ ﻣال خ رﻳدارى شده را با فاﻳدة آشکار ،ﻣ رابحﻪ ﮔ ﻮﻳﻨد.
تﻮﻟﻴﻪ :فروش ﻣال بﻪ ﻫﻤان ثﻤﻦ کﻪ آن را خ رﻳده بﻮد بﻪ ﻧام ت ﻮﻟﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ ﻣرابحﻪ و تﻮﻟﻴﻪ :ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ از دﻳدﮔاه ش رﻳعت جاﻳز است.
شرط ﺻحت ﻣرابحﻪ و تﻮﻟﻴﻪ :ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ وقتﻰ صحت پﻴدا ﻣﻰکﻨد کﻪ عﻮض ﻣبﻴعﻪ،
پﻮل ﻳا اشﻴاى ﻣثﻠﻰ باشد؛ ﻣثﻞ :اشﻴاى کﻴﻠﻰ ،وزﻧﻰ و اشﻴاى عددى کﻪ در اﻧدازه با ﻫﻢ ﻧزدﻳک
باشد.
ﻓرﻳب ﻛارى در تﻮﻟﻴﻪ و ﻣرابحﻪ :اﮔر بﻪ اق رار باﻳع و ﻳا کدام دﻟﻴﻞ دﻳﮕر ب راى ﻣشترى
واضح شﻮد کﻪ باﻳع در بﻴع ف رﻳب کارى و خﻴاﻧت ﻧﻤﻮده است ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در

ﻣ رابحﻪ ﻣشتري اختﻴار دارد کﻪ آن را بﻪ ثﻤﻦ پﻮره ﻣﻲﮔﻴرد و ﻳا رد ﻣﻲکﻨد .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 ت ﻮﻟﻴﻪ بﻪ خﻴاﻧت آﮔاه شﻮد ،بﻪ اﻧدازة خﻴاﻧت از ثﻤﻦ کﻢ ﻣﻲکﻨد؛ زﻳ را اﮔر
بﻪ اﻧدازة خﻴاﻧت از ثﻤﻦ کﻢ ﻧکﻨد ،ت ﻮﻟﻴﻪ حقﻴقﻲ ﻧﻤﻲﻣاﻧد.
اﻣام اب ﻮﻳﻮسف ﻣﻲﮔ ﻮﻳد :در ﻫر دو بﻴع اختﻴار ﻧدارد؛ اﻣا بﻪ اﻧدازة خﻴاﻧت از ثﻤﻦ کﻢ ﻣﻲکﻨد؛
زﻳ را اصﻞ در اﻳﻦ عقد ﻣ رابحﻪ بﻮدن و ت ﻮﻟﻴﻪ بﻮده است کﻪ اساس آن عقد اول است ،پس ثﻤﻦ
ﻫﻢ با عقد اول تعﻠق ﻣﻲﮔﻴرد و بﻪ اساس آن کاﻫش ﻣﻲﻳابد.
بﻪ ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد ﻫﻴچ چﻴز از آن کﻢ ﻧﻤﻲشﻮد؛ زﻳ را ﻣ رابحﻪ بﻮدن و ت ﻮﻟﻴﻪ بﻮدن در اﻳﻦ عقد
وصف است کﻪ در ﻣقابﻞ آن ثﻤﻦ ﻧﻤﻲﻣﻲ آﻳد ،و بﻪ از بﻴﻦ رفتﻦ آن ب راى ﻣشتري تﻨﻬا خﻴار
ثابت ﻣﻲشﻮد.
ﻓروختﻦ ﻣبﻴﻌﻪ ﻗبﻞ از ﻗبﺾ ﻛردن آن :قبﻞ از قبض کردن اشﻴاى ﻣﻨقﻮل ،فروختﻦ آن
ج ﻮاز ﻧدارد؛ زﻳ را بﻪ سبب ﻫﻼکت ﻣبﻴعﻪ خطر فسخ شدن عقد ﻣﻮجﻮد است ،اﻣا زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ
کﻪ قابﻞ ﻫﻼکت ﻧﻤﻰباشﻨد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
و زﻣﻴﻦ) قبﻞ از قبض کردن جاﻳز است ،اﻣام ﻣحﻤد
قبض کردن فروختﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.

٣٩

و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

فروختﻦ آﻧﻬا (خاﻧﻪ

ﻣﻰﮔ ﻮﻳد :زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ ﻫﻢ قبﻞ از

وزن و پﻴﻤاﻧﻪ ﻛردن ﻣبﻴﻌﻪ
کسﻴکﻪ اشﻴاى کﻴﻠﻰ (آﻧچﻪ بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻣقدار آن ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد) را بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ خ رﻳد ﻳا اشﻴاى
وزﻧﻰ را بﻪ وزن خ رﻳد و آن را بﻪ فروش رساﻧد ﻣشترى دوم را روا ﻧﻴست کﻪ قبﻞ از پﻴﻤاﻧﻪ و
ﻳا وزن ﻧﻤﻮدن از آن بخﻮرد و ﻳا بفروشد بﻪ دﻟﻴﻞ آﻧکﻪ در حدﻳث ابﻦ ﻣاجﻪ آﻣده است« :
».
ترجﻤﻪ :پﻴاﻣبر

از فروش اشﻴاى خﻮراکﻪ ﻣﻨع ﻧﻤﻮده اﻧد؛ ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ دو صاع (پﻴﻤاﻧﻪ) در آن

جارى شﻮد (دوبار وزن شﻮد) پﻴﻤاﻧﻪ اى ب راى باﻳع و پﻴﻤاﻧﻪ اى ب راى 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 ﻣﻰشﻮد ،دﻳﮕر اﻳﻨکﻪ (اﮔر پﻴﻤاﻧﻪ ﻧشﻮد) ﻣردم بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻧکردن
عادت ﻣﻰﮔﻴ رﻧد.
تﺼرﻓات باﻳﻊ و ﻣشتري :بعد از اﻧعقاد بﻴع ،تصرف کردن باﻳع و ﻣشترى در ﻣال و قﻴﻤت
صحﻴح است ،ﻣشترى ﻣﻰت ﻮاﻧد ب راى باﻳع پﻮل بﻴشتر بدﻫد و باﻳع ﻣﻰت ﻮاﻧد کﻪ ب راى ﻣشترى ﻣال
بﻴشتر بدﻫد؛ ﻫﻤچﻨان باﻳع ﻣﻲت ﻮاﻧد 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 ﻣﻰشﻮد،
باﻻى زﻳادت کﻨﻨده طﻮرى ﻻزم ﻣﻰشﻮد کﻪ ﮔ ﻮﻳا در ابتداى عقد آن را پذﻳرفتﻪ باشد.

شاﮔردان ﻣثاﻟﻬاى ﻣختﻠف ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ را بﻪ ﻫﻤصﻨفان خﻮد بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.

 :1ﻣ رابحﻪ و ت ﻮﻟﻴﻪ را تع رﻳف کﻨﻴد.
 :2آﻳا ب راى صحت ت ﻮﻟﻴﻪ و ﻣ رابحﻪ کدام شرط وجﻮد دارد؟
 :3ﻫرﮔاه ﻣشترى در ت ﻮﻟﻴﻪ از خﻴاﻧت باﻳع ﻣطﻠع شﻮد چﻪ کرده ﻣﻰت ﻮاﻧد؟
 :4آﻳا باﻳع ب راى ﻣشترى در ﻣبﻴعﻪ زﻳادت کرده ﻣﻰت ﻮاﻧد؟

٤٠

درس ﻳازدﻫﻢ

احﻜام سﻮد
ربا (سﻮد) ﻳکﻰ از ﮔﻨاﻫان کبﻴره است کﻪ اﷲ

ﻣسﻠﻤاﻧان را از آن ﻣﻨع کرده است.

در قرآن کرﻳﻢ و احادﻳث رسﻮل اﷲ 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.

٤١

ترجﻤﻪ
( )1اشﻴاﻳﻰ کﻪ بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻳا بﻪ وزن فروختﻪ ﻣﻰش ﻮﻧد ﻫﻨﮕاﻣﻲ کﻪ بﻪ زﻳادت در ﻣقابﻞ ﻫﻢ جﻨس
آن فروختﻪ شﻮد سﻮد پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد و حرام است.
( )2پس 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 ﻧﻤﻰشﻮد وﻟﻰ اﮔر زﻳادتﻰ در آن وجﻮد داشت
جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
( )3فروش اشﻴاى سره در ﻣقابﻞ ﻧاسره کﻪ در آن سﻮد باشد جاﻳز ﻧﻴست ،ﻣﮕر بﻪ شکﻞ
ﻣساوى.
( )4اﮔر عﻠتﻫاى سﻮد (اﻧدازه با جﻨس) در آن ﻧبﻮد ،زﻳادت و ﻧسﻴﻪ ﻫر دو ج ﻮاز 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 ﻣﻰباشد.
( )5ﻫر جﻨسﻲ کﻪ رسﻮل اﷲ بﻪ اساس کﻴﻞ زﻳادت در آن را حرام قرار داده است ﻫﻤﻴشﻪ
کﻴﻠﻰ است اﮔر چﻪ ﻣردم آن را بﻪ وزن ﻣﻰفروشﻨد ،ﻣاﻧﻨد :ﮔﻨدم ،جﻮ ،خرﻣا و ﻧﻤک.
ﻫر جﻨسﻲ کﻪ پﻴاﻣبر بﻪ اساس وزن زﻳادت را در آن حرام قرار داده است وزﻧﻰ ﻣﻰباشد اﮔر
چﻪ ﻣردم آن را بﻪ کﻴﻞ بفروشﻨد ،ﻣاﻧﻨد :طﻼ و ﻧقره.
اجﻨاسﻰ را کﻪ پﻴاﻣبر (وزﻧﻰ بﻮدن و کﻴﻠﻰ بﻮدن) آن را تعﻴﻴﻦ ﻧکرده اﻧد عرف و رواج ﻣردم
در آن ﻣعتبر است.
( )6فروختﻦ پﻮل در ﻣقابﻞ پﻮل را صرف ﻣﻰﮔ ﻮﻳﻨد در بﻴع صرف قبض ﻧﻤﻮدن ﻫر دو عﻮض
در ﻣجﻠس ﻣعتبر است ،غﻴر از بﻴع صرف در ساﻳر بﻴﻮع کﻪ ربا در آن ﻣﻲآﻳد ،تﻨﻬا ﻣشخص
ﻧﻤﻮدن ﻫر دو عﻮض ﻣعتبر است ﻧﻪ قبض کردن.
( )7فروختﻦ ﮔﻨدم بﻪ آرد و بﻪ تﻠخان ج ﻮاز ﻧدارد .فروختﻦ آرد در ﻣقابﻞ تﻠخان جاﻳز ﻧﻴست.
٤٢

( )8ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ فروختﻦ حﻴ ﻮان در ﻣقابﻞ ﮔﻮشت جاﻳز
است اﻣام ﻣحﻤد 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.
( )9فروش خرﻣاى تازه در ﻣقابﻞ خرﻣاى خشک در صﻮرتﻲ جاﻳز است کﻪ با ﻫﻢ ب رابر باشﻨد و
ﻫﻤچﻨان فروش اﻧﮕﻮر در ﻣقابﻞ کشﻤش.
( )10فروش داﻧﺔ زﻳتﻮن در ﻣقابﻞ تﻴﻞ زﻳتﻮن ،و داﻧﺔ کﻨجد در ﻣقابﻞ تﻴﻞ کﻨجد ج ﻮاز ﻧدارد،
ﻣﮕر درصﻮرتﻰ کﻪ تﻴﻞ از داﻧﻪ زﻳاد باشد تا تﻴﻞ در ﻣقابﻞ تﻴﻞ و زﻳادت آن در ﻣقابﻞ کاه آن
حساب شﻮد.
( )11فروش ﮔﻮشتﻫاى ﻣختﻠف ﻳکﻰ در ﻣقابﻞ دﻳﮕرى با زﻳادت ج ﻮاز دارد چﻨاﻧچﻪ فروش
شﻴر ﮔاو و شﻴر ﮔﻮسفﻨد در ﻣقابﻞ ﻳکدﻳﮕر با زﻳادت جاﻳز ﻣﻰباشد و ﻫﻤچﻨان فروش سرکﺔ
خرﻣا در ﻣقابﻞ سرکﺔ اﻧﮕﻮر و فروش ﻧان بﻪ ﮔﻨدم و آرد ،ﻫﻤراه با زﻳادت جﻮاز دارد.
( )12در بﻴﻦ غﻼم و بادار او سﻮد واقع ﻧﻤﻰشﻮد و ﻫﻤچﻨان در بﻴﻦ ﻣسﻠﻤان و ح ربﻰ در دار
اﻟحرب سﻮد ﻧﻴست.
شرح:
تﻌرﻳﻒ ربا (سﻮد) :ربا در ﻟغت زﻳادت را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح شرع عبارت از شرط
ﮔذاشتﻦ زﻳادت در ﻣبادﻟﻪ ﻣال بﻪ ﻧفع ﻳکﻰ از ﻣتعاقدﻳﻦ بدون عﻮض ﻣﻰباشد.
اﻟربَا(. )1
دﻟﻴﻞ حرﻣت سﻮد ،فرﻣﻮدة اﷲ استَ :وأَ َح َّﻞ اﷲ ُ اﻟْبَﻴ ْ َع َو َح َّر َم ِّ
ترجﻤﻪ :اﷲ بﻴع را حﻼل و سﻮد را حرام قرار داده است.
رواﻳت است کﻪ پﻴاﻣبر باﻻى سﻮد خﻮار ،سﻮد
در صحﻴح ﻣسﻠﻢ از جابر بﻦ عبداﷲ
دﻫﻨده،کاتب عقد سﻮد و شاﻫد آن ﻟعﻨت فرستاده اﻧد.
ﻋﻠتﻫاى 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  -2سﻮد ﻧسﻴﻪ (قرض).
سﻮد تﻔاﺿﻞ (زﻳادت) :آﻧست کﻪ ﻣال وزﻧﻰ و ﻳا کﻴﻠﻰ در ﻣقابﻞ جﻨس خﻮد با زﻳادت
فروختﻪ شﻮد چﻨاﻧچﻪ ﻣثال آن قب ً
ﻼ ذکر شد.
سﻮد ﻧسﻴﻪ (ﻗرض) :آﻧست کﻪ اشﻴاى ﻫﻤجﻨس ﻳکﻰ در ﻣقابﻞ دﻳﮕرى بﻪ شکﻞ ﻣؤجﻞ
 -1اﻟبقره.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 طﻼ
بﻪ بﻴست ﮔرام ﻧقره بﻪ شکﻞ ﻣؤجﻞ.
تأثﻴر ﻋﻠتﻫاى 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 ﻣﻰسازد 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 ﻣﻲشﻮد ،از اﻳﻨکﻪ
ﮔﻨدم جاى را کﻢ ﻣﻲﮔﻴرد و اجزاى آرد ﻣﻨتشر ﻣﻲباشد و جاى زﻳاد را ﻣﻲﮔﻴرد بﻪ اﻳﻦ اساس
از طرﻳق پﻴﻤاﻧﻪ کردن ﻣساوات آن ﻣﻤکﻦ ﻧﻤﻲباشد ﻟﻬذا فروختﻦ آن ﻳکﻲ در ﻣقابﻞ دﻳﮕر
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.
فروختﻦ خرﻣاى تازه بﻪ خرﻣاى خشک بﻪ طﻮر ﻣساوي بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ روا است کﻪ بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ
کردن اﻧدازه آﻧان ﻣعﻠﻮم ﻣﻲشﻮد.
سﻮد در بﻴﻦ غﻼم و بادار :سﻮد در بﻴﻦ غﻼم و بادار در تحت حکﻢ حرﻣت شرعﻰ داخﻞ
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨکﻪ :غﻼم و ﻣال او ﻫﻤﻪ ﻣﻠکﻴت بادار است و ﻧفع آن در ﻧﻬاﻳت اﻣر باز ﻫﻢ
بﻪ بادار ﻣﻰرسد.

شاﮔردان ﻣثالﻫاى سﻮد تفاضﻞ و ﻧسﻴﻪ بﻴان دارﻧد.

 :1سﻮد را در ﻟغت و در اصطﻼح شرع تعرﻳف کﻨﻴد.
 :2دﻻﻳﻞ حرﻣت سﻮد را بﮕﻮﻳﻴد.
 :3عﻠتﻫاى سﻮد را بﻴان کﻨﻴد.
 :4سﻮد بﻪ چﻨد ﻧﻮع است؟
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درس دوازدﻫﻢ

احﻜام سﻠﻢ
شاﮔردان عزﻳز :ﮔاﻫﻰ بﻪ خرﻳدن ﻳا فروختﻦ اشﻴاﻳﻰ ضرورت ﻣﻰافتد کﻪ ﻧزد باﻳع ﻣﻮجﻮد
ﻧﻤﻰباشد ،طﻮر ﻣثال :براى باﻳع دو ﻫزار افغاﻧﻰ را ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ازآن وقت بﻪ بعد در زﻣان ﻣعﻴﻦ
پﻨجاه کﻴﻠﻮ ﮔرام ﮔﻨدم را بﻪ دست ﻣﻰآورﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع بﻴع را بﻴع سﻠﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد احکام ﻣربﻮط
بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع بﻴع را در اﻳﻦ درس ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1سﻠﻢ در اشﻴاى وزﻧﻰ ،کﻴﻠﻰ و در اشﻴاى عددى کﻪ با ﻫﻢ تفاوت ﻧدارﻧد جاﻳز ﻣﻰباشد ﻣاﻧﻨد:
چﻬارﻣغز و تخﻢ و ﻫﻤچﻨان در اشﻴاﻳﻰ کﻪ با (ﮔز) قابﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰباشد.
( )2در حﻴ ﻮان ،اعضاى بدن حﻴ ﻮان و پﻮست آن با تعﻴﻴﻦ تعداد آن سﻠﻢ ج ﻮاز ﻧدارد و ﻫﻤچﻨان
در پشتارة ﻫﻴزم و عﻠف سﻠﻢ جﻮاز ﻧدارد.
(( )3عقد) سﻠﻢ در صﻮرتﻰ ج ﻮاز دارد کﻪ ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ از وقت اﻧعقاد سﻠﻢ اﻟﻰ تسﻠﻴﻢ دادن آن
ﻣﻮجﻮد باشد.
( )4سﻠﻢ بدون تأجﻴﻞ صحﻴح ﻧﻴست ،بدون تعﻴﻴﻦ زﻣان ﻣعﻴﻦ آن ﻧﻴز صحت ﻧدارد.
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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.
( )5ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

عقد سﻠﻢ بدون ذکر شرطﻫاى ﻫفتﮕاﻧﺔ ذﻳﻞ صحت ﻧدارد:

 -1ﻣعﻠﻮم بﻮدن جﻨس ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ.
 -2ﻣعﻠﻮم بﻮدن ﻧﻮع.
 -3ﻣعﻠﻮم بﻮدن صفت.
 -4ﻣعﻠﻮم بﻮدن اﻧدازه.
 -5ﻣعﻠﻮم بﻮدن زﻣان تسﻠﻴﻢ دﻫﻰ.
 -6ﻫر ﮔاه بﻴع در اشﻴاى وزﻧﻰ ،عددى و کﻴﻠﻰ بﻮد اﻧدازه رأس اﻟﻤال ﻳعﻨﻲ سرﻣاﻳﻪ باﻳد ﻣعﻠﻮم
باشد.
 -7ﻣعﻴﻦ ساختﻦ ﻣکاﻧﻲ کﻪ ﻣال را در آن بﻪ ﻣشترى تسﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫد وقتﻴکﻪ ﻧقﻞ دادن ﻣال بﻪ
ﻣزدور ضرورت باشد.
( )6اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔ ﻮﻳﻨد :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 ﻣﻰشﻮد.
( )7بﻴع سﻠﻢ تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ صحت پﻴدا ﻧﻤﻰکﻨد 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.
( )8سﻠﻢ در ﻟباس (پارچﻪ) ﻫﻨﮕاﻣﻰ ج ﻮاز دارد کﻪ طﻮل ،عرض و ﻧﻮع آن تعﻴﻴﻦ ﮔردد ،در
زﻳﻮرات و سﻨگﻫاى قﻴﻤتﻰ سﻠﻢ جاﻳز ﻧﻴست.
در خشت خام و پختﻪ سﻠﻢ ﻫﻨﮕاﻣﻰ جاﻳز است کﻪ قاﻟب خشت ﻣعﻠﻮم باشد.
(( )9خﻼصﻪ اﻳﻨکﻪ ):ﻫر آن چﻴزى کﻪ ﻧﻮعﻴت و اﻧدازه آن تعﻴﻴﻦ شده ﻣﻰت ﻮاﻧد سﻠﻢ در آن جاﻳز
و آﻧچﻪ ﻧﻮعﻴت و اﻧدازه آن قابﻞ تعﻴﻴﻦ شدن ﻧباشد سﻠﻢ در آن جﻮاز ﻧدارد.
( )10فروش سگ ،پﻠﻨگ و غﻴره حﻴ ﻮاﻧات درﻧده ج ﻮاز دارد .فروختﻦ ش راب و خﻨزﻳر ج ﻮاز ﻧدارد
فروش کرم ابرﻳشﻢ بدون ابرﻳشﻢ و فروش زﻧبﻮر عسﻞ بدون صﻨدوق جاﻳز ﻧﻴست.
٤٧

( )11ذﻣﻰﻫا در داد و ستد (بﻴع) جز در ش راب و خﻮک ﻫﻤاﻧﻨد ﻣسﻠﻤاﻧان اﻧد فروختﻦ خﻮک
تﻮسط ذﻣﻰﻫا ﻫﻤاﻧﻨد فروختﻦ ﮔﻮسفﻨد تﻮسط ﻣسﻠﻤاﻧان است ،و فروش شراب تﻮسط آﻧﻬا
ﻣاﻧﻨد فروش آب ﻣﻴﻮه تﻮسط ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰباشد.
شرح
تﻌرﻳﻒ سﻠﻢ :سﻠﻢ در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ترک کردن و قرض است و در اصطﻼح 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 ﻣﻰباشد 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 ﻣﻰآﻳد ،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
ﻫستﻨد و در ﻧتﻴجﻪ باعث ﻧزاع ﻣﻲشﻮﻧد .در ﻣﻴﻮه درخت ﻣعﻴﻦ و خﻮراک قرﻳﻪ ﻣعﻴﻦ بﻪ اﻳﻦ
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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.
شرطﻫاى سﻠﻢ
بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

براى جﻮاز سﻠﻢ ﻫفت شرط ضرورى است:

 -1جﻨس ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ باﻳد ﻣعﻠﻮم باشد ﻣاﻧﻨد :ﮔﻨدم ﻳا جﻮارى.
 -2ﻣعﻠﻮم بﻮدن ﻧﻮع ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ ﻣثﻞ آبﻰ ﻳا ﻟﻠﻤﻰ.
 -3ﻣعﻠﻮم بﻮدن صفت ادﻧﻲ و اعﻠﻲ.
 -4ﻣعﻠﻮم بﻮدن اﻧدازه ﻳعﻨﻲ چﻨد سﻴر ،پﻴﻤاﻧﻪ و غﻴره.
 -5ﻣعﻠﻮم بﻮدن تارﻳخ تسﻠﻴﻢ دﻫﻰ.
 -6تعﻴﻴﻦ اﻧدازه رأس اﻟﻤال (ثﻤﻦ).
 -7ﻣعﻠﻮم 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 ﻣﻲشﻮﻧد.
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 ﻣﻰشﻮد و از حﻴﻮاﻧات درﻧده پﻮست آن قابﻞ استفاده
ﻣﻰباشد اﻣا زﻧبﻮر عسﻞ و کرم ابرﻳشﻢ ذاتاً قابﻞ استفاده ﻧﻤﻰباشﻨد ،بﻨا ًء (زﻧبﻮر عسﻞ و کرم
ابرﻳشﻢ) بﻪ تبعﻴت صﻨدوق وابرﻳشﻢ بﻪ فروش رساﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.

براى سﻠﻢ چرا شرطﻫاى زﻳادى تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده است؟ شاﮔردان پﻴراﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع باﻫﻢ
ﻣباحثﻪ کﻨﻨد.

٤٩

 -1سﻠﻢ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ ،ﻣسﻠﻢ اﻟﻴﻪ و رب اﻟسﻠﻢ براى کﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 -3سﻠﻢ در کدام اشﻴاء جﻮاز دارد؟ ﻣختصرا ً بﻴان کﻨﻴد.
 -4شرطﻫاى سﻠﻢ را از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻴان کﻨﻴد.

 -5آﻳا در سﻨگﻫاى قﻴﻤتﻰ سﻠﻢ جاﻳزاست؟

٥٠

درس سﻴزدﻫﻢ

بﻴﻊ ﺻرف
در داد و ستد بﻪ تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮدن پﻮل ضرورت پﻴدا ﻣﻰشﻮد ﻣث ً
ﻼ اﮔر بخﻮاﻫﻴﻢ در شﻬر کابﻞ
اشﻴاﻳﻰ را خرﻳدارى کﻨﻴﻢ و پﻮلﻫاى 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 ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ در درس کﻨﻮﻧﻰ احکام آن را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

٥١

٥٢

ترجﻤﻪ:
( )1صرف آن بﻴع را ﮔ ﻮﻳﻨد کﻪ ﻫر دو عﻮض آن از جﻨس ثﻤﻦ باشد اﮔر طﻼ در عﻮض طﻼ و
ﻳا ﻧقره در عﻮض ﻧقره بﻪ فروش برسد ،اﻳﻦ بﻴع در صﻮرتﻰ صحﻴح ﻣﻰشﻮد کﻪ دست بﻪ دست
و ﻣساوى باشد و ﻟﻮ کﻪ در خﻮبﻰ و خرابﻰ (کﻴفﻴت) با ﻫﻢ تفاوت داشتﻪ باشد.
(( )2دراﻳﻦ بﻴع) باﻳد ﻫر دوعﻮض قبﻞ از ترک ﻣجﻠس (جدا شدن) از ﻳکدﻳﮕر قبض ﮔردد.
( )3اﮔر طﻼ در عﻮض ﻧقره بﻪ فروش برسد ،زﻳادت آن جاﻳز ،قبض واجب و ﻧسﻴﻪ(تعﻴﻴﻦ ﻣدت)
ﻧاجاﻳز ﻣﻰباشد.
اﮔر ﻣتعاقدﻳﻦ در بﻴع صرف قبﻞ از قبض ﻫر دو عﻮض ﻳا ﻳکﻰ از عﻮضﻴﻦ از ﻳکدﻳﮕر جدا
شﻮﻧد ،بﻴع باطﻞ ﻣﻰباشد.
( )4تصرف کردن در ثﻤﻦ صرف قبﻞ از قبض جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
( )5فروختﻦ طﻼ بﻪ ﻧقره بﻪ صﻮرت تخﻤﻴﻨﻰ جاﻳز است.
( )6اﮔر شخصﻲ شﻤشﻴرى را کﻪ بﻪ اﻧدازة پﻨجاه درﻫﻢ ﻧقره دارد بﻪ صد درﻫﻢ بفروشد ،و
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 ﻣﻰﮔﻴرد 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 ﻣﻰشﻮد .واﮔر جدا کردن شﻤشﻴر بدون کدام ﻧقصاﻧﻰ از ﻧقره ﻣﻤکﻦ بﻮد ،بﻴع در شﻤشﻴر
صحﻴح و در ﻧقره باطﻞ است.
( )7کسﻴکﻪ ظرف ﻧق رﻳﻰ 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 ﻣﻰﮔﻴرد و اختﻴار رد کردن را ﻧدارد.
( )8اﮔر 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 ﻣﻰﮔﻴرد.
٥٣

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 ﻣﻰشﻮد.
( )9فروش دو درﻫﻢ سره و ﻳک درﻫﻢ ردى بﻪ ﻳک درﻫﻢ سره و دو درﻫﻢ ردى جاﻳز است.
( )10اﮔر در درﻫﻢ ﻧقره بﻴشتر بﻮد حکﻢ زر سفﻴد (ﻧقره) را ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر در دﻳﻨار طﻼ
بﻴشتر بﻮد حکﻢ طﻼ را ﻣﻰﮔﻴرد و ﻣاﻧﻨد طﻼى خاﻟص زﻳادت در آن جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
اﮔر در درﻫﻢ و دﻳﻨار غش (طﻼى 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.
( )11اﮔر بﻪ پﻮلﻫاى ذکر شده ﻣال را (بﻪ ﻧسﻴﻪ) بخرد و قبﻞ از تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن آن بﻪ باﻳع آن
پﻮلﻫا از چﻠﻨد بﻴفتد و داد و ستد با آن صﻮرت ﻧﮕﻴرد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
و بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف
و اﻣام ﻣحﻤد

بﻴع باطﻞ ﮔردﻳد

قﻴﻤت آن در روز خرﻳدن ﻻزم است.

ﻣﻰﮔﻮﻳد :قﻴﻤت ﻣال طبق ارزش آن پﻮلﻫا در آخرﻳﻦ روز تعاﻣﻞ ﻣردم با

آن پﻮل ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )12بﻴع 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 حﻨﻴفﻪ

بﻴع باطﻞ است.

( )13اﮔر شخصﻰ ﻣال را بﻪ پ ﻮﻟﻰ خ رﻳد کﻪ ارزش آن بﻪ اﻧدازة ﻧﻴﻢ درﻫﻢ بﻮد بﻴع صحﻴح است
و بﻪ اﻧدازة ﻧﻴﻢ درﻫﻢ ﻣال را باﻳد بدﻫد.
( )14اﮔر شخصﻰ ب راى ص راف 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 اﷲ 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 ﻣﻰشﻮد و باقﻰ در
ﻣقابﻞ پﻮل.

٥٤

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 طﻼ
بﻪ طﻼ ،ﻧقره بﻪ ﻧقره و ﻳا فروش ﻳکﻰ در ﻣقابﻞ دﻳﮕر و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب فروش باﻧکﻨﻮتﻫا
پﻴسﻪﻫاى 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 طﻼ،
ﻧقره و ساﻳر اشﻴاﻳﻰ است کﻪ بﻪ جاى آﻧﻬا ﻣﻮرد استفاده قرار ﻣﻰﮔﻴرد ﻣاﻧﻨد :ﻧﻮتﻫاى کاغذى
و سکﻪﻫاى فﻠزى.
زﻳادت و ﻧسﻴﻪ در بﻴﻊ ﺻرف :اﮔر در بﻴع صرف پﻮل ﻫر دو جاﻧب از ﻳک جﻨس باشد،
ﻳعﻨﻰ ﻫر دو عﻮض طﻼ 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 طﻼ و ﻣشترى ﻧقره و ﻳا پﻮل
کاغذى را بدﻫد.
ﻗبﺾ ﻧﻤﻮدن ثﻤﻦ :بﻴع صرف در ﻫر حاﻟت دست بﻪ دست ﻣﻰباشد اﮔر ثﻤﻦ و ﻣبﻴعﻪ در
ﻣجﻠس بﻴع قبض ﻧشﻮد ﻣﻠکﻴت ثابت ﻧﻤﻰشﻮد از ﻫﻤﻴﻦ سبب تصرف در ثﻤﻦ قبﻞ از قبض
جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.
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 بﻨا ًء اختﻴار رد کردن را دارد.
اﮔر شخصﻲ قطعﻪﻫاى ﻧقره را بخرد سپس بعضﻲ از قطعﻪﻫا بﻪ استحقاق برده شﻮد از اﻳﻦ کﻪ
قطعﻪﻫا بﻪ جدا کردن ﻣتضرر ﻧﻤﻲشﻮد 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 ﻣﻰشﻮد اﻣا اﮔر اﻧدازة زر کﻤتر و اشﻴاى خﻠط شده بﻴشتر باشد اﻳﻦ اشﻴا در
حکﻢ زر داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد و فروش آن بﻴع صرف شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر بﻴع طﻮرى باشد کﻪ از ﻳک جاﻧب صحﻴح و از جاﻧب دﻳﮕر آن فاسد باشد جاﻧب صحت
آن ﻣﻮرد اعتبار قرار داده ﻣﻰشﻮد.
٥٥

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 ﻣﻰشﻮد.
تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﻋﻴﻦ پﻮل :در پﻮل ﻣروج تعﻴﻦ ﻧﻤﻮدن پﻮل ﻣعﻴﻦ جﻬت داد و ستد ضرورى
ﻧﻤﻰباشد ،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.

 :1بﻴع صرف را تعرﻳف کﻨﻴد.
 :2در بﻴع صرف زﻳادت چﻪ وقت جاﻳز ﻣﻰباشد؟
 :3حکﻢ اشﻴاى ﻣخﻠﻮط در زر را بﻴان دارﻳد؟
 :4در بﻴع تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن پﻮل ﻣعﻴﻦ ،ضرورى است ﻳا خﻴر؟
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درس چﻬاردﻫﻢ
ﮔروي ()1
جﻬت حفظ َدﻳﻦ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1ﮔروى با اﻳجاب و قبﻮل بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد و با قبض ﻧﻤﻮدن شﻰ ﮔرو شده بﻪ اتﻤام ﻣﻰرسد.
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 ﻣﻲکﻨد و اﮔر خﻮاستﻪ باشد از عقد صرف ﻧظر ﻣﻰکﻨد ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ ﮔروى را بﻪ او تسﻠﻴﻢ
ﻧﻤﻮد و او (ﮔروي) را قبض کرد (ﻣال ﮔرو شده) در ضﻤاﻧت او داخﻞ ﻣﻰشﻮد.
( )2ﮔروى تﻨﻬا در آن قرضﻫا صحﻴح است کﻪ بﻪ طﻮر ضﻤاﻧت ادا کردن آن ﻻزم باشد .ﻣال
ﮔرو شده در ﻣقابﻞ قﻴﻤت خﻮد و ﻳا در اﻧدازة قرض ﻫر ﻳک آن کﻪ کﻢ باشد ﻣضﻤﻮن ﻣﻲباشد.
اﮔر ﻣال ﮔرو شده تﻮسط ﮔرو ﮔﻴرﻧده استﻬﻼک شﻮد و قﻴﻤت ﻣال ﮔرو شده و قرض برابر
باشد قرض ﮔرو ﮔﻴرﻧده حکﻤاً ادا شده بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد.
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 ﻣﻰشﻮد و باقﻰ قرض را از ﮔرو دﻫﻨده ﻣﻰﮔﻴرد.
( )3ﮔرو کردن ﻣال ﻣشاع (ﻣال پ راﮔﻨده و خﻠط شده در اﻣ ﻮال دﻳﮕر) جاﻳز ﻧﻴست .ﻫﻤچﻨان ﮔرو
کردن ﻣﻴﻮه باﻻى درخت بدون درخت آن و کشت بدون زﻣﻴﻦ جﻮاز ﻧدارد .ﻫﻤچﻨان ﮔرو کردن
زﻣﻴﻦ و درخت بدون کشت و ﻣﻴﻮه جﻮاز ﻧدارد.
( )4ﮔرو ﻧﻤﻮدن ﻣال اﻣاﻧت صحﻴح ﻧﻤﻰباشد ﻣاﻧﻨد ﻣاﻟﻲ کﻪ جﻬت حفاظت ﻧزد کسﻰ ﮔذاشتﻪ
شده باشد و ﻣال شرکت و ﻣضاربت.
( )5ﮔروى در رأس اﻟﻤال سﻠﻢ ،ثﻤﻦ صرف و ﻣسﻠﻢ فﻴﻪ صحﻴح است اﮔر اشﻴاى ذکر شده در
ﻣجﻠس عقد ﻫﻼک ﮔردد عقد صرف و سﻠﻢ بﻪ اتﻤام رسﻴده و ﻣرتﻬﻦ بﻪ حق خﻮﻳش رسﻴده
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )6در صﻮرت رضاﻳت ﮔروى ﮔﻴ رﻧده و ﮔروى دﻫﻨده جاﻳز است کﻪ ﮔروى بﻪ ﻧزد شخص
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 ﻫﻼک شد ﻣال شخص
ﮔرو ﮔﻴرﻧده ﻫﻼک شده است.
( )7ﮔرو کردن درﻫﻢ ،دﻳﻨار و اشﻴاى وزﻧﻰ و کﻴﻠﻰ جاﻳز است اﮔر در ﻣقابﻞ جﻨس خﻮد ﮔرو
بﻮد و ﻫﻼک شد بﻪ ﻣقدار ﻣال ﻫﻼک شده قرض از بﻴﻦ ﻣﻰرود اﮔر چﻪ ﻫر دو جﻨس در بﻬتر
بﻮدن جﻨسﻴت و ساخت با ﻫﻢ تفاوت داشتﻪ باشﻨد.
( )8اﮔر شخصﻰ باﻻى کسﻰ قرض داشت و بﻪ اﻧدازة قرض از وى پﻮل ﮔرفت و آن را بﻪ
ﻣصرف رساﻧد بعدا ً براﻳش ﻣعﻠﻮم شد کﻪ پﻮل ﻣصرف شده غﻴر ﻣعتبر بﻮد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ حق درخﻮاست ﻫﻴچ چﻴزى را ﻧدارد و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :پﻮل ﻧاچﻞ را تسﻠﻴﻢ دﻫد و پﻮل صحﻴح را از ﻧزد وى بﮕﻴرد.
( )9کسﻴکﻪ دو غﻼم را بﻪ ﻫزار درﻫﻢ ﮔرو کرد بعدا ً بﻪ اﻧدازه ﻳک غﻼم پﻮل قرض را داد تا کﻪ
قرض باقﻲ را ﻧﻪ دﻫد غﻼم را ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
شرح
تﻌرﻳﻒ رﻫﻦ :رﻫﻦ در ﻟغت بﻨد کردن را ﮔﻮﻳﻨد ،و در اصطﻼح فقﻪ ﻣحصﻮر ﻧﻤﻮدن اشﻴاﻳﻰ
در ﻣقابﻞ قرض کﻪ قرض با آن پﻮره شده ﻣﻰتﻮاﻧد رﻫﻦ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣشروﻋﻴت رﻫﻦ
 :1اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارکﻪ دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت رﻫﻦ است کﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
) (اﻟبقره)283 :
ترجﻤﻪ :اﮔر در حال سفر بﻮدﻳد و کاتب (ﻧﻮﻳسﻨده سﻨد) را پﻴدا ﻧکردﻳد ،پس با ﮔرو ﮔرفتﻦ
اشﻴا ﻣعاﻣﻠﻪ ﮔروى ﻧﻤاﻳﻴد.
 :2بﻪ رواﻳت بخارى در حدﻳث عاﻳشﻪ

چﻨﻴﻦ آﻣده است:

ترجﻤﻪ :رسﻮل اﷲ ﻣﻮاد خﻮراکﻪ را از ﻳک ﻳﻬﻮدى بﻪ قرض
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 ﻣﻰشﻮد.
اوﺻاف ﻣال ﻣرﻫﻮﻧﻪ؟ ﻣالﻫاى راﻫﻦ کﻪ بﻪ ﮔروى داده ﻣﻰشﻮد باﻳد شرطﻫاى ذﻳﻞ را دارا
باشد:
 -1در 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.
 -2ﻣحﻮز 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.
 -3ﻣﻤﻴز باشد ﻣال ﮔروى خﻠقتاً بﻪ کدام چﻴزى دﻳﮕر ﻣتصﻞ ﻧباشد ﻣاﻧﻨد ﮔرو کردن ﻣﻴﻮه باﻻى
درخت بدون درخت اﻳﻦ ﻫﻢ بﻪ ﻣﻨزﻟﺔ شاﻳع ﻣﻰباشد و ﮔرو کردن آن جاﻳز ﻧﻴست.
در ﻣال ﮔروى شرطﻫاى فﻮق ضرورى است؛ زﻳرا بدون ﻣﻮجﻮدﻳت اﻳﻦ شرطﻫا ﻣرتﻬﻦ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣال ﮔرو شده را قبض ﻧﻤاﻳد.
قبﻞ از قبض ﻧﻤﻮدن ﻣال ﮔروى عقد ﮔروى تکﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰشﻮد و ﻫر دو جاﻧب ﻣﻰتﻮاﻧﻨد کﻪ از
عقد ﮔروى صرف ﻧظر کﻨﻨد ﻫرﮔاه ﻣرتﻬﻦ ﻣال ﮔروى را قبض کرد ضاﻣﻦ ﻣال قبض شده
ﻣﻰﮔردد.
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 بعدا ً ساعت ﻣذکﻮر در ﻧزد خاﻟد از بﻴﻦ
رفت در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر قﻴﻤت ساعت صد افغاﻧﻰ بﻮد پس قرض خاﻟد ادا شده بﻪ حساب
ﻣﻰآﻳد اﮔر قﻴﻤت ساعت ﻫشتاد افغاﻧﻰ بﻮد ﻫشتاد افغاﻧﻰ از قرض خاﻟد ادا ﮔردﻳده و بﻴست
افغاﻧﻰ قرض باﻻى 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 ﻫﻼک شﻮد ضﻤان ﻧدارد.

شاﮔردان در ﻣﻮرد ﻣﻨافع ﻣﻮجﻮد در عقد ﮔروى براى راﻫﻦ و ﻣرتﻬﻦ با ﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

 :1رﻫﻦ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 :2شرطﻫاى ﻣرﻫﻮﻧﻪ را واضح سازﻳد.
 :3اﮔر ﻣرﻫﻮﻧﻪ در دست ﻣرتﻬﻦ ﻫﻼک شد ،چﻪ حکﻢ دارد؟ بﻪ تفصﻴﻞ جﻮاب دﻫﻴد.
 :4ﻣال ﻣشاع را ضﻤﻦ ﻳک ﻣثال واضح سازﻳد.

٦٠

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 ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1ﻫرﮔاه در وقت پﻮره شدن ﻣﻮعد َدﻳﻦ راﻫﻦ ﻣ رتﻬﻦ 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 ﻧﻤﻰشﻮد ﻫﻤچﻨان با وفات راﻫﻦ
ﻧﻴز ﻣعزول ﻧﻤﻰﮔردد.
( )2ﻣ رتﻬﻦ 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 ﻻزم ﻧﻴست کﻪ صﻼحﻴت 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 ﻣﻰشﻮد :ﮔروى را تسﻠﻴﻢ کﻦ!
( )3اﮔر راﻫﻦ بدون اجازه ﻣ رتﻬﻦ ﻣرﻫ ﻮﻧﻪ را بفروشد بﻴع ﻣﻮقﻮف بﻪ اجازة ﻣ رتﻬﻦ است اﮔر ﻣ رتﻬﻦ
اجازه داد جاﻳز است اﮔر راﻫﻦ قرض او را تسﻠﻴﻢ کرد باز ﻫﻢ بﻴع جاﻳز ﻣﻰباشد.
( )4اﮔر راﻫﻦ بدون اجازة ﻣ رتﻬﻦ غﻼم 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 غﻼم فروختﻪ شده را از
راﻫﻦ بﻪ شکﻞ رﻫﻦ اﻟﻰ ﻣﻮعد پﻮره شدن قرض بﮕﻴرد .اﻣا اﮔر راﻫﻦ تﻨﮕدست بﻮد غﻼم جﻬت
پﻮره کردن قﻴﻤت اش بﻪ کار ﮔﻤاشتﻪ شﻮد تا قرض ﻣرتﻬﻦ را ادا کﻨد.
اﮔر راﻫﻦ ﮔروى را قصدا ً ﻫﻼک ﻧﻤﻮد حکﻢ فﻮق را دارد اﻣا اﮔر ﮔروى را کسﻰ دﻳﮕرى از
بﻴﻦ برد ﻣرتﻬﻦ در ضاﻣﻦ ساختﻦ او خصﻢ ﻣﻰباشد قﻴﻤت آن را از ﻫﻼک کﻨﻨده ﻣﻰﮔﻴرد و بﻪ
شکﻞ ﮔروى ﻧزد وى ﻣﻰباشد.
( )5اﮔر راﻫﻦ بﻪ ﻣال ﮔروى ضرر برساﻧد ضاﻣﻦ ﻣﻰباشد اﮔر ﻣ رتﻬﻦ بﻪ ﻣال ﮔروى ضرر برساﻧد
ضرر از قرض وى کاستﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻣال ﮔروى ،راﻫﻦ ،ﻣرتﻬﻦ و ﻳا ﻣال آﻧﻬا را ﻣتضرر ساخت تاوان آن باﻻى ﻫﻴچکس
ﻧﻤﻰباشد.
( )6ک راﻳﻪ خاﻧﻪ اى کﻪ ﻣال ﮔروى در آن حفاظت ﻣﻰشﻮد بﻪ دوش ﻣ رتﻬﻦ ﻣﻰباشد اﻣا اجﻮرة
چﻮپان و ﻧفقﺔ ﻣرﻫﻮﻧﻪ باﻻى راﻫﻦ است زﻳادت در ﻣال ﮔروى از آن راﻫﻦ است و ﻣﻨحﻴث رﻫﻦ
با اصﻞ ﻳکجا ﻣﻰشﻮد.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 خﻼص ﻣﻰکﻨد کﻪ بﻪ او ﻣﻰرسد باﻳد
طﻮرى کﻨد کﻪ َدﻳﻦ بﻪ قﻴﻤت رﻫﻦ و ﻧﻤاء تقسﻴﻢ شﻮد براى اصﻞ آن قﻴﻤت داده شﻮد کﻪ در
روز قبض ﻧﻤﻮدن آن قﻴﻤت را داشتﻪ و ﻧﻤاء بﻪ قﻴﻤت روز خﻼص کردن ﻣحاسبﻪ شﻮد ﻫر
قدرى کﻪ بﻪ اصﻞ رسﻴد از حق ﻣرتﻬﻦ کﻢ کرده شﻮد و ﻫر قدرى کﻪ بﻪ ﻧﻤاء ﻣﻰرسد آن را
راﻫﻦ بﻪ ﻣرتﻬﻦ بسپارد و ﻧﻤاء را از آن خﻼص کﻨد.
شرح
ﻓروش ﻣال ﮔروى :ﮔروى دﻫﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد ﮔرو ﮔﻴرﻧده و ﻳا شخص ثاﻟث را جﻬت فروش
ﻣال ﮔروى وکﻴﻞ اﻧتخاب کﻨد اﮔر ﮔرو ﮔﻴرﻧده ﻫﻨﮕام عقد براى خﻮد وکاﻟت را شرط
ﮔذاشت راﻫﻦ حق ﻧدارد او را عزل کﻨد و ﻧﻪ بﻪ وفات راﻫﻦ عزل ﻣﻰشﻮد.
ﮔروى ﮔﻴرﻧده در صﻮرت ﻧسپارﻳدن قرض حق ﻧﮕﻬدارى و حبس ﻣال ﮔروى را دارد بﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨکﻪ قرض وى براﻳش تسﻠﻴﻢ ﻧشده است ﻣﮕر راﻫﻦ را بﻪ فروختﻦ ﻣال ﻣجبﻮر ساختﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.ﻫﻤچﻨان بدون اجازه ﮔروى ﮔﻴرﻧده ﻣال را فروختﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا بدون اجازة
ﮔروى ﮔﻴرﻧده براى ﻣشترى تسﻠﻴﻢ دادن ﻣﻤکﻦ ﻧﻤﻰباشد.
آزاد ﻛردن ﻏﻼم ﮔروى:برخﻼف ﻣسئﻠﻪ فﻮق راﻫﻦ ﻣﻰتﻮاﻧد بدون اجازة ﻣرتﻬﻦ غﻼم
ﮔروى را آزاد کﻨد اﻳﻨکﻪ در اﻳﻦ صﻮرت ﻣرتﻬﻦ قرض خﻮد را چﮕﻮﻧﻪ بﻪ دست ﻣﻰآورد دو
طرﻳقﻪ وجﻮد دارد.
 -1اﮔر ﮔروى دﻫﻨده تﻨﮕدست ﻧبﻮد و سرﻣاﻳﻪ دار بﻮد قﻴﻤت غﻼم آزاد شده را اﻟﻰ ﻣﻮعد
تسﻠﻴﻢ دﻫﻰ قرض ﻧزد ﻣرتﻬﻦ ﮔرو کﻨد.
 -2اﮔر ﮔروى دﻫﻨده تﻨﮕدست بﻮد و چﻴزى در اختﻴار ﻧداشت کﻪ ﻧزد ﻣرتﻬﻦ آن را بﻪ ﮔرو
دﻫد غﻼم 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 غﻼم از غﻼﻣﻰ خارج و اﻧسان آزاد شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
ﻫﻼﻛت ﻣال ﮔروى :اﮔر راﻫﻦ ﻣرﻫﻮﻧﻪ را ﻫﻼک سازد ﻧزد ﻣرتﻬﻦ ضاﻣﻦ ﻣﻲباشد و ﻣرتﻬﻦ
حق خﻮاستﻦ ﮔروي جدﻳد را دارد .اﮔر ﻣرتﻬﻦ ﻣال ﮔروي را ﻫﻼک سازد ضاﻣﻦ است؛ زﻳرا
ﻣال غﻴر را ﻫﻼک کرده است.
اﮔر ﻣال ﮔروي باﻻى ﻣال راﻫﻦ و ﻳا ﻣرتﻬﻦ جﻨاﻳتﻰ کرد کﻪ ﻣال را ﻻزم ﻣﻲکرد بﻪ طﻮر ﻣثال
شتر ﮔرو شده باﻻى 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 ﻻزم بﻮد در اﻳﻦ صﻮرتﻫا اﻳﻦ جﻨاﻳت ضﻤان ﻧدارد.
حﻔاﻇت ﻣال ﮔروى :حفاظت ﻣال ﮔروى و آﻣاده ﻧﻤﻮدن جاى ﻣﻨاسب براى آن بﻪ دوش
ﮔروى ﮔﻴرﻧده ﻣﻰباشد؛ زﻳرا اﻳﻦ از ضرورﻳات شخص ﮔرو ﮔﻴرﻧده ﻣﻰباشد اﻣا خﻮراک ﻣال
ﮔروى و تغذﻳﻪ آن بﻪ دوش ﮔروى دﻫﻨده است؛ زﻳرا ﻣال از وى بﻮده و کدام زﻳادتﻰ کﻪ در
آن ﻣﻰآﻳد 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 ﻫﻼک ﮔردد
ضﻤاﻧت ﻧدارد؛ زﻳرا رﻫﻦ در ﻣقابﻞ اصﻞ است و چﻮچﻪ تابع و در عقد ﻣقصﻮد ﻧﻴست.
اﮔر ﮔاو ﻫﻼک شد و چﻮچﻪ زﻧده ﻣاﻧد بﻪ جدا شدن در عقد ﻣقصﻮد ﻣﻴﮕردد و بﻪ تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن
قرض حصﻪ خﻮد از ﻣرتﻬﻦ خﻼص ﻣﻲﮔردد.
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 ﻣﻲباشد در اﻳﻦ
صﻮرت قرض (دوازده ﻫزار افغاﻧﻲ) بﻪ شش ﻫزار افغاﻧﻲ ﮔاو و سﻪ ﻫزار افغاﻧﻲ چﻮچﻪ تقسﻴﻢ
ﻣﻲشﻮد در دوازده ﻫزار افغاﻧﻲ حصﻪ شش ﻫزار افغاﻧﻲ ﮔاو ﻫشت ﻫزار افغاﻧﻲ ﻣﻲشﻮد و از بﻴﻦ
ﻣﻲرود در دوازده ﻫزار افغاﻧﻲ حصﻪ چﻮچﻪ سﻪ ﻫزار افغاﻧﻲ چﻬار ﻫزار افغاﻧﻲ ﻣﻲشﻮد راﻫﻦ بﻪ
ﻣرتﻬﻦ چﻬار ﻫزار افغاﻧﻲ ﻣﻲدﻫد و چﻮچﻪ را خﻼص ﻣﻲکﻨد.

ﻣصارف بردن ﻣال ﮔروى بﻪ دوش کﻴست؟ شاﮔردان در اﻳﻦ رابطﻪ ﻧظر خﻮد را بﻪ اساس
دﻻﻳﻞ اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1چرا راﻫﻦ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بدون اجازة ﻣرتﻬﻦ ﻣال را بفروشد؟
 -2ﻧﮕﻬدارى ﻣال ﮔروى و تغذﻳﺔ آن بﻪ دوش کﻴست؟
 -3درآزاد کردن غﻼم بدون اجازة ﻣرتﻬﻦ بﻪ کدام صﻮرتﻫا ﻣﻮاجﻪ ﻣﻲشﻮﻳد؟ بﻴان دارﻳد.
 -4سعاﻳﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس شاﻧزدﻫﻢ
ﮔروى ()3
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد احکام ﻣختﻠف ﮔروى روشﻨﻰ اﻧداختﻪ شد در اﻳﻦ درس در
بارة احکام باقﻴﻤاﻧدة ﮔروى ﻣعﻠﻮﻣات داده ﻣﻰشﻮد.
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ترجﻤﻪ:
( )1بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ در رﻫﻦ زﻳادت جاﻳز ودر قرض ﻧاجاﻳز
است .اﮔر در قرض زﻳادت بﻴاﻳد رﻫﻦ در ﻣقابﻞ (قرض سابقﻪ و جدﻳد) ﻧﻤﻰآﻳد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف
رحﻤﻪاﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳد :زﻳادت در قرض ﻧﻴز جاﻳز است.
( )2اﮔر شخصﻰ ﮔروى را در ﻣقابﻞ قرض دو ﻧفر ب راى ﻫر دوى آﻧﻬا ﮔرو کﻨد جاﻳز بﻮده و
ﻫﻤﺔ ﻣال ﻧزد ﻫر ﻳک آﻧﻬا ﮔرو بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد ﻫر ﻳک از ﮔروى ﮔﻴرﻧدﮔان بﻪ اﻧدازة قرض
خﻮﻳش ضاﻣﻦ ﻣﻰباشد.
اﮔر براى ﻳک ﻣرتﻬﻦ قرض را تسﻠﻴﻢ داده شﻮد ﻫﻤﺔ ﻣال ﻧزد ﻣرتﻬﻦ دﻳﮕر ﮔرو ﻣﻲباشد تا آن
ﻫﻨﮕاﻣﻰ کﻪ قرض خﻮد را قبض کﻨد.
( )3اﮔر شخصﻰ غﻼم را بﻪ اﻳﻦ شرط بفروشد کﻪ ﻣشترى در ثﻤﻦ غﻼم ﻳک شﻰء ﻣعﻴﻦ را ﻧزد
باﻳع بﻪ ﮔرو ﻣﻴدﻫد و ﻣشترى از تسﻠﻴﻢ رﻫﻦ اﻧکار کرد بﻪ ﮔرو کردن ﻣجبﻮر کرده ﻧﻤﻰشﻮد 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.
( )4ﻣ رتﻬﻦ ﻣﻰت ﻮاﻧد ﻣال ﮔروى را خﻮدش ﻧﮕﻬدارى کﻨد و ﻳا آﻧ را 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 ﻣﻰشﻮد.
( )5اﮔر ﻣ رتﻬﻦ باﻻى ﻣال ﮔروى تجاوز کﻨد ﻣثﻞ غصب تﻤام قﻴﻤت را تاوان ﻣﻴدﻫد.
( )6اﮔر ﻣ رتﻬﻦ ﻣرﻫ ﻮﻧﻪ را دوباره بﻪ راﻫﻦ بﻪ شکﻞ استعاره داد و آﻧ را قبض کرد ﻣال ﻣرﻫﻮن از
ضﻤان ﻣرتﻬﻦ خارج ﻣﻰشﻮد در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر در دست راﻫﻦ ﻫﻼک ﮔردﻳد ﻣرتﻬﻦ ضاﻣﻦ
ﻧﻤﻰباشد ﻣرتﻬﻦ ﻣﻲتﻮاﻧد تا ﻣرﻫﻮن را دوباره بﮕﻴرد وقتﻴکﻪ آن را ﮔرفت ضﻤاﻧت بﻪ او بر
ﻣﻰﮔردد.
( )7اﮔر 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 ﻣﻰباشد.
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 ﻣﻰشﻮد.
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 اﷲ در ﻣثال ذکر شده ﻣﻮباﻳﻞ در ﻣقابﻞ دو ﻫزار
افغاﻧﻰ ﮔرو ﻧبﻮد بﻠکﻪ تﻨﻬا در ﻣقابﻞ ﻳک ﻫزار افغاﻧﻰ ﮔرو ﻣﻰباشد در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر ﻣﻮباﻳﻞ
از بﻴﻦ برود صرف در ﻣقابﻞ ﻫزار افغاﻧﻰ اوﻟﻰ از بﻴﻦ ﻣﻰرود و ﻫزار افغاﻧﻰ باقﻰ باﻻى احﻤد
قرض باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد اﻣا ﻧزد ابﻮ ﻳﻮسف

در َدﻳﻦ ﻧﻴز زﻳادت جاﻳز است ﻣﻮباﻳﻞ در ﻣقابﻞ

دوﻫزار افغاﻧﻰ ﮔرو ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰتﻮاﻧد.
شرط ﮔذاشتﻦ ﮔروى در بﻴﻊ :اﮔر سعﻴد کﻤپﻴﻮتر خﻮد را باﻻى ﻣﻨصﻮر بﻪ اﻳﻦ شرط
بفروشد کﻪ ﻣﻨصﻮر بﻪ عﻮض قﻴﻤت کﻤپﻴﻮتر ﻣﻮتر ساﻳکﻞ خﻮد را ﻧزد سعﻴد بﻪ شکﻞ ﮔرو
ﻣﻰﮔذارد 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 ﻧﻤﻰشﻮد؛ 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 فﻮرا ً بﻪ او بدﻫد و ﻳا قﻴﻤت ﻣﻮترساﻳکﻞ را بﻪ او
بپردازد.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر ﻣرتﻬﻦ در ﻧﮕﻬدارى ﮔروى تقصﻴر کرد ﻫﻤاﻧﻨد غصب ضاﻣﻦ تﻤام قﻴﻤت ﻣﻰباشد
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
ﻣحﻤﻮد از بﻴﻦ رفت و باقﻰ ﻫزار افغاﻧﻰ قﻴﻤت ﻣﻮتر ساﻳکﻞ کﻪ ﻧزد ﻣحﻤﻮد اﻣاﻧت پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد تاوان ﻧدارد.
وﻟﻰ اﮔر ﻣﻮتر ساﻳکﻞ ﮔرو شده در اثر عدم تﻮجﻪ ﻣحﻤﻮد از بﻴﻦ رفتﻪ باشد چﻬار ﻫزار افغاﻧﻰ
پﻮل ﻣحﻤﻮد از بﻴﻦ ﻣﻰرود و ﻫﻤچﻨان ﻻزم است کﻪ باقﻰ قﻴﻤت ﻣﻮتر ساﻳکﻞ (ﻫزار افغاﻧﻰ) را
ﻧﻴز بﻪ حاﻣد تسﻠﻴﻢ دﻫد بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨکﻪ ﻣرتﻬﻦ در صﻮرت تجاوز ضاﻣﻦ تﻤام قﻴﻤت ﻣﻰباشد.
تجاوز باﻻى ﻣال ﮔروى بﻪ اشکال ﻣختﻠف صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد؛ طﻮر ﻣثال :اﮔر شخصﻰ
ﮔروى را بدون اجازه راﻫﻦ عارﻳت ،کراﻳﻪ و ﻳا ﻣضاربت داد ﻣرتﻬﻦ تجاوز کﻨﻨده بﻪ حساب
ﻣﻰآﻳد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ طﻮر اﮔر ﻣرتﻬﻦ در ﻧﮕﻬدارى حﻴﻮان اﻫﻠﻰ سستﻰ کﻨد و براى حﻴﻮان عﻠف
ﻧدﻫد و در اثر ﮔرسﻨﮕﻰ ﻫﻼک شﻮد اﻳﻦ (عﻤﻞ وى) تجاوز باﻻى 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.

 -1آﻳا در رﻫﻦ و قرض زﻳادت جاﻳز است؟
 -2ﻳک ﻣال را ﻧزد دو ﻧفر ﮔرو ﻧﻤﻮدن چﻪ حکﻢ دارد؟
 -3ودﻳعت چﻰ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -4وصﻰ را تعرﻳف کﻨﻴد.
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درس ﻫﻔدﻫﻢ
حجر ()1
بعضﻰ اﻧسانﻫا بﻪ عﻠت فقدان وﻳا ضعف عقﻞ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد داد و ستد ﻧﻤاﻳﻨد چﻨان داد و ستدى
کﻪ بﻪ ﻧفع آﻧﻬا باشد ،بﻠکﻪ در خرﻳد و فروش فرﻳب خﻮرده خساره ﻣﻲبﻴﻨﻨد شرﻳعت اسﻼﻣﻰ
جﻬت حفاظت ﻣال اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اشخاص باﻻى آﻧﻬا در ﻣﻮرد تصرف در اﻣﻮال شان ﻣﻤﻨﻮعﻴت
وضع ﻣﻰکﻨد کﻪ در فقﻪ اسﻼﻣﻰ بﻪ ﻧام (حجر) ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
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ترجﻤﻪ:
( )1ع ﻮاﻣﻞ حجر سﻪ اﻧد :صغارت ،بردﮔﻰ و دﻳ ﻮاﻧﮕﻰ.
تصرف اطفال صغﻴر بدون اجازة وﻟﻰ صحﻴح ﻧﻤﻰباشد ،ﻫﻤچﻨان تصرف غﻼم بدون اجازه
بادار درست ﻧﻴست و تصرف دﻳﻮاﻧﻪ اى کﻪ ﻫﻤﻴشﻪ سرحال ﻧﻤﻲباشد در ﻫﻴچ وقت صحﻴح
ﻧﻴست.
( )2اﮔر 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.
( )3اﻳﻦ ع ﻮاﻣﻞ سﻪ ﮔاﻧﻪ (صغارت ،بردﮔﻰ و دﻳ ﻮاﻧﮕﻲ) باﻻى اق ﻮال (ﮔفتار) حجر وضع ﻣﻰکﻨد ﻧﻪ
باﻻى افعال بﻨا ًء عقﻮد و اقرار افراد دﻳﻮاﻧﻪ و صغﻴر صحﻴح ﻧﻤﻰباشد و طﻼق و عتاق (آزاد کردن
غﻼم) آﻧان واقع ﻧﻤﻲشﻮد .اﮔر اﻳﻨﻬا چﻴزي را ﻫﻼک کﻨﻨد تاوان باﻻى آﻧﻬا ﻻزم است.
( )4اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﮔفتﻪ است :باﻻى اﻧسان سفﻴﻪ (کﻢ عقﻞ) حجر ﻻزم ﻧﻤﻰکﻨﻢ در

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 ﻣﻰاﻧدازد و ﻳا در
آتش ﻣﻰسﻮزاﻧد.
اﻣا اﮔر پسر بچﻪ بﻪ سﻦ بﻠﻮغ برسد و ﻧادان باشد اﻟﻰ ﻣدت بﻴست و پﻨج ساﻟﮕﻰ ﻣال بﻪ وى
سپرده ﻧﻤﻰشﻮد بعد از آن ﻣال بﻪ وى سپرده ﻣﻰشﻮد اﮔر چﻪ از سادﮔﻰ خﻮد رﻫاﻳﻰ ﻧﻴافتﻪ باشد
(ﻳعﻨﻲ در تصرفات خﻮد رشﻴد ﻧباشد).
( )5اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :باﻻى شخص سفﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮعﻴت وضع
ﻣﻰشﻮد و از تصرف ﻧﻤﻮدن در ﻣال خﻮد ﻣﻨع کرده ﻣﻰشﻮد 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 اصطﻼح 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد 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 ﻣﻰکﻨد.
دﻳﻮاﻧﻪ اى کﻪ ﻫﻤﻴشﻪ در بﻰ حاﻟﻰ (دﻳﻮاﻧﮕﻰ) بسر ﻣﻰبرد ﻫﻴچﮕﻮﻧﻪ تصرف ﻣاﻟﻰ کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد
اﻣا صغﻴر و ﻳا برده اى کﻪ بﻪ اﻣﻮر خرﻳد و فروش آﮔاﻫﻰ دارد و طرز ﻣعاﻣﻠﻪ کردن را ﻣﻰداﻧد
تکﻤﻴﻞ شدن ﻣعاﻣﻠﺔ عقد او بﻪ اجازة وﻟﻰ ﻣﻮقﻮف است وﻟﻰ باﻳد ﻧفع کسﻲ را کﻪ در زﻳر
وﻻﻳت او قرار دارد در ﻧظر داشتﻪ باشد.
اﻧﻮاع حجر :حجر بﻪ دو ﻧﻮع است  -1حجر بر ﮔفتار (اقﻮال)  -2حجر بر کردار (افعال).
در اﻳﻦ بحث ﻣقصد از حجر ،حجر در ﮔفتار است ﻧﻪ در افعال ،بﻨا ًء اﮔر از اشخاص سﻪ ﮔاﻧﻪ
ذکر شده در باﻻ عﻤﻠﻰ سر زﻧد کﻪ ﻣضر باشد تاوان آن را ﻣﻰپردازد؛ ﻣث ً
ﻼ :در صﻮرت ﻫﻼک
ﮔرداﻧﻴدن ﻣال تاوان از وى ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻫﻤاﻧطﻮرى کﻪ حجر در ﮔفتار وضع ﻣﻰشﻮد طﻼق صغﻴر و دﻳﻮاﻧﻪ،آزاد کردن غﻼم ،اقرار
ﻧﻤﻮدن ﻣاﻟﻰ بر خﻮد و بﻪ ﻧفع دﻳﮕران صحﻴح ﻧﻤﻰباشد؛ اﻣا اﮔر اﻳﻨﻬا بﻪ فعﻞ خﻮد ﻣال کسﻰ را
ﻫﻼک ﻧﻤﻮدﻧد ضاﻣﻦ ﻣﻰباشﻨد.
احﻜام سﻔﻴﻪ :سفاﻫت در ﻟغت ضعف عقﻠﻰ را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عﻠﻢ فقﻪ سفﻴﻪ کسﻰ را
ﮔﻮﻳﻨد کﻪ بﻪ سبب ضعف عقﻠﻰ ﻣال خﻮد را بﻴﻬﻮده خﻼف شرع و عقﻞ بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرساﻧد
و اسراف ﻣﻰکﻨد.
ﻧﻈر اﻣام ابﻮ حﻨﻴﻔﻪ

در ﻣﻮرد سﻔﻴﻪ :باﻻى سفﻴﻪ حجر وضع ﻧﻤﻰشﻮد و تﻤام داد و ستد

وى ﻧافذ است؛ زﻳرا وى اﻧسان ،عاقﻞ ،باﻟغ و ﻣکﻠف و ﻣخاطب بﻪ احکام شرعﻰ ﻣﻰباشد .اﮔر
بخاطر حفاظت ﻣال تصرفات ﻣاﻟﻰ وى را صحﻴح ﻧشﻤارﻳﻢ تﻮﻫﻴﻦ بﻪ شخصﻴت وى ﻣﻰباشد.
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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 حﻨﻴفﻪ

بعد از سﻦ بﻴست و پﻨج ساﻟﮕﻰ ﻣال وى براﻳش سپرده ﻣﻰشﻮد و با

آزادى کاﻣﻞ ﻣعاﻣﻼت خﻮد را اﻧجام داده ﻣﻰتﻮاﻧد.
بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ حجر باﻻى سفﻴﻪ تا وقتﻰ ﻣﻰباشد کﻪ عقﻞ و
ﻫﻮش وى درست شﻮد براى رفع حجر عﻤر شرط ﻧﻤﻰباشد ،بﻠکﻪ ﻫﻮشﻴارى شرط است.
در دوران سفاﻫت ﻧﻪ بﻪ سفﻴﻪ ﻣال سپرده ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ ﻣعاﻣﻠﺔ وى ﻧافذ ﻣﻰباشد بﻠکﻪ بﻪ اجازة
وﻟﻰ ﻣﻮقﻮف ﻣﻰشﻮد.

شاﮔردان در ﻣﻮرد عﻮاﻣﻞ حجر ﻣاﻟﻰ و ﻣﻨافع آن بﻴﻦ ﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ کﻨﻨد.

 -1حجر را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2عﻮاﻣﻞ حجر را بﻴان کﻨﻴد.
 -3بﻴﻦ صغﻴر و دﻳﻮاﻧﻪ در حجر چﻪ تفاوت وجﻮد دارد؟
 -4ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

در ﻣﻮرد حجر باﻻى سفﻴﻪ چﻴست؟

 -5ﻧظر ﻳاران (اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف ،اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ) 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 حﻨﻴفﻪ
کسﻴکﻪ بﻪ سﻦ بﻠﻮغ برسد و با وجﻮد آن ﻫﻢ عقﻞ وى ﻧاقص باشد تصرف وى در ﻣال
خﻮدش صحﻴح است؛ اﻣا ﻳاران ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ تصرف وى در ﻣال صحﻴح ﻧبﻮده و ﻣال
براﻳش سپرده ﻧﻤﻰشﻮد.
در درس کﻨﻮﻧﻰ احکام باقﻴﻤاﻧدة اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ در بارة کسﻴکﻪ بﻪ سﻦ بﻠﻮغ برسد و در عقﻞ وى
ﻧقصان باشد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ کﻪ بﻪ ﻫﻮشﻴارى و تعقﻞ ﻧرسﻴده است ﻧﻪ ﻣال بﻪ وى سپرده
ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ تصرف وى صحﻴح است.
( )2از ﻣال سفﻴﻪ زکات داده ﻣﻰشﻮد ،ﻧفقﻪ اوﻻد ،خاﻧﻢ و ساﻳر اقاربﻰ کﻪ ﻧفقﺔ آﻧان باﻻى سفﻴﻪ
واجب است از ﻣال او داده ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ارادة حج فرضﻰ را داشت از رفتﻦ ﻣﻨع ﻧﻤﻰشﻮد اﻣا قاضﻰ ﻧفقﻪ را بﻪ دست وى ﻧﻤﻰسپارد،
بﻠکﻪ براى ﻳکﻰ از ﻫﻤراﻫان سفر حج وى ﻣﻰسپارد کﻪ شخصﻰ اطﻤﻴﻨاﻧﻰ باشد تا باﻻى وى
ﻣصرف کﻨد اﮔر سفﻴﻪ ﻣرﻳض شد و جﻬت قربت بﻪ اﷲ

بﻪ اﻧفاق ﻣال در راهﻫاى خﻴر وصﻴت

کرد وصﻴت وى در سﻮم حصﻪ ﻣال وى صحﻴح است.
( )3بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

پسر با احتﻼم ،حاﻣﻠﻪ کردن زن و خروج ﻣﻨﻰ در وقت وطئ باﻟغ

ﻣﻰﮔردد اﮔر اﻳﻦ عﻼﻣات در وى دﻳده ﻧشﻮد با تکﻤﻴﻞ کردن سﻦ ﻫجده ساﻟﮕﻰ باﻟغ پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
( )4ﻫﻤچﻨان دختر با جارى شدن حﻴض ،احتﻼم و حﻤﻞ ﮔرفتﻦ باﻟغ ﻣﻰﮔردد اﮔر اﻳﻦ عﻼﻳﻢ
در وى دﻳده ﻧشﻮد با تکﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن سﻦ ﻫفده ساﻟﮕﻰ باﻟغ ﻣﻰﮔردد.
( )5اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ 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 ﻣﻰشﻮد و احکام باﻟغان بر آﻧﻬا جارى ﻣﻰشﻮد.
شرح:
ﮔر چﻪ براى سفﻴﻪ بﻪ قﻮل اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ تعاﻟﻰ ﻣال او سپرده ﻧﻤﻰشﻮد
و وﻟﻰ وي اﻣﻮر او را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰکﻨد .اﻣا اﻳﻦ اﻣر سبب ﻧﻤﻰشﻮد تا وى از بعضﻰ احکام فرضﻰ
ﻣعاف ﮔردد.
دراﻳﻨجا بعضﻰ از اﻳﻦ احکام را طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻴان ﻣﻰکﻨﻴﻢ.
 -1در 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 ﻣﻰشﻮد.
 -2از ﻣال سفﻴﻪ ﻧفقﺔ اوﻻدﻫا ،خاﻧﻢ و ساﻳر اقارب وى کﻪ بر وى ﻻزم است پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد؛
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زﻳرا اﻳﻦ اﻣﻮر حقﻮق اشخاص است کﻪ بر وى ﻻزم ﻣﻰباشد.
حج و وﺻﻴت سﻔﻴﻪ :اﮔر سفﻴﻪ قصد حج فرضﻰ را ﻧﻤاﻳد کسﻰ ﻧباﻳد ﻣﻤاﻧعت کﻨد؛ زﻳرا
سفاﻫت ﻣاﻧع ادا کردن فرﻳضﻪ حج ﻧﻤﻰشﻮد و ﻧﻪ وجﻮب آن را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد اﻟبتﻪ ﻣصارف
حج وى براى ﻳکﻰ از ﻫﻤراﻫان حج وى کﻪ قابﻞ اعتﻤاد و اطﻤﻨان باشد داده ﻣﻰشﻮد تا آن
را بﻰ جا و بﻰ ﻣﻮرد بﻪ ﻣصرف ﻧرساﻧد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اﮔر سفﻴﻪ وصﻴت کﻨد کﻪ ﻣال وى در
راهﻫاى 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 اﷲ

ﻣﻰﮔردد.

ﻋﻼﻣات بﻠﻮغ :ﮔفتﻪ شد کﻪ صغر ﻳکﻰ از عﻮاﻣﻞ حجر است اکﻨﻮن باﻳد بداﻧﻴﻢ کﻪ بﻠﻮغ
پسران بﻪ چﻬار چﻴز شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد.
 -1احتﻼم شدن.
 -2حاﻣﻠﻪ ﮔرداﻧﻴدن زن .
 -3خروج ﻣﻨﻰ.
 -4اﮔر اﻳﻦ عﻼﻣات سﻪ ﮔاﻧﻪ در پسر دﻳده ﻧشد با تکﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن سﻦ ﻫجده ساﻟﮕﻰ باﻟغ بﻪ
حساب ﻣﻰآﻳد.
ﻋﻼﻣات بﻠﻮغ در دختران:
 -1احتﻼم.
 -2حاﻣﻠﻪ شدن.
 -3جارى شدن حﻴض.
 -4اﮔر عﻼﻣات فﻮق در دخترى ﻣﻮجﻮد ﻧشد با تکﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن سﻦ ﻫفده ساﻟﮕﻰ باﻟغ شﻤرده
ﻣﻰشﻮد.

شاﮔردان از حقﻮق ﻣاﻟﻴﻰ ﻧام ببرﻧد کﻪ ادا کردن آن از ﻣال سفﻴﻪ ضرورى است و در ﻣتﻦ
ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست.
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 :1کدام حقﻮق ﻣاﻟﻰ است کﻪ از ﻣال سفﻴﻪ ادا ﻣﻰشﻮد؟
 :2آﻳا حج سفﻴﻪ صحﻴح است؟
 :3آﻳا وصﻴت سفﻴﻪ ﻧافذ است؟
 :4عﻼﻣات بﻠﻮغ پسران را بﻴان کﻨﻴد.
 :5اﮔر عﻼﻣات بﻠﻮغ در دختران آشکار ﻧشﻮد ،چﻪ وقت باﻟغ شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد؟
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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
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد حجر ﻣفﻠس و قرضدار ﻣعﻠﻮﻣات خﻮد را تکﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
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ترجﻤﻪ
( )1اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ ﮔفتﻪ است :ﻣﻦ در قرض بر ﻣفﻠس حجر وضع ﻧﻤﻰکﻨﻢ .اﮔر باﻻى
کسﻰ قرضﻫا ﻻزم شﻮد ،و قرض دﻫﻨدﮔان ﻣطاﻟبﺔ حبس ﻳا حجر باﻻى او را کردﻧد ،ﻣﻦ بر
او حجر وضع ﻧﻤﻲکﻨﻢ.
( )2اﮔر ﻣال داشت حاکﻢ در آن تصرف کرده ﻧﻤﻰت ﻮاﻧد؛ اﻣا او را حبس ﻣﻰکﻨد 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.
( )3اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔ ﻮﻳﻨد :اﮔر قرض دﻫﻨدﮔان خ ﻮاستار حجر
وى شﻮﻧد قاضﻰ باﻻﻳش 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 باﻻى
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 باﻻى او ﻻزم است.
( )4از ﻣال ﻣفﻠس ﻧفقﺔ زن ،اطفال صغﻴر و اقارب ﻧزدﻳک پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )5اﮔر در ﻧزد شخص ﻣفﻠس ﻣاﻟﻲ داﻧستﻪ ﻧشد و قرض دﻫﻨدﮔان تقاضاى حبس وى را ﻧﻤﻮدﻧد
در حاﻟﻴکﻪ ﻣفﻠس ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣﻦ ﻣال ﻧدارم قاضﻰ او را در ﻣقابﻞ دﻳﻨﻰ ﻣحبﻮس ﻣﻲکﻨد کﻪ
در بدل حصﻮل ﻣال بر او ﻻزم شده باشد ﻣاﻧﻨد ثﻤﻦ ﻣبعﻴﻪ و بدل قرض و در ﻣقابﻞ ﻫر دﻳﻨﻰ
کﻪ بﻪ سبب عقد آن را برخﻮد ﻻزم کرده ﻣاﻧﻨد ﻣﻬر و کفاﻟتء اﻣا غﻴر از اﻳﻦ در ساﻳر چﻴزﻫا
ﻣاﻧﻨد :ضﻤاﻧت ﻣال غصبﻰ و تاوان جﻨاﻳت او را ﻣحبﻮس ﻧﻤﻰکﻨد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ در اثر ﮔﻮاﻫﻰ
ﻣال ﻣفﻠس ثابت شﻮد.
( )6اﮔر ﻣفﻠس دو ﻳا سﻪ ﻣاه را در حبس سپرى کرد قاضﻰ در ﻣﻮرد حال وى بپرسد ،اﮔر
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 ﻧﻤﻲشﻮد؛ اﻣا از سفر کردن و
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تصرف کردن او را ﻣﻨع ﻧﻤﻰکﻨﻨد پﻮل اضافﻪ شده از کسبش را ﻣﻲﮔﻴرﻧد و بﻪ اﻧدازه قرض
آﻧان باﻻى آﻧﻬا تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد.
( )7اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔ ﻮﻳﻨد :اﮔر حاکﻢ باﻻى کسﻲ حکﻢ ﻣفﻠسﻰ
را ﻧﻤاﻳد بﻴﻦ او و قرض دﻫﻨدﮔان حاﻳﻞ واقع ﻣﻲشﻮد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ با آوردن شاﻫد ثابت کﻨﻨد کﻪ
ﻣال را بﻪ دست آورده است.
( )8اﮔر شخص فاسقﻰ در ﻣال خ ﻮﻳش تصرف درست ﻣﻲکرد حجر باﻻﻳش وضع ﻧﻤﻰشﻮد،فسق
اصﻠﻰ و عارضﻰ با ﻫﻢ ﻳکسان اﻧد.
( )9کسﻴکﻪ ﻣفﻠس شد و ﻧزد او ﻣال شخص ﻣعﻴﻨﻲ کﻪ از او خ رﻳداري ﻧﻤﻮده بﻮد وجﻮد داشت
صاحب ﻣال با ساﻳر قرض دﻫﻨدﮔان در حق برابر ﻣﻰباشد.
شرح
حجر ﻗرﺿدار :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ باﻻى شخص ﻣدﻳﻮن ﻣفﻠس در صﻮرت ادا
ﻧکردن قرض حجر وضع ﻧﻤﻰﮔردد ،بﻠکﻪ تﻤام تصرفات و داد و ستد وى درست و ﻧافذ است؛
زﻳرا در وضع ﻧﻤﻮدن حجر اﻫﻠﻴت اﻧسان از بﻴﻦ ﻣﻲرود و براى ﮔرفتﻦ قرض قرضدار کﻪ ﻳک
ﻣصﻠحت کﻮچک است از بﻴﻦ بردن اﻫﻠﻴت اﻧسان جﻮاز ﻧدارد ﻫﻤچﻨان قاضﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بدون
اجازة شخص قرضدار ﻣال او را بﻪ فروش رساﻧد و براى قرضداران دﻫد؛ زﻳرا بدون رضاﻳت
صاحب ﻣال ﻣعاﻣﻠﻪ کردن باﻻى 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 ﻣﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا اﮔر دائﻦ با ﻣدﻳﻮن ﻣال خﻮدا را ببﻴﻨد بدون اجازة وى آﻧرا ﮔرفتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد.
قاضﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد قرضدارى را کﻪ قرضﻫاى خﻮد را ادا ﻧﻤﻰکﻨد ﻣحبﻮس ﻧﻤاﻳد تا از اﻳﻦ طرﻳق
بر وى فشار وارد ﻧﻤاﻳد تا ﻣالﻫاى خﻮد را بفروشد و قرضﻫاى ﻣردم را ادا کﻨد.
ﻧﻈر ﻳاران :در ﻣسأﻟﻪ قرض اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ بﻪ اﻳﻦ ﻧظر اﻧد کﻪ :اﮔر
قرضدار از پرداخت قرض اﻧکار کﻨد قاضﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ اساس خﻮاست قرض دﻫﻨدﮔان،باﻻى
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 ﻣﻰتﻮاﻧد طبق درخﻮاست قرض دﻫﻨدﮔان ﻣال و ساﻣان و اسباب او را بﻪ فروش
رساﻧده و قرضﻫاﻳﻰ را کﻪ بﻪ ذﻣﺔ اوست بپردازد در فروختﻦ ﻣال وى در قدم اول ساﻣان و
اسباب او را بفروشد بعد از آن زﻣﻴﻦ را بفروشد .بﻪ استثﻨاي اشﻴاى ضروى تﻤام اﻣﻮال وى
ﻣﻰتﻮاﻧد بفروش رسد و در بﻴﻦ قرض دﻫﻨدﮔان ﻣتﻨاسب با قرضﻫاى شان تقسﻴﻢ ﮔردد .اﮔر
شخص قرضدار در حاﻟت حجر بﻪ ﻧفع شخصﻲ اقرار بﻪ ﻣال ﻧﻤاﻳد قبﻞ از پرداختﻦ قرضﻫاى
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قبﻠﻰ اش آﻧرا ﻧﻤﻰپردازد ،بﻠکﻪ بعد از ادا ﻧﻤﻮدن قرضﻪﻫاى ﻣﻮجﻮده قرضﻲ را کﻪ بر آن اقرار
ﻧﻤﻮده است ﻣﻲپردازد.
ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻔﻠس :از ﻣال ﻣفﻠس ﻧفقﻪ ﻣفﻠس ،ﻫﻤسر ﻣفﻠس اوﻻدﻫاى صغﻴر و اقاربﻲ کﻪ ﻧفقﺔ آﻧان
باﻻى ﻣفﻠس واجب است داده ﻣﻲشﻮد؛ زﻳرا اﻳﻦ حﻮاﻳج اصﻠﻲ ﻣفﻠس است و بر حقﻮق دﻳﮕر
ﻣقدم ﻣﻲباشد.
ﻛدام ﻗرضﻫا سبب حبس شدن(ﻣﻘروض) ﻣﻰشﻮد؟ ﻣقروض تﻨﻬا در قرضﻫاﻳﻰ
ﻣحبﻮس ﻣﻰشﻮد کﻪ در ﻧتﻴجﺔ عقد بﻪ ﻣﻴان آﻣده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :عقد بﻴع ،ﻧکاح ،کفاﻟت و غﻴره اﻣا
آﻧعده از دﻳﻦﻫاﻳﻰ کﻪ در ﻧتﻴجﺔ عقد بﻪ ﻣﻴان ﻧﻴاﻣده باشد ﻣاﻧﻨد :دﻳﻮن غصب و جﻨاﻳت در چﻨﻴﻦ
ﻣﻮارد ﻣقروض حبس شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻣدعﻰ بﻪ ﻣاﻟدار بﻮدن ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ شاﻫدان را
بﻴاورد .اﮔر کسﻰ ﻣال خﻮد را بعﻴﻨﻪ ﻧزد ﻣفﻠس پﻴدا کرد ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ و بدون ساﻳر قرض
دﻫﻨدﮔان آﻧرا بﻪ خﻮد اختصاص دﻫد ،بﻠکﻪ در اﻳﻦ ﻣال ﻫﻤاﻧﻨد ساﻳر قرض دﻫﻨدﮔان حق
ﻳکسان دارد؛ زﻳرا بر ذﻣﺔ ﻣقروض حق وى با حق دﻳﮕران ﻳکسان است و اوﻟﻮﻳت ﻧدارد.
حجر ﻓاسﻖ :فسق بﻪ دو قسﻢ است.
 -1آﻧکﻪ اﻧسان در حاﻟت فسق باﻟغ ﮔردد و بﻪ آن حاﻟت اداﻣﻪ دﻫد و اﻳﻦ ﻧﻮع فسق را فسق
اصﻠﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
 -2آﻧست کﻪ بعد از بﻠﻮغ بﻪ شکﻞ عارضﻰ پﻴدا شﻮد.
فسق اصﻠﻰ و عارضﻰ ﻫر دو در تصرفات فاسق ﻣﻮجب حجر ﻧﻤﻰﮔردد.

ﻣحبﻮس شدن شخص ﻣقروض در ﻣقابﻞ قرض بﻪ چﻪ چﻴز دﻻﻟت ﻣﻰکﻨد؟ شاﮔردان در ﻣﻮرد
ارزش ﻣال از دﻳدﮔاه شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بحث کﻨﻨد.

 -1آﻳا جارى ساختﻦ حجر باﻻى شخص ﻣقروض در ﻣقابﻞ قرض بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
جﻮاز دارد؟
 -2ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ را در ﻣﻮرد حجر ﻣقروض بﻴان کﻨﻴد.
 -3ﻣفﻠس را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -4از شخص ﻣفﻠس چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان قرضﻫاى خﻮد را بﻪ دست آورد؟
 -5آﻳا فسق در تصرفات سبب حجر شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
٨٠

درس بﻴستﻢ
اﻗرار ()1
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ و عقﻞ بشرى ﻫر دو بﻪ اقرار و ﮔفتﻪﻫاى اﻧسان ارزش قاﻳﻞ است و ﻫر اﻧسان
در برابر اقرار خﻮدش ﻣسؤول ﻣﻲباشد.
احکام ﻣﻮجﻮد در ﻣﻮرد اقرار ابعاد ﻣتفاوت و جداﮔاﻧﻪ دارد در اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد شرطﻫاى
اقرار کﻨﻨده و جﻤﻠﻪﻫاى اقرار بحث بﻪ عﻤﻞ ﻣﻰآورﻳﻢ.

٨١

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر اﻧسان آزاد عاقﻞ و باﻟغ بﻪ حق ﻣعﻠﻮم ﻳا ﻣجﻬﻮل اقرار کﻨد ادا کردن آن باﻻﻳش
ﻻزم است و براﻳش ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻣجﻬﻮل را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳد اﮔر تﻮضﻴح ﻧداد حاکﻢ
وى را بﻪ تﻮضﻴح دادن ﻣجبﻮر ﻣﻰسازد.
( )2اﮔر ﮔفت فﻼﻧﻰ باﻻى ﻣﻦ چﻴزى دارد بر وى ﻻزم 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.
( )3اﮔر ﮔفت فﻼﻧﻰ باﻻى ﻣﻦ ﻣال دارد جﻬت وضاحت بﻪ او ﻣراجعﻪ ﻣﻰشﻮد و سخﻦ
وى در کﻢ و ﻳا زﻳاد بﻮدن پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﮔفت فﻼن باﻻى ﻣﻦ ﻣال زﻳاد دارد از دو صد درﻫﻢ کﻤتر پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد 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.
( )4اﮔر ﮔفت اﻳﻨقدر؛ اﻳﻨقدر درﻫﻢ است در کﻤتر از ﻳازده درﻫﻢ سخﻦ او پذﻳرفتﻪ
ﻧﻤﻲشﻮد .اﮔر ﮔفت اﻳﻨقدر و اﻳﻨقدر درﻫﻢ است در کﻤتر از بﻴست و ﻳک درﻫﻢ سخﻦ
او پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر ﮔفت از وى بر ﻣﻦ ﻳا باﻻى ﻣﻦ است بﻪ قرض اقرار ﻧﻤﻮده است.
( )5اﻣا اﮔر ﮔفت پﻴش ﻣﻦ ﻳا ﻫﻤراه ﻣﻦ است اﻳﻦ اقرار بﻪ اﻣاﻧت است.
اﮔر شخصﻰ بﻪ او ﮔفت از تﻮ بر ﻣﻦ ﻫزار است و وى (در جﻮاب) ﮔفت وزن کﻦ
آن را بﻪ سر کﻦ آن را ﻳا تارﻳخ تادﻳﻪ تعﻴﻴﻦ کﻦ ﻳا براﻳت دادم اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اقرار شﻤرده
ﻣﻰشﻮد.
( )6اﮔر کسﻰ بﻪ قرض ﻣﻴعادى اقرار کرد اﻣا ﻣقر ﻟﻪ او را در قرض تصدﻳق و در تعﻴﻴﻦ
وقت تکذﻳب کرد ،دﻳﻦ فﻮرا ً باﻻى او ﻻزم ﻣﻲﮔردد و در تعﻴﻴﻦ وقت بﻪ ﻣقرﻟﻪ قسﻢ
داده ﻣﻲشﻮد.
شرح
تﻌرﻳﻒ اﻗرار :اقرار در ﻟغت اثبات را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح خبر دادن از ثبﻮت حق
٨٢

دﻳﮕران باﻻى خﻮد را اقرار ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣﻘر :کسﻴکﻪ از ثبﻮت حق دﻳﮕران باﻻى خﻮد خبر ﻣﻴدﻫد.
ﻣﻘر ﻟﻪ :کسﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻣقر حق وى را باﻻى خﻮد ﻣﻰپذﻳرد.
ﻣﻘر بﻪ :حقﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻣقر بدان اقرار ﻣﻰکﻨد.
شرطﻫاى ﻣﻘر
براى ﻣقر شرط است کﻪ:
اﻧسان آزاد باشد .اﮔر غﻼم بﻮد در ﻣساﻳﻞ ﻣاﻟﻰ اقرار او ضرر بﻪ بادارش ﻣﻰرسد پس
اقرارش صحﻴح ﻧﻴست.
اﮔر ﻣاذون باشد اقرارش قبﻮل ﻣﻰشﻮد.
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 اختﻼف 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
بزرگ) اقرار کﻨد ﻣقصﻮد از دو صد درﻫﻢ کﻢ ﻧﻤﻰباشد؛ زﻳرا دو صد درﻫﻢ ﻫﻤان
اﻧدازة است کﻪ شخص بﻪ آن غﻨﻰ ﻣﻰﮔردد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔر کسﻰ بﮕﻮﻳد باﻻى ﻣﻦ
از فﻼن شخص پﻮل زﻳادى است بﻪ ﻧظر ﻳاران ﻳعﻨﻲ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد شﻴباﻧﻲ
رحﻤﻬﻤا اﷲ تعاﻟﻲ کﻢ از کﻢ دو صد درﻫﻢ باﻻى او ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
اﻣام اعظﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳد :ده درﻫﻢ بر وى ﻻزم ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا کﻠﻤﺔ (دراﻫﻢ) صرف اﻟﻰ
ده تﻤﻴﻴز عدد واقع ﻣﻰشﻮد.
از (کذا ،کذا درﻫﻤا) کﻢ از کﻢ ﻳازده ﮔرفتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ 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 ﻣﻲآﻳد.
٨٣

از کذا و کذا درﻫﻤاً (اﻳﻨقدر و اﻳﻨقدر درﻫﻢ) کﻢ از کﻢ بﻴست و ﻳک ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؛
زﻳرا دو عدد ﻣجﻬﻮل را ذکر کرده کﻪ در بﻴﻦ آن حرف عطف ﻣﻮجﻮد است و تﻤﻴﻴز
چﻨﻴﻦ عدد کﻢ از کﻢ بﻴست وﻳک ﻣﻲآﻳد.
کﻠﻤﻪ (عﻠّﻰ) کﻪ بﻪ ﻣعﻨاى (بر ﻣﻦ) است در ﻟغت عربﻰ بﻪ ﻣعﻨاى اﻟزام استفاده ﻣﻰشﻮد
اﮔر اﻳﻦ کﻠﻤﻪ در اقرار ﻣﻮرد استفاده قرار ﮔﻴرد بﻪ ﻣعﻨاى قرض ﻣﻰباشد؛ 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 ﻣﻰکﻨد.

شاﮔردان بعضﻰ از صﻮرتﻫاى اقرار را بﻪ صﻮرت عﻤﻠﻰ در بﻴﻦ خﻮد تطبﻴق ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1اقرار را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2ﻣقر ،ﻣقر ﻟﻪ و ﻣقر بﻪ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -3شرطﻫاى ﻣقر را واضح سازﻳد.
 -4آﻳا اقرار بﻪ چﻴز ﻣجﻬﻮل صحﻴح است؟ با دﻟﻴﻞ بﻴان دارﻳد.
 -5کﻠﻤﻪ (بر ﻣﻦ) در اقرار چﻪ ﻣعﻨﻰ ﻣﻰدﻫد؟

٨٤

درس بﻴست وﻳﻜﻢ
اﻗرار ()2

ﻛﻠﻤات اﻗرار
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ کﻪ اقرار بﻪ کﻠﻤات و جﻤﻼت ﮔﻮﻧاﮔﻮن بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد ،کﻠﻤات ﻳا جﻤﻼت در ثبﻮت
اقرار ﻧقش ﻣﻬﻢ دارد درﻳﻦ درس جﻤﻼت اقرار را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻲکﻨﻴﻢ.

٨٥

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر کسﻲ اقرار ﻧﻤﻮد و با استثﻨاي ﻣتصﻞ چﻴزي را از آن استثﻨا ﻧﻤﻮد استثﻨاي وي صحﻴح
بﻮده و ﻣتباقﻲ آن را ﻣﻲدﻫدء اﻧدک را استثﻨا کرده باشد ﻳا زﻳاد را اﻣا اﮔر ﻫﻤﻪ را استثﻨا ﻧﻤﻮد
اقرارش صحﻴح و استثﻨا باطﻞ ﻣﻲباشد.
( )2اﮔر بﮕﻮﻳد :فﻼﻧﻲ بر ذﻣﻪ ﻣﻦ صد درﻫﻢ دارد ﻣﮕر ﻳک دﻳﻨار ﻳا ﻳک پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻨدم ،بر
شخص ﻣذکﻮر بﻪ اﻧدازة قﻴﻤت ﻳک دﻳﻨار و ﻳک پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻨدم کﻢ صد درﻫﻢ ﻻزم ﻣﻲشﻮد.
( )3اﮔر کسﻲ بﮕﻮﻳد فﻼن 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 ﻻزم است و در واضح ساختﻦ صد بﻪ
او ﻣراجعﻪ ﻣﻲشﻮد.
( )4اﮔر کسﻲ بﻪ حقﻲ اقرار ﻧﻤاﻳد و ﻣتصﻞ با آن (إن شاء اﷲ) ﮔﻮﻳد اقرار بر وي ﻻزم
ﻧﻤﻲﮔردد.
( )5اﮔر کسﻲ اقرار ﻧﻤاﻳد و خﻴار را براي خﻮد ثابت ﻧﮕﻬدارد ،اقرارش صحﻴح بﻮده و خﻴارش
باطﻞ است.
( )6کسﻴکﻪ بﻪ ﻣﻨزﻟﻲ اقرار ﻧﻤﻮد وﻟﻲ آبادي آن را براي خﻮدش استثﻨا کرد ﻣﻨزل و آبادي
ﻫردو حق ﻣقر ﻟﻪ است اﮔر بﮕﻮﻳد :آبادي اﻳﻦ ﻣﻨزل از ﻣﻦ و حﻮﻳﻠﻰ آن از فﻼﻧﻲ است اﻳﻦ
سخﻦ وي درست است.
( )7و اﮔر کسﻲ بﻪ غصب کردن خرﻣاي ﻣﻮجﻮد در زﻧبﻴﻞ آن اقرار ﻧﻤﻮد خرﻣا و زﻧبﻴﻞ ﻫردو
بر وي ﻻزم ﮔردد و اﮔر کسﻲ بﻪ غصب حﻴﻮاﻧﻲ در طﻮﻳﻠﻪ خاﻧﻪ ﻳﻲ اقرار ﻧﻤﻮد تﻨﻬا حﻴﻮان بر
وي ﻻزم ﮔردد.
( )8و اﮔر بﮕﻮﻳد :ﻟباس را در ﻣﻴان دستﻤاﻟﻲ غصب کرده ام ﻫردو بر وي ﻻزم ﮔردد و اﮔر
بﮕﻮﻳد :براى فﻼﻧﻲ بر ﻣﻦ ﻟباس در ﻟباس است ﻫردو ﻻزم شﻮد .و اﮔر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ ﻳک
ﻟباس در ده ﻟباس بر ذﻣﻪ ﻣﻦ است ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻳک
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ﻟباس بر وي ﻻزم است؛ اﻣا اﻣام ﻣحﻤد

ﮔفتﻪ اﻧد :ﻳازده ﻟباس بر وي ﻻزم است.

( )9کسﻴکﻪ بﻪ غصب ﻧﻤﻮدن ﻟباسﻲ اقرار ﻧﻤﻮد وﻟﻲ در وقت تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ ﻟباس عﻴبﻨاکﻲ را
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 ﻻزم است و ﻣقصدش ضرب و حساب باشد تﻨﻬا پﻨج بر وي
ﻻزم ﮔردد .و اﮔر بﮕﻮﻳد :ﻣقصﻮد ﻣﻦ پﻨج جﻤع پﻨج است در اﻳﻨصﻮرت ده بر وي ﻻزم
ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻲشﻮد 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 اﷲ .در ﻣثال فﻮق با جﻤﻠﺔ (إن شاء اﷲ) ﻫﻤﻪ اقرار ﻣعطﻞ قرار ﮔرفتﻪ است و ﮔﻮﻳا
کﻪ اص ً
ﻼ اقراري ﻧکرده است؛ زﻳرا ﻫر اقراري کﻪ در آن استثﻨاي تعطﻴﻠﻲ بکار رفتﻪ باشد بر
ﻣقر چﻴزي را ﻻزﻣﻲ ﻧﻤﻲﮔرداﻧد.
استثﻨاي تحﺼﻴﻠﻲ :آن است کﻪ از حکﻢ جﻤﻠﻪ ﮔفتﻪ شده با ذکر ﻧﻤﻮدن ﻳکﻲ از کﻠﻤات
استثﻨا ﻣاﻧﻨد :إﻻّ ،غﻴر و سﻮي بعضﻲ چﻴزﻫا را خارج کﻨد؛ ﻣثﻼ بﮕﻮﻳد« :
» 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 ﻣﻲﻣاﻧد زﻳاد باشد ﻳا کﻢ استثﻨا صحﻴح است ،اﻣا
اﮔر از جﻤﻠﺔ ﮔفتﻪ شده دوباره تﻤام اشﻴا استثﻨا ﮔردد ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد :او بر ذﻣﺔ ﻣﻦ صد افغاﻧﻲ حق
دارد ﻣﮕر صد افغاﻧﻲ اﻳﻦ استثﻨا باطﻞ است و بر ﻣقر تﻤام آن صد افغاﻧﻲ ﻻزم ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا
ﻫﻤچﻮ عﻤﻠﻲ استثﻨا ﻧﻪ ،بﻠکﻪ رجﻮع و برﮔشت از اقرار ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد و رجﻮع از اقرار شرعاً
باطﻞ ﻣﻲباشد.
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 ﻧﻤﻲپذﻳرد.
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ﻣسئﻠﻪ :اﮔر کسﻲ اقرار ﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ ﻣﻨزل حق فﻼﻧﻲ است بﻨا و آبادي کﻪ در آن وجﻮد
دارد از آن ﻣستثﻨا ﻧﻤﻲشﻮد؛ زﻳرا بﻨا و آبادي بﮕﻮﻧﺔ طبﻴعﻲ شاﻣﻞ ﻣﻨزل ﻣﻲباشد .اﻟبتﻪ اﮔر براى
شخصﻰ بﻪ آبادى اقرار ﻧﻤاﻳد و حﻮﻳﻠﻰ را استثﻨا کﻨد صحﻴح است ﻳعﻨﻰ آبادى و زﻣﻴﻦ ﻣﻮجﻮد
زﻳر آبادى حق ﻣقرﻟﻪ ﻣﻰﮔردد و حﻮﻳﻠﻰ آن در ﻣﻠکﻴت ﻣقر ﻣﻰﻣاﻧد.
ﻣسئﻠﻪ :اﮔر کسﻲ بﻪ غصب ﻧﻤﻮدن ﻳک چﻴزي کﻪ در داخﻞ چﻴز دﻳﮕر باشد اقرار ﻧﻤاﻳد اداى
ﻫردو بر وي ﻻزم است؛ اﻣا اﮔر بﻪ سرقت کردن چﻴز دﻳﮕري از ﻳک چﻴز اقرار ﻧﻤاﻳد در اﻳﻦ
صﻮرت فقط اداى چﻴز دوم بر وي ﻻزم ﻣﻲشﻮد .ﻫرچﻨد کﻪ چﻴز اول حﻴثﻴت ظرف را داشتﻪ
باشد ،زﻳرا کﻠﻤﺔ (ﻣﻦ) ﻣعﻨاي جدا کردن را ﻣﻲدﻫد ،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 ﻻزم ﻣﻲﮔردد ﻧﻪ طﻮﻳﻠﻪ خاﻧﻪ؛ زﻳرا طﻮﻳﻠﻪ خاﻧﻪ عبارت از زﻣﻴﻨﻲ است کﻪ
غصب آن ﻣﻤکﻦ ﻧﻴست.

شاﮔردان با ﻫﻤکاري استاد ﻣحترم براي استثﻨاء جﻤﻼت ﻣتعددي بسازﻧد و حکﻢ آن را روشﻦ
ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1استثﻨاء در اقرار بﻪ کدام شرط صحﻴح شﻤرده ﻣﻲشﻮد؟
 -2استثﻨاي تعطﻴﻠﻲ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -3کﻠﻤات استثﻨا کدامﻫا اﻧد؟
 -4در اقرار اثبات حق خﻴار براي خﻮد چﻪ حکﻢ دارد؟
 -5غصب حﻴﻮان در تبﻴﻠﻪ خاﻧﻪ چرا ﻫردو ﻻزم ﻧﻤﻲشﻮد؟
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درس بﻴست ودوم
اﻗرار ()3

جﻤﻼت اﻗرار
شاﮔردان عزﻳز! درس ﮔذشتﻪ ﻣا در رابطﻪ بﻪ کﻠﻤات و جﻤﻼتﻲ بﻮد کﻪ در اقرار کار برد
داشتﻨد از آﻧجاﻳﻴکﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع پاﻳان ﻧﻴافتﻪ ،بقﻴﺔ ﻣﻮضﻮع را در اﻳﻦ درس دﻧبال ﻣﻲکﻨﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر ﻣقر بﮕﻮﻳد از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ از ﻳک درﻫﻢ تا ده درﻫﻢ حق است ،ﻧزد اﻣام
ابﻮحﻨﻴفﻪ
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ﻧ ُﻪ درﻫﻢ بر وي ﻻزم ﻣﻰشﻮد .ﻳعﻨﻲ از عدد ﻳک تا عدد ﻧﻪ در آن داخﻞ بﻮده و

عدد ده کﻪ غاﻳﻪ است در آن داخﻞ ﻧﻤﻲباشد .اﻣا اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ
ﮔفتﻪ اﻧد :ده درﻫﻢ بر وي ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )2اﮔر ﻣقر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ از درک غﻼﻣﻲ کﻪ از وي خرﻳده ام وﻟﻲ آن را قبض
ﻧکردم ﻫزار درﻫﻢ است .اﮔر غﻼم ﻣعﻴﻦ را ذکر ﻧﻤﻮده بﻮد بﻪ ﻣقر ﻟﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد اﮔر خﻮاستﻪ
باشﻲ غﻼم را تسﻠﻴﻢ بده و ﻫزار درﻫﻢ را بﮕﻴر و اﮔر غﻼم را تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻲدﻫﻲ ﻣستحق چﻴزي
ﻧخﻮاﻫﻲ بﻮد.
( )3و اﮔر ﻣقر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ از درک غﻼﻣﻲ ﻫزار درﻫﻢ است و غﻼم را تعﻴﻴﻦ
ﻧﻨﻤاﻳد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻫزار درﻫﻢ بر وي ﻻزم است ،اﻣا اﮔر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ بر

ذﻣﺔ ﻣﻦ از درک قﻴﻤت ﻫﻤﻴﻦ غﻼم ﻫزار درﻫﻢ است ،اﻳﻦ ﻫزار درﻫﻢ تا زﻣاﻧﻲ بر وي ﻻزم
ﻧﻤﻲﮔردد کﻪ غﻼم را تسﻠﻴﻢ ﻧکرده است ﻫرﮔاه غﻼم را تسﻠﻴﻢ دﻫد ﻫزار دﻫﻢ بر وي ﻻزم
ﻧﻤﻲﮔردد و اﮔر غﻼم را تسﻴﻠﻢ ﻧدﻫد چﻴزي بر وي ﻻزم ﻧﻤﻲشﻮد.
( )4و اﮔر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻫزار درﻫﻢ است از درک ثﻤﻦ شراب ﻳا خﻮک ،با
ﻫﻤچﻮ اقراري ﻫزار درﻫﻢ بر وي ﻻزم ﮔردد و تفسﻴر شراب و خﻮک پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻲشﻮد .و اﮔر
ﻣقر بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ 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 حﻨﻴفﻪ

اﻳﻦ است کﻪ پﻮل

ساﻟﻢ بر ﻣقر ﻻزم ﻣﻲﮔردد.
( )5و اﮔر ﻣقر براي شخص دﻳﮕري بﻪ اﻧﮕشتري اقرار ﻧﻤاﻳد حﻠقﻪ و ﻧﮕﻴﻦ ﻫر دو بر وي ﻻزم
ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر براي شخصﻲ در بارة شﻤشﻴر اقرار ﻧﻤاﻳد تﻴغ ،دستﻪ و تسﻤﻪ ﻧﻴز بر وي ﻻزم
ﻣﻰﮔردد و اﮔر بﻪ حجﻠﻪ عروس (جاي ﻣخصﻮص عروس) اقرار ﻧﻤاﻳد چﻮبﻫا و پارچﺔ آن
ﻧﻴز بر وي ﻻزم ﮔردد.
شرح
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر شخص اقرار کﻨﻨده بﮕﻮﻳد :از فﻼﻧﻲ از درک غﻼﻣﻲ کﻪ از وي خرﻳده ام و تا
ﻫﻨﻮز قبض ﻧکردم ﻫزار درﻫﻢ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ است در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ دو صﻮرت وجﻮد دارد:
 -1اﮔر شخص ﻣقر غﻼم را ﻣشخص ﻧﻤﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣقر ﻟﻪ اختﻴار دارد کﻪ غﻼم را
تسﻠﻴﻢ دﻫد و ﻫزار درﻫﻢ را اخذ ﻧﻤاﻳد و اﮔر اﻧکار ﻣﻲکﻨد و از تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ غﻼم ابا ﻣﻲورزد
٩٠

در اﻳﻦ صﻮرت بدون از تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ غﻼم بر ﻣقر ﻫزار درﻫﻢ ﻻزم ﻧﻤﻲﮔردد.
 -2اﮔر شخص ﻣقر غﻼم را تعﻴﻴﻦ ﻧکﻨد در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر ﻣقر ﻟﻪ از تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ غﻼم اﻧکار
ﻫﻢ کﻨد ﻫزار درﻫﻢ بر ﻣقر ﻻزم ﮔردد؛ زﻳرا ﻫزار درﻫﻢ ﻧظر بﻪ اقرار بر وي ﻻزم ﻣﻰشﻮد و بعد
از اقرار ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ سخﻦ وي کﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳد ﻣﻦ قبض ﻧکرده ام ﻣعﻨاي رجﻮع از اقرار را ﻣﻲدﻫد
و رجﻮع از اقرار شرعاً باطﻞ است ،اﻣا بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ اﮔر
سخﻦ (قبض ﻧکردم) را ﻣتصﻞ و پﻴﻮست با اقراربﮕﻮﻳد بدون قبض ﻧﻤﻮدن غﻼم ،ﻫزاردرﻫﻢ بر
آن ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد؛ اﻣا اﮔر سخﻦ قبض ﻧﻪ ﻧﻤﻮدم را ﻣتصﻞ ﻧﻪ ﮔفت ﻫزار درﻫﻢ بر وي ﻻزم
است.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر ﻣقر اقرار ﻧﻤاﻳد کﻪ :از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻫزار درﻫﻢ است از درک قﻴﻤت شراب
ﻳا خﻮک ،ﻫزار درﻫﻢ بر وى ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،ﻫرچﻨد کﻪ شراب و خﻮک در شرﻳعت اسﻼﻣﻲ
ﻫﻴچﮕﻮﻧﻪ ارزش ﻣاﻟﻲ ﻧدارد و از اﻳﻦ ﻣدرک بر کسﻲ ﻣال ﻻزم ﻧﻤﻲﮔردد ﻟﻴکﻦ بخاطر اﻳﻨکﻪ
ﻣقر در ابتدا با اﻳﻦ اقرار کﻪ از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻫزار درﻫﻢ است ،بر ذﻣﺔ خﻮد ﻫزار درﻫﻢ را
ﻻزم ﮔرداﻧده است بعد از آن سخﻦ شراب و خﻮک بخاطر اﻳﻦ قابﻞ قبﻮل ﻧﻤﻲباشد کﻪ در
واقع اﻳﻦ سخﻦ بﻪ ﻣعﻨاي رجﻮع از اقرار ﻣﻲباشد 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 ﻻزم است؛ زﻳرا داد و ستد بطﻮر عﻤﻮم بﻪ پﻮل ساﻟﻢ صﻮرت ﻣﻲﮔﻴرد
و ﻫرﮔاه کسﻲ بﻪ پﻮﻟﻲ اقرار ﻧﻤاﻳد سپس بﮕﻮﻳد آن پﻮل ﻧاسره است اﻳﻦ عﻤﻞ وي ﻧﻮعﻲ از
رجﻮع از اقرار پﻨداشتﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ شرعاً قابﻞ قبﻮل ﻧﻤﻲباشد.
اﻗرار بﻪ اﻧﮕشتري :اﮔر کسﻲ براي کسﻲ در بارة اﻧﮕشتري اقرار ﻧﻤاﻳد ،حﻠقﻪ و ﻧﮕﻴﻦ ﻫردو
بر وي ﻻزم ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا در عرف و رواج اﻧﮕشتري شاﻣﻞ حﻠقﻪ و ﻧﮕﻴﻦ ﻫردو ﻣﻲشﻮد
ﻫﻤچﻨان ﻧﻴام و تسﻤﻪ در شﻤشﻴر است و پاﻳﻪﻫا و پارچﺔ ﻣربﻮط بﻪ حجﻠﺔ عروس ﻣﻲشﻮد.

٩١

شاﮔردان ﻣثالﻫاي را براي اقرار تقدﻳﻢ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ زﻳر ﻫر ﻧاﻣﻲ چﻨد چﻴز داخﻞ باشد.

( -1از فﻼﻧﻲ 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؟
 -2در ﻣسأﻟﻪ کﻪ غﻼم تعﻴﻴﻦ ﻧشده است ،پس چرا در ﻫر حال ﻫزار درﻫﻢ ﻻزم ﻣﻲﮔردد؟
 -3در صﻮرت ذﻳﻞ (از فﻼﻧﻲ بر ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻫزار درﻫﻢ است از درک قﻴﻤت شراب) تفسﻴر شراب
چرا قابﻞ قبﻮل ﻧﻤﻲباشد؟
 -4زﻳر ﻧام (اﻧﮕشتري) کدام چﻴزﻫا داخﻞ ﻣﻲشﻮد؟

٩٢

درس بﻴست وسﻮم
اﻗرار ()٤

اﻗرار براي حﻤﻞ و اﻗرار در حاﻟت ﻣرﻳﻀﻲ
اقرار براي حﻤﻞ ﻳعﻨﻲ طفﻠﻲ کﻪ ﻫﻨﻮز بﻪ دﻧﻴا ﻧﻴاﻣده و اقرار براي چﻴزي از طرف کسﻲ کﻪ
در حاﻟت ﻣرض ﻣرگ قرار دارد احکام بﻪ خصﻮص و جداﮔاﻧﺔ خﻮد را دارد ،درﻳﻦ درس با
احکام اﻳﻦ ﻧﻮع اقرار آشﻨا ﻣﻲشﻮﻳﻢ.

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر (ﻣقر) بﮕﻮﻳد :براي حﻤﻞ فﻼن زن بر ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻫزار درﻫﻢ است اﮔر بﮕﻮﻳد کﻪ فﻼﻧﻲ

٩٣

براﻳش وصﻴت ﻧﻤﻮده ﻳا ﻣﻴراث پدرش است اقرارش صحﻴح است و اﮔر اقرارش ﻣبﻬﻢ باشد بﻪ
ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف صحﻴح ﻧﻴست.
( )2اﮔر بﻪ حﻤﻞ ﮔﻮسفﻨد براي شخصﻲ اقرار ﻧﻤاﻳد اقرارش صحﻴح است و اداي آن بر وي
ﻻزم است.
( )3اﮔر شخصﻲ در حاﻟت ابتﻼ بﻪ ﻣرض وفات بﻪ ﻳک ﻣقدار َدﻳﻦ اقرار ﻧﻤﻮد در حاﻟﻴکﻪ
ﻳک ﻣقدار َدﻳﻦ در دوران صحتﻤﻨدي اش ﻧﻴز بر وي بﻮد و َدﻳﻦﻫاي دوران بﻴﻤاري ﻣرﮔش
کﻪ سبب آن ﻣعﻠﻮم بﻮد ﻧﻴز وجﻮد داشت در چﻨﻴﻦ حاﻟتﻲ َدﻳﻦﻫاي دوران صحتﻤﻨدي و
دﻳﻦﻫاي کﻪ اسباب آن ﻣعﻠﻮم است بر َدﻳﻦﻫاي دﻳﮕر وي ﻣقدم ﻣﻲباشد .ﻫرﮔاه َدﻳﻦﻫاي
دوران صحتﻤﻨدي و َدﻳﻦﻫاي کﻪ داراي اسباب ﻣعﻠﻮم اﻧد اداء ﮔردد و چﻴزي از ﻣال وي باقﻲ
ﻣاﻧد آن را بﻪ َدﻳﻦﻫاﻳﻲ کﻪ در دوران ﻣرضش بﻪ آن اقرار ﻧﻤﻮده داده ﻣﻲشﻮد و اﮔر از دوران
صحتﻤﻨدي اش َدﻳﻦ دار ﻧبﻮد اقرارش صحﻴح بﻮده و حق ﻣقر ﻟﻪ بر حق ورثﻪ ﻣقدم است.
( )4اقرار ﻣرﻳض براي وارثش باطﻞ است ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ وارثان دﻳﮕر تصدﻳق ﻧﻤاﻳﻨد.
( )5کسﻲ کﻪ در ﻣرض وفات براي شخص اجﻨبﻲ اقرار ﻧﻤﻮد و بعد از آن ﮔفت آن شخص
پسرم ﻣﻲباشد اقرارش باطﻞ و ﻧسب ثابت است اﻣا اﮔر براي زن اجﻨبﻴﻪ اقرار ﻧﻤﻮد بعد با آن
زن ﻧکاح کرد اقرارش باطﻞ ﻧﻤﻲﮔردد.
( )6اﮔر کسﻲ خاﻧﻢ خﻮد را در ﻣرض وفات سﻪ طﻼق ﻧﻤﻮد بعد بﻪ ثبﻮت َدﻳﻨﻲ براي آن اقرار
کرد و وفات ﻧﻤﻮد براي اﻳﻦ زن َدﻳﻦ ﻳا ﻣﻴراث ﻫرکدام کﻪ کﻤتر باشد داده ﻣﻲشﻮد.
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
آن ﻣال بﻪ حﻤﻞ اﻧتقال ﻳابد ،ﻣثﻼ شخص ﻣقر بﮕﻮﻳد کﻪ براي اﻳﻦ حﻤﻞ از ﻣدرک وصﻴت
حاﻣد کﻪ بﻪ اﻳﻦ حﻤﻞ کرده بﻮد ﻫزار افغاﻧﻲ بر ذﻣﻪ ﻣﻦ ﻻزم است ،ﻳا چﻨﻴﻦ بﮕﻮﻳد کﻪ براي
اﻳﻦ حﻤﻞ از ﻣدرک دﻳﻦ پدر ﻣتﻮفاﻳش ﻫزار افغاﻧﻲ بر ذﻣﻪ ﻣﻦ ﻻزم است.
ﻫرﮔاه سبب اقرار بﻪ ﻣال ﻣعﻠﻮم ﻧباشد ﻣثﻼ 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 ﻣﻲباشد.
٩٤

اقرار بﻪ حﻤﻞ کﻨﻴز ،ﮔﻮسفﻨد ،ﮔاو ،و غﻴره براي شخص دﻳﮕري ﻫرچﻨد کﻪ ﻣجﻬﻮل بﻮده
صحﻴح است؛ زﻳرا ﻣا قب ً
ﻼ 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.
اﻗرار بﻪ دَ ﻳﻦ در ﻣرض وﻓات :اﮔر کسﻲ در ﻣرض وفاتش اقرار بﻪ َدﻳﻦ کﻨد اقرارش
صحﻴح ﻣﻲباشد و اداء َدﻳﻦﻫاي ﻻزﻣﻪ بر وي واجب است اﻟبتﻪ اداء دو ﻧﻮع َدﻳﻦ بر اﻳﻦ اقرار
ﻣقدم است کﻪ بﻪ شرح ذﻳﻞ است.
 -1قروضﻲ کﻪ در حاﻟت بﻴﻤاري اخذ ﻧﻤﻮده است.
 -2قروضﻲ کﻪ در دوران بﻴﻤاري وفات اخذ ﻧﻤﻮده و سببش ﻣعﻠﻮم است ﻣث ً
ﻼ َدﻳﻦﻫاﻳﻲ کﻪ
بخاطر عﻼج و درﻣان اخذ ﻧﻤﻮده و بدون اقرار براي ﻣقر ﻟﻪ ﻣعﻠﻮم و ثابت است ،ﻣﻲباشد.
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 ﻣﻲﮔردد 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 ﻧﻤﻲشﻮد؛ زﻳرا اﻳﻦ زن در ﻫﻨﮕام اقرار
اجﻨبﻴﻪ بﻮد و فرزﻧدش در وقت اقرار ﻧﻴز وارث بﻮد اقرار براي اجﻨبﻲ صحﻴح و براي وارث
باطﻞ ﻣﻲباشد.
سبب احکام ﻣذکﻮر اﻳﻦ است کﻪ اختﻴارات اﻧسان در حاﻟت ﻣرض وفات کﻢ ﻣﻲشﻮد ،و
اختﻴاراتﻲ کﻪ در حاﻟت صحتﻨﻤدي در ﻣال خﻮد دارد در حاﻟت بﻴﻤاري ﻣرگ آن اختﻴارات
را ﻧدارد.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر شخصﻲ خاﻧﻢ خﻮد را در حاﻟت ﻣرض وفات طﻼق ﻣغﻠظ بدﻫد ،بعد از آن بﻪ
وجﻮد َدﻳﻨﻲ از زن ﻣطﻠقﻪ بر باﻻي خﻮدش اقرار ﻧﻤاﻳد و در وقت عدت خاﻧﻢ ﻣطﻠقﻪ اش
وفات کﻨد .در ﻫﻤچﻮ صﻮرتﻲ بر شخص ﻣذکﻮر ﮔﻤان برده ﻣﻲشﻮد کﻪ وي بخاطر افزودن
٩٥

حق خاﻧﻤش ﻧخست او را طﻼق داده بعد براي قرض او اقرار ﻧﻤﻮده است و بﻪ اساس اﻳﻦ کﻪ
اختﻴارات اﻧسان در حاﻟت ﻣرض وفات کﻢ ﻣﻲشﻮد براي خاﻧﻢ از ﻣﻴراث ﻳا قرض ﻫﻤان حقﻲ
داده ﻣﻲشﻮد 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.

 -1شروط اقرار بﻪ حﻤﻞ را بﻴان دارﻳد.
 -2آﻳا اقرار بﻪ حﻤﻞ صحﻴح است؟
 -3در دوران ﻣرض وفات اداي کدام قروض بر اقرار ﻣقدم است؟
 -4حق خاﻧﻤﻲ را بﻴان کﻨﻴد کﻪ شﻮﻫرش در دوران ﻣرض وفات بﻪ وي سﻪ طﻼق داده و بﻪ
قرض وي اقرار ﻧﻤﻮده است.

٩٦

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 ﻣﻰﮔردد.

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر 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 ﻣﻲتﻮاﻧست و ﻣقرﻟﻪ ﻧﻴز ادعاي او را تصدﻳق
کﻨد ﻧسب ﻣقرﻟﻪ از وي ثابت ﮔردﻳده و در جﻤﻠﺔ ورثﻪ در ﻣﻴراث شرﻳک ﻣﻰشﻮد ﻫرچﻨد کﻪ
ﻣقر اﻳﻦ اقرار را در دوران ﻣرض وفات کﻨد.
( )2اقرار ﻣرد بﻪ ﻣادر ،پدر ،پسر ،ﻫﻤسر و آقاﻳش صحﻴح است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اقرار زن ﻧﻴز
بﻪ ﻣادر ،پدر ،شﻮﻫر و آقاﻳش درست ﻣﻰباشد واﻣا اقرار زن بﻪ پسرش صحﻴح ﻧﻤﻲباشد ﻣﮕر
اﻳﻨکﻪ شﻮﻫرش تصدﻳق کﻨد ﻳا قابﻠﻪ بﻪ وﻻدت طفﻞ از ﻫﻤﻴﻦ زن ﮔﻮاﻫﻲ دﻫد.
٩٧

( )3اﮔر 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.
( )4اﮔر شخصﻲ بعد از وفات پدرش بﻪ برادر بﻮدن کسﻰ اقرار ﻧﻤاﻳد ﻧسبش ثابت ﻧﻤﻲشﻮد
ﻟﻴکﻦ در ﻣﻴراث با وي شرﻳک است.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻧسب
قرابتﻲ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ دو شخص در پدر ﻳا پدر کﻼن 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.
 -1شخص ﻣقر ﻟﻪ ﻧسب ﻣعﻠﻮم ﻧداشتﻪ باشد.
 -2ﻣقر ﻟﻪ ﻧسبت بﻪ ﻣقر از ﻧﮕاه عﻤر بﻪ اﻧدازة کﻢ باشد کﻪ عق ً
ﻼ 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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد.
 -3ﻣقر ﻟﻪ دعﻮاي ﻣقر را تصدﻳق کﻨد اﻳﻦ سخﻦ وقتﻲ شرط شده ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ ﻣقر ﻟﻪ شخص
باﻟغ باشد اﮔر ﻣقر ﻟﻪ صغﻴر باشد در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ تصدﻳق وى ﻧﻴازي ﻧﻤﻲباشد.
ﻫرﮔاه شروط فﻮق تکﻤﻴﻞ شﻮد ﻧسب ثابت ﮔردﻳده و در ﻣﻴراث شرﻳک ﻣﻲشﻮد .اﮔر اقرار
بﻪ ﻧسب در دوران ﻣرض وفات صﻮرت ﮔﻴرد ﻧﻴز صحﻴح بﻮده و سبب ﻣﻴراث ﻣﻲﮔردد؛ زﻳرا
زﻣان ثبﻮت ﻧسب بﻪ زﻣاﻧﻪﻫاي بسﻴار قبﻠﻲ بر ﻣﻲﮔردد 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:
 -1پدر و ﻣادر
 -2اوﻻد
 -3خاﻧﻢ
 -4آقا
اقرار ﻣرد بﻪ ﻧسب اشخاص فﻮق بخاطر آن صحﻴح است کﻪ در ﻣﻮضﻮع اقرار بﻪ غﻴر از ﻣقر بﻪ
شخص دﻳﮕري تحﻤﻴﻞ ﻧسب ﻧﻤﻲآﻳد.
ﻫﻤچﻨان اقرار خاﻧﻢ براي ﻣادر ،پدر ،شﻮﻫر و آقا بخاطر آن صحﻴح است کﻪ در ﻣﻮضﻮع اقرار
بﻪ غﻴر از خﻮدش بﻪ شخصﻲ دﻳﮕري تحﻤﻴﻞ ﻧسب ﻧﻤﻲباشد .و اقرار بﻪ فرزﻧد بﻮدن کسﻲ
بخاطر آن صحﻴح ﻧﻴست کﻪ در آن صﻮرت تحﻤﻴﻞ ﻧسب بر شﻮﻫر است اﮔر شﻮﻫر تصدﻳق
ﻧﻤاﻳد ﻳا قابﻠﻪ بﻪ وﻻدت شاﻫدى دﻫد پس اقرارش صحﻴح است.
اﮔر کسﻲ در بارة شخصﻲ اقرار بﻪ ﻧسب ﻧﻤﻮد کﻪ شرعا ﻧسبش ثابت ﻧﻤﻲشد و در ﻫﻨﮕام ﻣرگ
از خﻮد وارثﻲ بﻪ جا ﻧﮕذاشتﻪ بﻮد ﻫﻤﻴﻦ اشخاص ﻣستحق ﻣﻴراث اﻧد؛ زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرتﻫا
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 ﻧﻤﻲشﻮد اﻣا اﻧتقال ﻣال بﻪ اختﻴار ﻣقر است ﻟﻬذا
ﻣقر ﻟﻪ در ﻣﻴراث با وي شرﻳک شﻤرده ﻣﻲشﻮد.

تحﻤﻴﻞ ﻧسب بﻪ غﻴر چﻪ ﻣعﻨا دارد؟ اﻳﻦ عبارت را تحقﻴق و اﻫﻤﻴت آن را بﻴان کﻨﻴد.
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 -1ﻧسب را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2شروط ثبﻮت ﻧسب براي اقرار فرزﻧدي را بﻴان کﻨﻴد.
 -3ﻣرد بﻪ کدام اشخاص اقرار بﻪ ﻧسب کرده ﻣﻲتﻮاﻧد؟
 -4زن بﻪ کدام اشخاص اقرار بﻪ ﻧسب کرده ﻣﻲتﻮاﻧد؟
 -5در صﻮرت عدم ثبﻮت ﻧسب چرا ﻣقر ﻟﻪ ﻣستحق ﻣﻴراث شﻨاختﻪ ﻣﻲشﻮد؟
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درس بﻴست وپﻨجﻢ
اجاره ()1

تﻌرﻳﻒ اجاره
تﻤﻠﻴک در فقﻪ اسﻼﻣﻲ بﻪ دو ﻧﻮع است :تﻤﻠﻴک عﻴﻦ و تﻤﻠﻴک ﻣﻨافع.
تﻤﻠﻴک عﻴﻦ اﮔر در ﻣقابﻞ عﻮض باشد بﻴع است و اﮔر در ﻣقابﻞ عﻮض ﻧباشد ﻫبﻪ است.
ﻫﻤچﻨان تﻤﻠﻴک ﻣﻨافع :اﮔر بدون عﻮض باشد عارﻳﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد ،و اﮔر در ﻣقابﻞ عﻮض
باشد اجاره است .درﻳﻦ درس احکام اجاره را ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1اجاره عبارت از فروش ﻣﻨافع در ﻣقابﻞ عﻮض است .عقد اجاره تا ﻫﻨﮕاﻣﻲ صحﻴح ﻧﻴست
کﻪ ﻣﻨافع و ﻣزد واضح ﻧشده باشﻨد.
( )2اشﻴاﻳﻲ کﻪ دادن آن در بﻴع بﻪ عﻨﻮان ثﻤﻦ صحﻴح است ،در اجاره بﻪ عﻨﻮان ﻣزد داده
ﻣﻲشﻮد.
( )3ﻣﻨافع ﮔاﻫﻲ بﻪ اساس ﻣدت تعﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔردد 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 ﻣﻲﮔردد 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.
( )4ﮔﻬﮕاﻫﻲ ﻣﻨافع بﻪ تعﻴﻴﻦ کردن و اشاره اﻧتخاب ﻣﻲﮔردد؛ ﻣث ً
ﻼ کسﻲ ﻣردي را بﻪ اجاره
ﮔﻴرد تا غﻠﻪ را (غﻠﻪ حاضري را اشاره کﻨد) بﻪ جاي ﻣعﻴﻨﻲ بفرستد.
( )5اجاره ﮔرفتﻦ ﻣﻨازل رﻫاﻳشﻲ و دکاکﻴﻦ جاﻳز است ﻫرچﻨد کﻪ اجاره دار تﻮضﻴح ﻧدﻫد
کﻪ در آن چﻪ کاري ﻣﻲکﻨد اجاره دار غﻴر از آﻫﻨﮕري ،دوبﻲ و آسﻴاب ﻫر کار دﻳﮕري را
کرده ﻣﻲتﻮاﻧد.
( )6اجاره ﮔرفتﻦ زﻣﻴﻦ بﻪ ﻣقصد زراعت جاﻳز است ﻟﻴکﻦ عقد وقتﻲ صحﻴح است کﻪ دﻫقان
روشﻦ سازد کﻪ در زﻣﻴﻦ چﻪ چﻴز کشت ﻣﻲکﻨد ﻳا اﻳﻦ چﻨﻴﻦ بﮕﻮﻳد :چﻴزي کﻪ خﻮاستﻢ در
آن کشت ﻣﻲکﻨﻢ.
( )7اجاره ﮔرفتﻦ زﻣﻴﻦ براي ساختﻦ آبادي و غرس درخت ﻧﻴز جاﻳز است ﻟﻴکﻦ ﻫرﮔاه ﻣدت
اجاره پﻮره شﻮد بر اجاره دار ﻻزم 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 ﻣﻲباشد.
شرح
تﻌرﻳﻒ اجاره :از حﻴث ﻟغت از کﻠﻤﻪ (اجر) ﮔرفتﻪ شده کﻪ بﻪ ﻣعﻨاي ﻣزد است .و در
اصطﻼح عقد ﻣﻨافع در ﻣقابﻞ عﻮض را اجاره ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣﻮجر :بﻪ کسﻲ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ ﻣال خﻮد را بﻪ اجاره ﻣﻲدﻫد.
ﻣستاجر :بﻪ کسﻲ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ ﻣال را بﻪ اجاره ﻣﻲﮔﻴرد و در ﻣقابﻞ آن اجﻮره (ﻣزد)
ﻣﻲدﻫد.
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
قرآن و احادﻳث جاﻳز است .اﷲ تعاﻟﻲ فرﻣﻮده است( :فإن أرضعﻦ ﻟکﻢ فآتﻮﻫﻦ أجﻮرﻫﻦ)
(اﻟطﻼق )6 :ترجﻤﻪ :اﮔر بﻪ فرزﻧدان شﻤا شﻴر دﻫﻨد ﻣزد آﻧان را بدﻫﻴد .ﻫﻤچﻨان دراﻟسﻨﻦ اﻟصغرى
َْ
َ
ﻴر أَ ْج َر ُه قَب ْ َﻞ أَ ْن ﻳَ ِج َّ
ف َع َرق ُ ُﻪ)
ﻟﻠبﻴﻬقﻲ رواﻳت شده کﻪ پﻴغﻤبر
فرﻣﻮده است( :أ ْع ِطﻮا اﻷ ِج َ
ﻳعﻨﻲ ﻣزد اجﻴر را قبﻞ از خشک شدن عرق وي بدﻫﻴد.
تﻌﻴﻴﻦ اجﻮره (ﻣزد) :براي صحت عقد اجاره اﻳﻦ شرط ﻻزﻣﻲ 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 ﻣﻲتﻮاﻧد در اجاره ﻧﻴز بﻪ حﻴث اجﻮره داده ﻣﻲشﻮد ،ﻳعﻨﻲ اجﻮره
باﻳد ﻣال ﻣتقﻮم باشد عﻼوه بر آن اشﻴاي دﻳﮕري ﻧﻴز وجﻮد دارد کﻪ در بﻴع ،ثﻤﻦ شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد
ﻟﻴکﻦ در اجاره بﻪ حﻴث اجﻮره قبﻮل ﻣﻲشﻮد ﻣثﻼ 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 اختﻼف و
ﻧزاع ﮔرفتﻪ شﻮد .در اجاره ﻣﻨافع بﻪ شﻴﻮهﻫاي زﻳر تعﻴﻴﻦ ﻣﻲشﻮد.
 – 1بر اساس ﻣدت  :بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣثال حاﻣد خاﻧﺔ خﻮد را بﻪ اسد بﻪ ﻣدت شش ﻣاه بﻪ شش ﻫزار
افغاﻧﻲ بﻪ اجاره ﻣﻲدﻫد ،ﻳا حاﻣد دو جرﻳب زﻣﻴﻦ خﻮد را بﻪ خاﻟد براي ﻳک سال بﻪ ﻣقابﻞ ده
ﻫزار افغاﻧﻲ بﻪ اجاره ﻣﻲدﻫد در ﻣثالﻫاي باﻻ ﻣﻨافع اجاره بﻪ اساس ﻣدت تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده است.
در باب اجاره تعﻴﻴﻦ ﻣدت کﻢ ﻳا زﻳاد بﻪ رضاﻳت عاقدﻳﻦ ارتباط دارد اﻟبتﻪ در ﻣﻠکﻴتﻫاي
وقفﻲ تعﻴﻴﻦ ﻣدت بﻴشتر از سﻪ سال جﻮاز ﻧدارد؛ زﻳرا خﻮف دعﻮا بر ﻣﻠکﻴتﻫاي وقفﻲ بﻴشتر
است.
 – 2ﻳﻜﻲ از راهﻫاي تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨاﻓﻊ در اجاره تﻌﻴﻴﻦ ﻛار است .بﮕﻮﻧﻪ ﻣثال احﻤد بﻪ
خﻴاط رخت ﻣﻲدﻫد 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 ﻣﻲدﻫد 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.
 – 3تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻔﻌت اجاره ﮔاﻫﻲ بدون ﮔرﻓتﻦ ﻧام و ﻣدت بﻪ اشاره ﻧﻴز تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔردد:
ﻣثﻼ؛ 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 ﻣﻲشﻮد کﻪ بﻪ کراﻳﻪ ﮔرفتﻦ خاﻧﻪﻫا ،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 ،ﻣﻲتﻮاﻧد تﻤام
آن فﻮاﻳدي را از آن بردارد کﻪ در ﻣﻴان ﻣردم ﻣروج است؛ اﻣا براي اجاره دار جﻮاز ﻧدارد کﻪ
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بخاطر بدست آوردن فاﻳده بﻪ آبادي زﻳان برسد؛ ﻣثﻼ :ﻣاشﻴﻦﻫاي 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 کشتﻫا را در زﻣﻴﻦ دارد ﻳا اﻳﻨکﻪ حق اختﻴار کشت بﻪ
اﻧتخاب خﻮد اجاره دار ﮔذاشتﻪ شﻮد و براي وي اختﻴار کاﻣﻞ داده شﻮد.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر کسﻲ خاﻧﻪ ﻳﻲ را از شخصﻲ بﻪ اجاره ﮔﻴرد و آن را قبض ﻧﻤاﻳد ﻣﻲتﻮاﻧد آن
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
ﻣﻲتﻮاﻧد ﻳا اﻳﻨکﻪ با افزودن چﻴزي در خاﻧﻪ بﻬتري را در آن بﻪ وجﻮد آرد ﻣثﻼ چاﻫﻲ در آن
حفر ﻧﻤاﻳد.
بر اجاره دار ﻻزم 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 ﻣﻲﮔﻴرد و اجاره دﻫﻨده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد 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 ﻣﻰرساﻧد.
اﮔر اجاره دار در زﻣﻴﻦ کشت کرده بﻮد و قبﻞ از رسﻴدن و پختﻪ شدن کشت وقت اجاره بﻪ
آخر رسﻴد بر اجاره دﻫﻨده ﻻزم 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 ﻧﻤﻲﮔﻴرد ،و در ﻫﻤچﻮ صﻮرتﻲ اجاره دار بﻪ اﻧدازة ﻣدت
اضافﻲ اجﻮره ﻣثﻞ ﻣﻲدﻫد.
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شاﮔردان براي تعﻴﻴﻦ ﻣدت اجاره ﻣعﻠﻮم کردن کار و تعﻴﻴﻦ ﻣﻨافع بﻪ وسﻴﻠﻪ اشاره چﻨد ﻣثال
ذکر ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1اجاره را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت اجاره را بﻴان دارﻳد.
 -3در اجاره تعﻴﻴﻦ کدام اشﻴا ضروري است؟
 -4اجاره دار زﻣﻴﻦ اجاره دﻫﻨده را چﮕﻮﻧﻪ تسﻠﻴﻢ ﻣﻲدﻫد؟ واضح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5اﮔر کشت ﻧرسﻴده باشد و ﻣدت اجاره پﻮره شﻮد آﻳا اجاره پاﻳان ﻣﻲﻳابد؟
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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 خاﻧﻪﻫا و زﻣﻴﻦﻫاي
اجاره ﻳﻲ بحث ﻧﻤﻮدﻳﻢ در اﻳﻦ درس حاضر راجع بﻪ احکام بﻬره ﮔرفتﻦ از سﻮاريﻫاي اجاره
ﻳﻲ بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجﻤﻪ:
( )1اجاره ﮔرفتﻦ حﻴﻮاﻧات براي سﻮاري و باربري جاﻳز است اﮔر در وقت عقد اجاره از
سﻮاري بﮕﻮﻧﻪ ﻣطﻠق ﻳاد ﻧﻤاﻳد ،ﻫر شخص را بر آن سﻮار کرده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫﻤچﻨان در ﻫﻨﮕام
اجارة ﻟباس اﮔر پﻮشﻴدن آن را بﮕﻮﻧﻪ ﻣطﻠق ﻳاد کﻨد (ﻫرشخصﻲ ﻣﻲتﻮاﻧد از آن استفاده
ﻧﻤاﻳد).
( )2اﮔر بﮕﻮﻳد :فﻼﻧﻲ بر اﻳﻦ ﻣرکب سﻮار ﻣﻲشﻮد ﻳا فﻼﻧﻲ اﻳﻦ ﻟباس را ﻣﻲپﻮشد 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 چﻴزﻫاي 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 ﻧﻤﻲباشد اﮔر سکﻮﻧت ﻳک شخص ﻣعﻴﻦ
را شرط قرار دﻫد ﻣﻲتﻮاﻧد شخص دﻳﮕري را در آن ساکﻦ سازد.
( )3اﮔر ﻧﻮع خاصﻲ از بار ﻳا اﻧدازة ﻣعﻴﻦ از آن را ذکر ﻧﻤاﻳد ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد :پﻨج بﻮري ﮔﻨدم در
اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻲتﻮاﻧد اشﻴاي ﻣاﻧﻨد ﮔﻨدم ﻳا چﻴزﻫاي کﻪ ضررش ﻧسبت بﻪ ﮔﻨدم کﻤتر است ﻣثﻞ
جﻮ و کﻨجد بر آن بار کﻨد اﻣا چﻴزﻫاي را کﻪ ضررش ﻧسبت بﻪ ﮔﻨدم بﻴشتر است ﻣثﻞ ﻧﻤک و
آﻫﻦ بر آن بار کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
( )4اﮔر سﻮاري را بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر اجاره بﮕﻴرد کﻪ ﻳک ﻣقدار ﻣعﻠﻮم از پﻨبﻪ را بر آن بفرستد
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ بﻪ اﻧدازة پﻨبﻪ آﻫﻦ بر آن بار کﻨد و بفرستد.
( )5اﮔر 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 ﻫﻼک شﻮد ضاﻣﻦ ﻧصف قﻴﻤت آن است و در
ﻫﻤچﻮ صﻮرتﻲ براي وزن اعتبار داده ﻧﻤﻲشﻮد اﮔر سﻮاري را بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر بﻪ اجاره ﮔرفتﻪ
باشدکﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ از ﮔﻨدم را بر آن بار کﻨد وﻟﻲ بﻴشتر از اﻧدازة تعﻴﻴﻦ شده بار ﻧﻤاﻳد و
سﻮاري ﻫﻼک ﮔردد ،بﻪ اﻧدازة بار اضافﻲ ضاﻣﻦ ﻣﻰﮔردد.
اﮔر اجاره دار ﻟجام سﻮاري را بﻪ شدت کشﻴد ﻳا آن را ﻟت و کﻮب کرد و سﻮاري ﻫﻼک شد
بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ضاﻣﻦ است.
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شرح
چﻪ اشخاﺻﻰ سﻮاري را استخدام ﻣﻰﻛﻨﻨد؟
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 ﻣﻲباشﻨد کﻪ بر سﻮاري فشار بﻴشتر وارد ﻣﻲشﻮد
و بعضﻲ اﻳشان کﻢ وزن اﻧد کﻪ سﻮاري بﻪ آساﻧﻲ ﻣﻲتﻮاﻧد آﻧان را اﻧتقال دﻫد پس آن شخص
باﻻى سﻮاري سﻮار ﻣﻲشﻮد 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
ﻣﻰتﻮاﻧد شخصا آن را استعﻤال کﻨد و ﻫﻤچﻨان ﻣﻴتﻮاﻧد کﻪ بﻪ دﻳﮕران براى استعﻤال بدﻫد.
ﻟﻴکﻦ چﻴزﻫاي کﻪ استعﻤال کﻨﻨدﮔان آن از ﻫﻢ فرق دارد احکام استعﻤال آن بﻪ بﮕﻮﻧﺔ ذﻳﻞ
است.
 -1اﮔر اجاره دار آن را بدون قﻴد و شرط بﮕﻮﻧﺔ ﻣطﻠق بﻪ اجاره بﮕﻴرد ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ خﻮدش آن
را استعﻤال کﻨد ﻳا بﻪ شخص دﻳﮕري بخاطر کار آن را بدﻫد.
 -2اﮔر در وقت اجاره ﮔرفتﻦ شرط ﻧﻬاد؛ بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد فقط ﻣﻦ خﻮدم بر آن سﻮار
ﻣﻲشﻮم ﻳا بﮕﻮﻳد فقط پدرم بر آن سﻮار ﻣﻰشﻮد .در صﻮرتﻫاي فﻮق شخص دﻳﮕري حق
سﻮار شدن بر آن را ﻧدارد و اﮔر کسﻲ دﻳﮕري غﻴر از اشخاص ﻣذکﻮر بر آن سﻮار شﻮد و
سﻮاري ﻫﻼک ﮔردد ﻣستأجر ضاﻣﻦ است و تاوان ﻣﻲدﻫد؛ 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.
 -3اﮔر اجاره دﻫﻨدة سﻮاري اﻧدازة ﻣعﻴﻦ از بار را بر اجاره دار شرط ﻧﻬاده بﮕﻮﻳد بﻴشتر از ده
ﻣﻦ ﮔﻨدم بار کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻲ در ﻫﻤچﻮ صﻮرتﻲ ﻣستأجر ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ بﻴشتر از ده ﻣﻦ ﮔﻨدم بر
آن بار کﻨد اﮔر از ده ﻣﻦ بﻴشتر بار ﻧﻤاﻳد و سﻮاري ﻫﻼک ﮔردد تاوان بر وي ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
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 ﻣﻲتﻮاﻧد 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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سﻮار شدن شخص دوم بر سﻮاري :اﮔر کسﻲ بر سﻮاري بﻪ اجاره ﮔرفتﻪ شده بدون
اجازة اجاره دﻫﻨده شخص دوم را ﻫﻤراه با خﻮد بر آن سﻮار کﻨد و سﻮاري ﻫﻼک شﻮد عﻼوه
بر اجﻮره ﻧصف قﻴﻤت سﻮاري را ﻧﻴز ﻣﻲدﻫد و در ﻫﻤچﻮ صﻮرتﻲ بﻪ وزن شخص دوم اعتبار
داده ﻧﻤﻲشﻮد اﮔر وزن شخص دوم دوبرابر وزن شخص اول باشد ﻧﻴز ﻧصف قﻴﻤت بر وي
ﻻزم ﻣﻲشﻮد؛ زﻳرا در سﻮار شدن اﻧسان وزن ﻧﻪ بﻠکﻪ خﻮد شخص سﻮارکار ﻣعتبر است ﻳعﻨﻲ
اﮔر اﻧسان بسﻴار وزن دار ﻫﻢ بر جاي ﻣﻨاسب سﻮار شﻮد و خﻮد را کﻨترول کﻨد بﻪ سﻮاري
کدام ضرري ﻧﻤﻲرساﻧد وﻟﻲ اﮔر ﻣستأجر بﻪ عﻮض شخص دﻳﮕر بار را بر سﻮاري زﻳاد کﻨد و
سﻮاري ﻫﻼک ﮔردد بﻪ اﻧدازة وزن اضافﻲ تاوان بر وي ﻻزم ﻣﻲﮔردد.
ﻣسأﻟﻪ :ﻣستأجر بخاطر ﻣﻬار کردن سﻮاري طبق عادت و عرف ﻣﻲتﻮاﻧد ﻟجام سﻮاري را بﻪ
اﻧدازة بکشد ﻳا بزﻧد کﻪ بﻪ صحت سﻮاري آسﻴب ﻧرسد .اﻣا اﮔر ﻟجام سﻮاري را بﻪ حدي بکشد
ﻳا آن را بزﻧد کﻪ سبب ﻣرگ سﻮاري شﻮد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣستأجر ضاﻣﻦ پرداخت تاوان
سﻮاري است.

شاﮔردان زﻳر ﻧظر استاد احکام فﻮق اﻟذکر را بر وساﻳﻞ ﻧقﻠﻴﻪ اﻣروزي تطبﻴق کﻨﻨد.

 -1بﻪ اساس استعﻤال ،اشﻴاي قابﻞ اجاره بﻪ چﻨد ﻧﻮع است و حکﻢ آن چﻴست؟
 -2اﮔر در بﻴﻦ عاقدﻳﻦ بﻪ اﻧتقال پﻨج ﻣﻦ ﮔﻨدم بر پشت سﻮاري ﻣﻮافقﻪ صﻮرت ﮔﻴرد آﻳا
ﻣستأجر ﻣﻲتﻮاﻧد بﻪ جاي پﻨج ﻣﻦ ﮔﻨدم پﻨج ﻣﻦ آﻫﻦ بر آن بار کﻨد؟
 -3اﮔر کسﻲ بدون اجازه ،شخص دوم را با خﻮد بر سﻮاري سﻮار کﻨد و بﻪ سبب آن سﻮاري
ﻫﻼک شﻮد ﻣستأجر چقدر ضﻤان ﻣﻲدﻫد؟
 -4ﻣستأجر بخاطر ﻣﻬار ساختﻦ سﻮاري چقدر اختﻴار دارد؟

١١٠

درس بﻴست وﻫﻔتﻢ
اجاره ()3

اﻗسام ﻣزدوران
شاﮔردان عزﻳز! اجﻴر (ﻣزدور) بﻪ دو قسﻢ است اجﻴر خاص و اجﻴر ﻣشترک و ﻫردو در
ﻣسئﻮﻟﻴت و احکام با ﻫﻢ فرق دارﻧد بﻴاﻳﻴد تا در درس اﻣروزي تعرﻳف و احکام ﻣربﻮط اﻳﻦ
دو ﻧﻮع اجﻴر را بخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1اجﻴر (ﻣزدور) بﻪ دو قسﻢ است :اجﻴر ﻣشترک و اجﻴر خاص.
( )2اجﻴر ﻣشترک اجﻴري را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ قبﻞ از تﻤام کردن کار ﻣستحق اجﻮره ﻧﻤﻲباشد ﻣثﻞ
دوبﻲ و رﻧﮕرﻳز ،ﻣال در دست آﻧان اﻣاﻧت است ،اﮔر از بﻴﻦ برود بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ
اﷲ ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﮔفتﻪ اﻧد ﻣال ﻣضﻤﻮن (ضﻤاﻧت شده) است.
( )3اﮔر 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 ﻣﻲکﻨد و غرق شدن کشتﻲ بسبب کش
کردن آن در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ صﻮرتﻫا ﻣال ﻣضﻤﻮن است ﻟﻴکﻦ ضﻤاﻧت آن اﻧسان را ﻧﻤﻲکﻨد کﻪ در
کشتﻲ غرق شﻮد ﻳا از سﻮاري افتد.
( )4اﮔر حجام و ﻧشتر زن شاخ و ﻧشتر زد و از اﻧدازة ﻣعﻴﻦ تجاوز ﻧکرد ضاﻣﻦ ﻧﻴست اﮔر در
ﻧتﻴجﻪ چﻴزي ﻫﻼک شد.
( )5اجﻴر خاص آن است کﻪ با تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن خﻮدش در ﻣدت و زﻣان تعﻴﻴﻦ شده ،ﻣستحق
اجﻮره ﻣﻲﮔردد وﻟﻮ آﻧکﻪ کاري ﻧکﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :کسﻲ کﻪ براى ﻳک ﻣاه بخاطر خدﻣت و ﻳا
چراﻧﻴدن ﮔﻮسفﻨدان ﻣزدورى را بﻪ اجاره ﮔﻴرد.
( )6اﮔر ﻧزد اجﻴر خاص چﻴزي بﻪ ﻫﻼکت رسد ﻳا در ﻧتﻴجﺔ کار وي چﻴزي ﻫﻼک ﮔردد
ضاﻣﻦ شﻤرده ﻧﻤﻲشﻮد.
( )7ﻣثﻠﻴکﻪ ﮔذاشتﻦ شروط بﻴع را فاسد ﻣﻰسازد اجاره را ﻫﻢ فاسد ﻣﻰسازد.
( )8اﮔر 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.
( )9اﮔر 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
اجﻴر ﻣشترك :کسﻲ است کﻪ بﻪ ﻣردم عام کار ﻣﻲکﻨد ﻣاﻧﻨد خﻴاط ،ﻧجار ،ﻣﻴخاﻧﻴک و
غﻴره .اجﻴر ﻣشترک ﻣﻲتﻮاﻧد در ﻳک وقت بﻪ چﻨد ﻧفر کار کﻨد و ﻳک شخص ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ
او را از کار کردن بﻪ شخص دﻳﮕري ﻣﻨع کﻨد .اجﻴر ﻣشترک قبﻞ از تﻤام ﻧﻤﻮدن کاري کﻪ
براﻳش سپرده شده ﻣستحق اجﻮره ﻧﻤﻲﮔردد ،وي ﻫر زﻣاﻧﻲ کﻪ کار را تکﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳد و ﻣال را
بﻪ صاحب آن تسﻠﻴﻢ کﻨد اجﻮره براﻳش داده ﻣﻲشﻮد .و اﮔر باﻟفرض ﻣال از ﻧزد اجﻴر ﻣشترک
از بﻴﻦ رود بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ ضاﻣﻦ ﻧﻴست؛ ضاﻣﻦ بخاطر اﻳﻦ ﻧﻤﻲباشد کﻪ ﻣال را
بﻪ اجازة صاحب ﻣال قبض ﻧﻤﻮده است و حﻴثﻴت اﻣاﻧت را دارد و در تﻠف شدن اﻣاﻧت ضﻤاﻧت
ﻧﻤﻲباشد.
اﻣا از ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ اجﻴر ﻣشترک در صﻮرت تﻠف شدن ﻣال
ضاﻣﻦ ﻣﻲباشد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ سبب از بﻴﻦ رفتﻦ ﻣتاع چﻴزي باشد کﻪ جﻠﻮﮔﻴري از آن در تﻮان
اجﻴر ﻧباشد کﻪ در اﻳﻦ صﻮرت اجﻴر ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد .اﻣا اﮔر ﻣتاع در ﻧتﻴجﺔ عﻤﻞ خﻮد اجﻴر از
بﻴﻦ رود ضاﻣﻦ شﻤرده ﻣﻲشﻮد؛ بطﻮر ﻣثال :خﻴاط بﻪ سبب غﻠط قطع کردن پارچﻪ آن را از بﻴﻦ
ببرد و صﻼحﻴت 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
ﻣﻲشﻮد قطع شﻮد و ﻣال تﻠف ﮔردد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﮔر رﻳسﻤان کشتﻲ بﻪ سبب کش کردن
قطع شﻮد و با غرق شدن کشتﻲ ﻣال از بﻴﻦ رود در تﻤام اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ اجﻴر ضاﻣﻦ ﻣال است
بخاطر اﻳﻨکﻪ تﻤام اﻳﻦ کارﻫا بﻪ دست وي اﻧجام ﻳافتﻪ ﻟﻴکﻦ اﮔر در صﻮرت غرق شدن کشتﻲ
و سرﻧﮕﻮن شدن آن افرادي بﻪ ﻫﻼکت برسﻨد ،اجﻴر ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد؛ زﻳرا اﻧسان در دست
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 ﻧﻤﻲشﻮد 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 ﻧﻤﻲشﻮد.
اجﻴر خاص :بﻪ کسﻲ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ براي ﻣردم عام ﻧﻪ بﻠکﻪ فقط براي ﻳک شخص کار
ﻣﻲکﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :کسﻲ کﻪ بخاطر خدﻣت بﻪ ﻣدت ﻳک ﻣاه ﻳا بﻴشتر و ﻳا کﻤتر از آن با کسﻲ
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
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .اجﻴر خاص بخاطر تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن خﻮدش بﻪ ﻣستأجر در ﻣدت تعﻴﻴﻦ شده ﻣستحق
اجﻮره ﻣﻲﮔردد 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 ﻧﻤﻲشﻮد بﻪ شرط آﻧکﻪ ﻣال را قصدا ﻫﻼک 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 ﻣﻲسازد اجاره را ﻧﻴز فاسد ﻣﻲکﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :شروطﻲ
کﻪ جﻬاﻟت ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ ﻣدت اجاره و اجﻮره را بﻪ وجﻮد آورد؛ اﻣا آن عده شروطﻲ کﻪ با
ﻣقتضﻴات عقد ﻣتصادم ﻧﻴست پﻮره ﻧﻤﻮدن آن حتﻤﻲ است؛ ﻣثﻼ :کسﻲ بﻪ خﻴاط بﮕﻮﻳد کﻪ
اجﻮره ات را بﻪ اﻳﻦ شرط ﻣﻲدﻫﻢ کﻪ ﻟباسﻢ را خﻮدت بدوزي ﻧﻪ شاﮔرد.

شاﮔردان چﻨد ﻣثال براي شروط فاسد در اجاره تقدﻳﻢ کﻨﻨد.

 -1اجﻴر ﻣشترک را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 2آﻳا در صﻮرت از بﻴﻦ رفتﻦ ﻣال اجﻴر ﻣشترک ضاﻣﻦ است؟ واضح سازﻳد.
 -3اجﻴر خاص را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -4اجﻴر خاص کدام وقت ضاﻣﻦ ﻣال شﻤرده ﻣﻲشﻮد؟
 -5ﮔذاشتﻦ شروط در اجاره چﻪ حکﻢ دارد؟
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درس بﻴست وﻫشتﻢ
اجاره ()٤

احﻜام اجﻮره
بعد از شﻨاخت اﻧﻮاع اجﻴر حاﻻ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣطﻠب سخﻦ ﻣﻲراﻧﻴﻢ کﻪ بر ﻣستأجر چﻪ وقت
اداي اجﻮره ﻻزم است؟ عﻼوه بر آن باﻻى بعضﻰ ﻣساﻳﻞ دﻳﮕر ﻣربﻮط بﻪ اجاره ﻧﻴز بحث
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1اجﻮره بﻪ سبب عقد ﻧﻪ بﻠکﻪ بﻪ ﻳکﻲ از سﻪ چﻴز ﻻزم ﻣﻲشﻮد .شرط کردن دادن اجﻮره
ﻫﻨﮕام عقد ،دادن اجﻮره ﻫﻨﮕام عقد بدون شرط کردن آن و ﻳا تکﻤﻴﻞ کار تعﻴﻴﻦ شده.
( )2کسﻴکﻪ خاﻧﺔ را بﻪ اجاره ﮔرفت ﻣﻮجر ﻣﻲتﻮاﻧد اجﻮرة ﻫر روز را بخﻮاﻫد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ در
عقد وقت خﻮاستﻦ آن را تعﻴﻴﻦ کﻨد.
( )3کسﻴکﻪ شتري را تا ﻣکﻪ ﻣکرﻣﻪ بﻪ کراﻳﻪ ﮔرفت ،اجاره دﻫﻨده حق دارد کﻪ در ﻫر ﻣرحﻠﻪ
از اجاره دار کراﻳﻪ را بخﻮاﻫد.
( )4دوبﻲ و خﻴاط ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد قبﻞ از تﻤام ﻧﻤﻮدن کار اجﻮره بخﻮاﻫﻨد ﻣﮕر آﻧکﻪ در ﻫﻨﮕام عقد
چﻨﻴﻦ شرطﻲ را ﮔذاشتﻪ باشﻨد.
( )5کسﻲ کﻪ ﻧاﻧپزي را بﻪ عﻮض پختﻦ ﻳک پﻴﻤاﻧﻪ آرد در خاﻧﻪ اش بﻪ اجاره ﮔرفت ،تا
ﻫﻨﮕاﻣﻲ کﻪ ﻧان از تﻨﻮر بﻴرون ﻧشده ﻧاﻧپز ﻣستحق اجﻮره ﻧﻤﻲﮔردد .کسﻲ کﻪ آشپزي را بخاطر
پختﻦ طعام عروسﻲ بﻪ اجاره بﮕﻴرد بﻴرون کردن طعام بر ذﻣﺔ آشپز است.
( )6کسﻲ کﻪ ﻣزدوري را بخاطر خشت زﻧﻲ بﻪ اجاره ﮔﻴرد بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

وقتﻲ

خشتﻫا را اﻳستاد ﻧﻤﻮد ﻣستحق اجﻮره ﻣﻲﮔردد ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا
اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد کﻪ بعد از جﻤع کردن خشت و ﮔذشتاﻧدن ﻳکﻰ بر دﻳﮕرى ﻣستحق اجﻮره
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ﻣﻲﮔردد.
( )7اﮔر بﻪ خﻴاط ﮔفتﻪ شﻮد :اﮔر اﻳﻦ ﻟباس را بﻪ طرﻳقﺔ فارسﻲ بدوزي ﻳک درﻫﻢ براﻳت
ﻣﻲدﻫﻢ و اﮔر بﻪ طرﻳقﺔ روﻣﻲ بدوزي دو درﻫﻢ براﻳت ﻣﻲدﻫﻢ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اجاره جاﻳز است
و بﻪ ﻫر طرﻳقﺔ کﻪ بدوزد اجﻮرة آن را ﻣﻲﮔﻴرد .و اﮔر بﮕﻮﻳد :اﮔر ﻟباس را اﻣروز بدوزي
ﻳک درﻫﻢ براﻳت ﻣﻲدﻫﻢ و اﮔر فردا بدوزي ﻧﻴﻢ درﻫﻢ براﻳت ﻣﻲدﻫﻢ .اﮔر اﻣروز دوخت
از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻣستحق ﻳک درﻫﻢ است و اﮔر فردا دوخت ﻣستحق اجر ﻣثﻞ است

اﻣا اجﻮره از اجر ﻣسﻤﻲ کﻪ ﻧﻴﻢ درﻫﻢ است بﻴشتر ﻧﻤﻲشﻮد .اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد
رحﻤﻬﻤااﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :ﻫردو صﻮرت اجاره جاﻳز است و بﻪ ﻫرکدام اﻳﻦ دو صﻮرت عﻤﻞ کﻨد
ﻣستحق اجﻮره ﻣﻲﮔردد.
( )8اﮔر (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 حﻨﻴفﻪ

اﻳﻦ عقد جاﻳز ﻣﻲباشد و ﻫر کاري را کﻪ در آن ﻣﻲکﻨد اجﻮره

آن را ﻣﻲدﻫد ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اجاره فاسد
است.
( )9کسﻲکﻪ خاﻧﻪﻳﻲ را ﻣاﻫاﻧﻪ بﻪ ﻳک درﻫﻢ بﻪ اجاره بﮕﻴرد اﻳﻦ عقد فقط براي ﻣدت ﻳک
ﻣاه صحﻴح بﻮده و براي ﻣاهﻫاي باقﻴﻤاﻧده فاسد است ﻣﮕر آﻧکﻪ شﻤار ﻫﻤﻪ ﻣاهﻫا 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 ﻣﻲدﻫد و اجاره دﻫﻨده قبﻞ از تﻤام شدن ﻳک ﻣاه حق ﻧدارد کﻪ کراﻳﻪ دار را از
خاﻧﻪ بﻴرون کﻨد .و اﻳﻦ چﻨﻴﻦ است ﻣاهﻫاي دﻳﮕر ﻳعﻨﻲ اﮔر ﻳک ساعت در اول آن سکﻮﻧت
کﻨد عقد صحﻴح بﻮده و اجارة آن را ﻣﻲدﻫد.
( )10اﮔر 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 ﻻزم ﻧﻤﻲﮔردد ،در اصﻞ عقد عبارت از
ﻣبادﻟﺔ عﻮضﻫا است کﻪ باﻳد بﮕﻮﻧﻪ ﻣساوي ﻣبادﻟﻪ شﻮد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس عقد اجاره با بﻪ دست
آﻣدن ﻣﻨافع قدم بﻪ قدم بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد ﻟﻬذا زﻣاﻧﻴکﻪ ﻣﻨافع بﮕﻮﻧﺔ کاﻣﻞ بﻪ دست آﻳد تسﻠﻴﻢ
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دﻫﻲ اجﻮره ﻻزم ﻣﻲﮔردد.
اجﻴر بﻪ سﻪ صﻮرت ذﻳﻞ ﻣستحق اجﻮره ﻣﻲﮔردد.
 -1اجﻴر بر ﻣﻮجر اﻳﻦ شرط را ﮔذارد کﻪ قبﻞ از اتﻤام کار اجﻮره اش را بدﻫد .در اﻳﻦ صﻮرت
اﮔر ﻣؤجر اجﻮره ﻧدﻫد اجﻴر ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ از شروع ﻧﻤﻮدن بﻪ کار اﻣتﻨاع ورزد.
 -2ﻣﻮجر بدون شرط اجﻮرة اجﻴر را قبﻞ از شروع بﻪ کار تسﻠﻴﻢ دﻫد.
 -3ﻣستأجر وقتﻲ ﻣﻨافع عقد را بﻪ دست آرد.
تعﻴﻴﻦ وقت تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ اجﻮره بﻪ دست عاقدﻳﻦ است و ﻣﻲتﻮاﻧﻨد ﻫر وقتﻲ را کﻪ بخﻮاﻫﻨد
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 ﻣﻲتﻮاﻧد اجﻮره ﻫﻤان روز را ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد زﻳرا در ﻣسأﻟﺔ اجاره
ﻣدت ﻫر روز کاﻣﻞ ﻳک ﻣرحﻠﻪ جداﮔاﻧﻪ شﻤرده ﻣﻲشﻮد .ﻫﻤچﻨان اﮔر شتري تا ﻳک جاى
ﻣعﻴﻦ بﻪ اجاره ﮔرفتﻪ شﻮد ﻣؤجر ﻣﻲتﻮاﻧد با طﻲ ﻧﻤﻮدن ﻫر ﻣرحﻠﻪ اجﻮرة خﻮد را ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد،
وﻟﻲ اﮔر خﻴاط ﻧﻴﻤﺔ ﻟباس را بدوزد اجﻮرة آن را ﻣطاﻟبﻪ کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا از جاﻣﻪ ﻧﻴﻤﻪ
دوختﻪ شده فاﻳده ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲشﻮد.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر کسﻲ خاﻧﻪ ﻳﻲ را ﻣاﻫاﻧﻪ بﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ اجاره بﮕﻴرد ،اﻳﻦ عقد براي ﻳک ﻣاه صحﻴح
و براي ﻣاه دﻳﮕر فاسد است .بخاطر اﻳﻨکﻪ تعداد ﻣاهﻫا در اﻳﻦ عقد تعﻴﻴﻦ ﻧﮕردﻳده ﻟﻬذا در
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 ﻣﻲشﻮد آن ﻫﻢ باﻳد تعﻴﻴﻦ شﻮد و اجاره در آن
صحﻴح ﻣﻰﮔردد.

 -1اجﻴر در چﻨد صﻮرت ﻣستحق اجﻮره ﻣﻲشﻮد؟
 -2آﻳا در تعﻴﻴﻦ وقت براي تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ اجﻮره عاقدﻳﻦ اختﻴار دارﻧد ؟
 -3آﻳا کراﻳﻪ دﻫﻨده خاﻧﻪ حق اﻳﻦ را دارد کﻪ در آخر ﻫر روز کراﻳﻪ خاﻧﻪ خﻮد را ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد؟
 -4کسﻲ 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
در درس قبﻠﻲ ﻳک سﻠسﻠﻪ احکام ﻣتعﻠق بﻪ اجﻮره را خﻮاﻧدﻳﻢ و حال در اﻳﻦ درس احکام
ﻣتباقﻲ آن را ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.

١١٩

ترجﻤﻪ
( )1ﮔرفتﻦ اجﻮره باﻻى حﻤام و حجاﻣت (خﻮﻧکشﻲ) جاﻳز است.
( )2ﮔرفتﻦ اجﻮره بﻪ استخدام حﻴﻮان ﻧر براي ﻧسﻞ ﮔﻴرى جاﻳز ﻧﻤﻲباشد ﻫﻤچﻨان ﮔرفتﻦ اجﻮره
در ﻣقابﻞ اذان ،اقاﻣت ،تعﻠﻴﻢ قرآن ،حج ،آواز خﻮاﻧﻲ و ﮔرﻳستﻦ بر ﻣرده ،جﻮاز ﻧدارد.
( )3از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ اجاره ﻣال ﻣشاع (حق ﻣشترک با دﻳﮕران) جاﻳز ﻧﻴست ﻣﮕر براي
شرﻳک .و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :اجاره کردن ﻣال ﻣشاع با ﻫر
شخص جاﻳز است.
( )4بﻪ اجاره ﮔرفتﻦ زن شﻴر ده در ﻣقابﻞ اجﻮرة ﻣعﻠﻮم و در ﻣقابﻞ خﻮراک و ﻟباس او ﻫﻢ
جاﻳز است .ﻣستأجر ﻧﻤﻲتﻮاﻧد 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 ﻣﻲتﻮاﻧد
کﻪ اجاره را فسخ کﻨد .بر وي ﻻزم است کﻪ خﻮراک طفﻞ را درست کﻨد و اﮔر در دوران
شﻴرخﻮارﮔﻲ شﻴر ﻣﻴش را بدﻫد حق اجﻮره را ﻧدارد.
( )5ﻫر صاﻧعﻰ کﻪ کار او در ﻣال تاثﻴر دارد ،بعد از تﻤام ﻧﻤﻮدن کار ﻣﻲتﻮاﻧﻨد 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.
( )6اﮔر 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.
( )7اﮔر در بﻴﻦ صاحب رخت و خﻴاط اختﻼف 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 صﻮرتﻫا 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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( )8اﮔر صاحب رخت ﮔفت بدون اجﻮره براﻳﻢ دوختﻪ اي ،وﻟﻲ خﻴاط ﮔفت در ﻣقابﻞ اجﻮره
آن را براﻳت دوختﻪ ام .از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ سخﻦ صاحب رخت با قسﻢ ﻣعتبر است.
( )9اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف ﮔفتﻪ است :اﮔر خﻴاط شخص کاسب بﻮد ﻣستحق اجﻮره است و اﮔر
شخص کاسب ﻧبﻮد ﻣستحق اجﻮره ﻧﻤﻲباشد.
اﻣام ﻣحﻤد 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.
شرح :ﮔرفتﻦ اجﻮره از کسﻲ کﻪ حﻤام کﻨد جاﻳز است اﮔرچﻪ ﻣقدار آب و اﻧدازة وقتﻰ
کﻪ در حﻤام کردن بﻪ ﻣصرف ﻣﻲرسد ﻣعﻠﻮم ﻧباشد؛ زﻳرا در بﻴﻦ ﻣسﻠﻤاﻧان عرف بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ بﻮده و کدام ﻧزاعﻲ از اﻳﻦ ﻧﮕاه بﻪ وجﻮد ﻧﻤﻲآﻳد ﻟﻬذا قطع ﻧظر از اﻳﻨکﻪ ﻣقدار آب و
ﮔذشتاﻧدن وقت تعﻴﻴﻦ ﻧشده ﮔرفتﻦ اجﻮره جاﻳز ﻣﻲباشد .ﻫﻤچﻨان در ﻣقابﻞ کار حجاﻣت
(خﻮﻧکشﻲ) ﮔرفتﻦ اجﻮره ﻧﻴز جﻮاز دارد ،رسﻮل اﷲ در ﻣقابﻞ حجاﻣت پﻮل داده است .و
ﮔرفتﻦ اجﻮره در ﻣقابﻞ استخدام بزﻧر بر بزﻣاده بخاطر ﻧسﻞ ﮔﻴري جﻮاز ﻧدارد؛ زﻳرا در شرح
ﻣشکﻞ اﻵثار ﻟﻠطحاوي اﻳﻦ حدﻳث آﻣده است:
(پﻴغﻤبر 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 اﷲ تعاﻟﻲ ﻧزدﻳک
ﻣﻲکﻨد و ثﻮاب آن ﻫﻢ بﻪ کسﻲ ﻣﻲرسد کﻪ آن را اﻧجام ﻣﻲدﻫد ﻟﻴکﻦ فقﻬاي ﻣتأخرﻳﻦ ﮔفتﻪ
اﻧد :ﮔرفتﻦ اجﻮره در ﻣقابﻞ تعﻠﻴﻢ قرآن جاﻳز است؛ زﻳرا در عصر کﻨﻮﻧﻲ ﻣردم در اﻣﻮر دﻳﻨﻲ
سستﻲ ﻣﻲکﻨﻨد و از طرف دﻳﮕر کدام کﻤکﻲ کﻪ در ﮔذشتﻪ از طرف حکﻮﻣت اسﻼﻣﻲ بﻪ
ﻣعﻠﻤان قرآن صﻮرت ﻣﻲﮔرفت حاﻻ صﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴرد ﻟﻬذا اﻳشان ﻣجبﻮر اﻧد کﻪ بخاطر پﻮره
ﻧﻤﻮدن ﻧﻴازﻣﻨديﻫاي 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 ﻣﻲشﻮد.
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.
اجارة ﻣشاع :ﻣشاع حقﻲ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ با حق دﻳﮕري ﻣخﻠﻮط و در آن پراﮔﻨده باشد؛
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.
١٢١

بﻪ اجاره دادن حق ﻣشاع براي شرﻳک بﻪ اتفاق فقﻬا جاﻳز است .از ﻧظر ﻳاران اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
عﻼوه 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 ﻣﻲﮔردد ﻟﻬذا اجاره کردن آن جاﻳز است .اﻣام
ابﻮ حﻨﻴفﻪ اجارة حق ﻣشاع را جز بﻪ شرﻳک بﻪ شخص دﻳﮕري اجازه ﻧﻤﻲدﻫد؛ 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 ﻣﻲآورد ﻣﻲتﻮاﻧد 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 ﻣﻲﻣاﻧد از بﻴﻦ رود اجﻴر ضاﻣﻦ شﻤرده ﻧﻤﻲشﻮد .اﻟبتﻪ اجﻴراﻧﻲ کﻪ کار شان در ﻣال تاثﻴر
ﻧدارد اﻳشان ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد کﻪ بخاطر اجﻮره ﻣال را ﻧزد خﻮد ﻧﮕﻬدارﻧد و اﮔر چﻨﻴﻦ کاري را اﻧجام
دﻫﻨد و ﻣال از بﻴﻦ رود ضاﻣﻦ شﻤرده ﻣﻲشﻮﻧد.
ﮔرفتﻦ اجﻮره در ﻣقابﻞ کارﻫاي ذﻳﻞ جاﻳز است:
 -1حﻤام کردن -2 .خﻮﻧکشﻲ کردن -3 .تعﻠﻴﻢ قرآن کرﻳﻢ -4 .شﻴردادن طفﻞ.
ﮔرفتﻦ اجﻮره بﻪ اشﻴاي ذﻳﻞ جﻮاز ﻧدارد:
 -1استخدام حﻴﻮاﻧات ﻧر بر حﻴﻮاﻧات ﻣاده بخاطر ﻧسﻞ ﮔﻴري -2 .آواز خﻮاﻧﻲ.
 -3ﻧﻮحﻪ و شﻴﻮن کردن بر ﻣرده.

 -1در حﻤام کردن اﻧدازة ﻣصرف آب ﻣجﻬﻮل است وﻟﻲ باوجﻮد آن اجاره چرا جاﻳز است؟
 -2دﻟﻴﻞ جﻮاز ﮔرفتﻦ اجﻮره بر حجاﻣت را بﻴان دارﻳد.
 -3آﻳا ﮔرفتﻦ اجﻮره بر تعﻠﻴﻢ قرآن کرﻳﻢ جاﻳز است؟
 -4حق ﻣشاع چﻴست و آﻳا اجارة آن جاﻳز است؟
 -5اﮔر کار اجﻴر بر ﻣال تأثﻴر داشتﻪ باشد آﻳا در صﻮرت ﻣعطﻞ کردن اجﻮره حق ﻧﮕﻬداري
ﻣال را دارد؟

١٢٢

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 ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ و روي آن اسباب شرعﻲ بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد کﻪ بﻪ سبب آن اجاره
فسخ ﻣﻲشﻮد.

١٢٣

ترجﻤﻪ
( )1در اجارة فاسد دادن اجر ﻣثﻞ واجب است اﻣا ﻧباﻳد از اجﻮرة تعﻴﻴﻦ شده بﻴشتر باشد.
( )2ﻫرﮔاه ﻣستأجر خاﻧﺔ را قبض ﻧﻤاﻳد ،تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن اجﻮره بر وي ﻻزم ﮔردد ﻫرچﻨد کﻪ در
آن سکﻮﻧت ﻧکرده باشد و اﮔر کسﻲ بﻪ زور از وي خاﻧﻪ را بﮕرفت اجﻮره ساقط ﻣﻲشﻮد ،و
اﮔر چﻨﻴﻦ عﻴبﻲ را در آن پﻴدا ﻧﻤﻮد کﻪ بﻪ باشﻨدﮔان آن زﻳان ﻣﻲرساﻧد ﻣستأجر حق دارد کﻪ
اجاره را فسخ کﻨد.
( )3وقتﻴکﻪ خاﻧﺔ وﻳران شد ﻳا آب از زﻣﻴﻦ و از آسﻴاب قطع ﮔردﻳد اجاره فسخ ﻣﻲشﻮد و
ﻫﻤان اﻧدازه اجﻮره بر وي ﻻزم ﻣﻲﮔردد کﻪ در آن سکﻮﻧت ﻧﻤﻮده ﻳا آسﻴاب را استعﻤال کرده
است.
( )4اﮔر ﻳکﻲ از ﻣتعاقدﻳﻦ بﻤﻴرد در حاﻟﻴکﻪ اجاره را براي خﻮد ﻣﻨعقد ساختﻪ بﻮده است اجاره
فسخ ﻣﻲﮔردد و اﮔر آن را بﻪ کسﻲ دﻳﮕري ﻣﻨعقد کرده بﻮد اجاره فسخ ﻧﻤﻲشﻮد.
( )5در اجاره خﻴار شرط جاﻳز است.
( )6اجاره بﻪ سبب اعذار فسخ شده ﻣﻲتﻮاﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ :کسﻲ دوکاﻧﻲ را براي کسب و کار بﻪ
اجاره بﮕﻴرد و ﻣال از بﻴﻦ رود ،ﻳا کسﻲ خاﻧﺔ خﻮد را بﻪ اجاره دﻫد وﻟﻲ ﻣفﻠس و طﻮري
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.
( )7کسﻴکﻪ 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
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
شرح
حﻜﻢ اجارة ﻓاسد :اﮔر اجارة فاسد ﮔردﻳد و ﻣزدور کارش را تﻤام ﻧﻤﻮد ،بر ﻣستأجر ﻻزم
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 ﻻزم ﻣﻲﮔردد
کﻪ از ﻣال اجاره شده بﻬره ﮔرفتﻪ شده باشد ﻳعﻨﻲ فقط بﻪ تخﻠﻴﻪ و آﻣاده کردن آن اجﻮره ﻻزم
ﻧﻤﻲشﻮد ﻟﻴکﻦ در اجارة صحﻴح بﻪ تخﻠﻴﻪ و تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدن آن اجاره ﻻزم ﻣﻲﮔردد.
ﻓسخ شدن اجاره :در صﻮرت ﻣﻮجﻮد شدن عذرﻫاي شرعﻲ اجاره قابﻞ فسخ شدن است.
١٢٤

و عذرﻫاي شرعﻲ سﻪ ﻧﻮع اﻧد.
 -1ﻋذر از ﻃرف ﻣستأجر :ﻣث ً
ﻼ 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 صﻮرتﻫا اﮔر ﻣستأجر اجاره را بﻪ اتﻤام برساﻧد ضرر زﻳاد ﻣﻲبﻴﻨد؛ ﻟﻬذا عذرش
شرعا قابﻞ قبﻮل است.
 -2ﻋذر از ﻃرف ﻣؤجر :ﮔﻬﮕاﻫﻲ اجاره دﻫﻨده بﻪ ﻣشکﻠﻲ روبرو ﻣﻲشﻮد 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.
 -3ﻋذر در ﻣال اجاره شده :در بعضﻲ اوقات در ﻣال اجاره شده عﻴب و ﻧقصاﻧﻲ بﻪ
وجﻮد ﻣﻲآﻳد کﻪ بﻪ سبب آن ﻣستأجر ﻧﻤﻲتﻮاﻧد از آن بﻬره تﻤام بﮕﻴرد؛ ﻣث ً
ﻼ :دﻳﻮار خاﻧﻪ اجاره
شده وﻳران ﻣﻰﮔردد 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
ﻣﻲﮔردد؛ زﻳرا با وفات ﻣستأجر ﻣاﻟﻲ کﻪ از وي باقﻲ ﻣﻲﻣاﻧد حق ورثﻪ ﻣﻲﮔردد و دادن اجﻮره
از ﻣﻠکﻴت غﻴر جاﻳز ﻧﻤﻲباشد .ﻫﻤچﻨان با وفات ﻣؤجر ﻣﻨافع ﻣﻠکﻴت ورثﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ باز ﻫﻢ
حق دﻳﮕران در ﻣقابﻞ ا جﻮره ﻣﻲآﻳد؛ 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.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر شخص کراﻳﻪ دﻫﻨدة شتران بﻪ سبب بﻴﻤاري ﻳا ﻫر سبب دﻳﮕر از سفر باز ﻣاﻧد
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ عذرﻫا براي فسخ اجاره عذر شرعﻲ شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا ﻣؤجر ﻣﻲتﻮاﻧد بﻪ عﻮض
خﻮد شخص دﻳﮕري را ﻫﻤراه کاروان بفرستد.

شاﮔردان از ذﻫﻦ خﻮد چﻨد ﻣثال براي فسخ اجاره بﻪ سبب عذرﻫاي شرعﻲ بﻴان کﻨﻨد.

١٢٥

 -1حکﻢ اجارة فاسد را بﻴان کﻨﻴد.
 -2ﻳک ﻣثال براي عذر شرعﻲ از طرف ﻣستأجر کﻪ ﻣﻮجب فسخ اجاره است بﻴان کﻨﻴد.
 -3اﮔر کسﻲ عقد اجاره را ﻣربﻮط بﻪ خﻮدش کرده باشد و وفات ﻧﻤاﻳد حکﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اجاره
چﻴست؟
 -4آﻳا خﻴار شرط در اجاره جاﻳز است؟
 -5اﮔر اجاره ﮔﻴرﻧده سﻮاري بﻪ سبب کدام عذر از سفر بازﻣاﻧد آﻳا ﻣﻲتﻮاﻧد اجاره را فسخ
ﻧﻤاﻳد؟

١٢٦

درس سﻰ وﻳﻜﻢ
شﻔﻌﻪ ()1
ﻫرﮔاه کسﻲ بخﻮاﻫد زﻣﻴﻦ ﻳا خاﻧﺔ خﻮد را بﻪ فروش رساﻧد از دﻳدﮔاه فقﻪ اسﻼﻣﻲ جﻬت
خرﻳدن آن حق اوﻟﻴت براي شرکا و ﻫﻤساﻳﻪﻫاي ﻧزدﻳک او است تا آﻧکﻪ با آﻣدن اﻧسانﻫاي
بﻴﮕاﻧﻪ اﻳشان ﻣتضرر ﻧشﻮﻧد .در فقﻪ اسﻼﻣﻲ حق اوﻟﻴت براي خرﻳدن را «شفعﻪ» ﮔﻮﻳﻨد کﻪ
احکام آن را در اﻳﻦ درس ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.

١٢٧

ترجﻤﻪ
( )1شفعﻪ 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.
( )2شفعﻪ بﻪ عقد (بﻴع) واجب و با ﮔرفتﻦ شاﻫدان از باطﻞ ﮔردﻳدن در اﻣان ﻣﻲشﻮد و با تسﻠﻴﻢ
ﻣشترى وﻳا بﻪ حکﻢ حاکﻢ ﻣﻠکﻴت شفﻴع ﻣﻲﮔردد.
( )3ﻫرﮔاه شفﻴع از بﻴع با خبر شﻮد براي ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ در ﻫﻤان ﻣجﻠس شاﻫد ﻣﻲﮔﻴرد بعد از
آن از ﻣجﻠس برخاستﻪ باﻻى فروشﻨده شاﻫد ﻣﻲﮔﻴرد در صﻮرتﻲ کﻪ ﻣبﻴعﻪ در دست وي باشد،
ﻳا ﻧزد ﻣشتري ﻳا در ﻧزد زﻣﻴﻦ فروختﻪ شده شاﻫد ﻣﻲﮔﻴرد .زﻣاﻧﻲ کﻪ اﻳﻦ کار را اﻧجام داد از
ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

دﻳﮕر حق شفعﻪ بﻪ سبب تاخﻴر باطﻞ ﻧﻤﻲ شﻮد .اﻣا اﻣام ﻣحﻤد

ﮔفتﻪ

است :اﮔر بعد از ﮔرفتﻦ شاﻫد ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را براي ﻣدت ﻳک ﻣاه بﻪ تأخﻴر افﮕﻨد شفعﻪ باطﻞ
ﻣﻲﮔردد.
( )4حق شفعﻪ در عقار ثابت ﻣﻲباشد اﮔرچﻪ آن زﻣﻴﻦ زﻣﻴﻨﻲ باشد کﻪ تقسﻴﻢ را قبﻮل ﻧکﻨد ﻣثﻞ
حﻤام ،آسﻴاب ،چاه و خاﻧﻪﻫاي کﻮچک.
( )5در کشتﻲﻫا و چﻴزﻫاي قابﻞ اﻧتقال حق شفعﻪ ﻧﻤﻲباشد.
( )6ﻣسﻠﻤان و ذﻣﻲ در شفعﻪ برابر اﻧد.
( )7اﮔر عقار را بﻪ چﻨان عﻮضﻲ بﮕﻴرد کﻪ ﻣال باشد شفعﻪ در آن ثابت است.
( )8در خاﻧﺔ کﻪ شﻮﻫر در جﻤﻠﻪ ﻣﻬر بﻪ خاﻧﻢ خﻮد ﻣﻲدﻫد ﻳا خاﻧﺔ کﻪ بﻪ آن با خاﻧﻢ خﻮد خﻠع
ﻣﻲکﻨد ﻳا خاﻧﺔ کﻪ در بدل اجارة خاﻧﻪ دﻳﮕر ﻣﻲدﻫد ﻳا در قضﻴﺔ قتﻞ عﻤد بر آن صﻠح ﻣﻲکﻨد
ﻳا در آزاد ساختﻦ غﻼم خﻮد بﻪ کسﻲ ﻣﻲدﻫد ﻳا تﻮسط آن بﻪ طﻮ ر اﻧکار ﻳا سکﻮت با کسﻲ
صﻠح ﻣﻲکﻨد ،شفعﻪ ﻧﻴست و اﮔر در صﻮرت اقرار بﻪ آن صﻠح کرد حق شفعﻪ ثابت است.

١٢٨

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 ﻣﻲکﻨد ﻟﻬذا بﻪ اﻳﻦ ﻧﻴز شفعﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻲشﻮد .و در اصطﻼح شفعﻪ آن را
ﮔﻮﻳﻨد کﻪ شفﻴع بخاطر جﻠﻮﮔﻴري از ضرر ،زﻣﻴﻦ فروختﻪ شده را از ﻣشتري پس ﻣﻲستاﻧد و
آن را با زﻣﻴﻦ خﻮد ﻳکجا ﻣﻲکﻨد.
شﻔﻴﻊ :کسﻲ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ بﻪ شفعﻪ حقدار باشد.
ﻣشﻔﻮع :زﻣﻴﻨﻲ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ حق شفعﻪ در آن ثابت ﻣﻲشﻮد.
ﻣشﻔﻮع بﻪ :آن زﻣﻴﻦ شفﻴع است کﻪ بﻪ سبب آن ﻣستحق شفعﻪ ﻣﻲﮔردد .
ﻣشروﻋﻴت شﻔﻌﻪ
ثابت است .از آن جﻤﻠﻪ حدﻳث ذﻳﻞ کﻪ در صحﻴح ﻣسﻠﻢ رواﻳت

شفعﻪ بﻪ احادﻳث پﻴغﻤبر
شده است:

ترجﻤﻪ :رسﻮل اﷲ

در ﻫر خاﻧﻪ و باغ شرﻳک بﻪ شفعﻪ فﻴصﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،جاﻳز ﻧﻴست کﻪ آن

را بدون اجازه شرﻳک بفروشد (شرﻳک) اختﻴار دارد ﻣﻲﮔﻴرد ﻳا ترک ﻣﻲکﻨد 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 ﻣﻲﮔردد.
 -1اﻟخﻠﻴﻂ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻤبﻴﻊ
کسﻲ کﻪ در ﻣﻠکﻴت و جاﻳداد (زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ) فروختﻪ شده شرﻳک باشد.
 -2اﻟخﻠﻴﻂ ﻓﻲ حﻖ اﻟﻤبﻴﻊ
کسﻲ کﻪ در حقﻮق ﻣبﻴعﻪ ﻣاﻧﻨد راه و آب شرﻳک باشد.
 -3جار
ﻫﻤساﻳﻪ پﻴﻮست بﻪ جاﻳداد.

١٢٩

ثبﻮت شﻔﻌﻪ
حق شفعﻪ بﻪ فروختﻪ شدن زﻣﻴﻦ ثابت ﻣﻲشﻮد و اﮔر کسﻲ قبﻞ از فروختﻪ شدن زﻣﻴﻦ از حق
شفعﻪ بﮕذرد ﮔذشت وي حق شفعﻪ را باطﻞ ﻧﻤﻲسازد و شفﻴع ﻣﻲتﻮاﻧد بعد از فروش دعﻮاي
شفعﻪ کﻨد.
ﻣﻄاﻟبﺔ شﻔﻌﻪ
شرط ﻣسترد ﻧﻤﻮدن شفعﻪ اﻳﻦ است کﻪ شفﻴع ﻫﻤزﻣان با شﻨﻴدن خبر فروختﻪ شدن زﻣﻴﻦ،
ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را کﻨد و در عﻴﻦ ﻫﻤان ﻣجﻠس بر ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ شاﻫد بﮕﻴرد کﻪ آن را طﻠب
ﻣﻮاثبت ﮔﻮﻳﻨد بعد از آن باﻻى باﻳع شاﻫد ﮔﻴرد اﮔر ﻣبﻴعﻪ در دست او بﻮد ﻳا بر ﻣشتري ﻳا
ﻧزد زﻣﻴﻦ شاﻫد بﮕﻴرد .بعد از ﮔرفتﻦ شاﻫد حق شفعﻪ از بﻴﻦ ﻧﻤﻰرود کﻪ در ﻣتﻦ از آن بﻪ
(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 ﻻزم 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 ﻧﻤﻰرود.
شفﻴع صرفاً بﻪ سبب ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ و ﮔرفتﻦ شاﻫد ﻣاﻟک ﻣشفﻮع (زﻣﻴﻦ) ﻧﻤﻲﮔردد بﻠکﻪ ﻣاﻟک
زﻣﻴﻦ وقتﻲ ﻣﻲﮔردد کﻪ ﻣاﻟک ﻳا قاضﻲ زﻣﻴﻦ را بﻪ شفﻴع تسﻠﻴﻢ دﻫد.
ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ با ﻫر ﻟفظﻲ کﻪ بر ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ دﻻﻟت کﻨد صحﻴح است ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ خﻮاﻫان
شفعﻪ ﻫستﻢ ﻣﻦ شفعﻪ ﻣﻲخﻮاﻫﻢ و ﻳا جﻤﻼت شبﻴﻪ اﻳﻦ دو جﻤﻠﻪ.
حق شفعﻪ در چﻲ چﻴز ثابت است؟ حق شفعﻪ فقط ﻣﻨحصر در زﻣﻴﻦ است؛ و در چﻴزﻫاي
دﻳﮕري غﻴر از زﻣﻴﻦ شفعﻪ ﻧﻤﻲباشد اﮔر در ﻣﻨزل دوم ﻳک تعﻤﻴر ،خاﻧﻪ ﻳﻲ فروختﻪ ﻣﻲشﻮد
ﻫﻤساﻳﻪﻫا حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را دارﻧد .ﻣاﻟکان ﻣﻨزل زﻳرﻳﻦ زﻣاﻧﻲ از خاﻧﻪﻫاي ﻣﻨزل دوم ﻣطاﻟبﻪ
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شفعﻪ کرده ﻣﻲ تﻮاﻧﻨد کﻪ راه شان ﻣشترک باشد.
از آﻧجاﻳﻲ کﻪ ﻣسﻠﻤان و ذﻣﻲ در ثبﻮت اسباب شفعﻪ و حکﻤتﻫاي ﻣشروعﻴت آن با ﻫﻢ
ﻣساوي اﻧد ﻟذا در استحقاق شفعﻪ ﻧﻴز با ﻫﻢ برابر ﻣﻲباشﻨد ﻳعﻨﻲ اﮔر ﻣسﻠﻤان و ذﻣﻲ ﻫردو شفﻴع
ﻳکدﻳﮕر باشﻨد و ﻣسﻠﻤان زﻣﻴﻦ خﻮد را بفروشد ذﻣﻲ شفﻴع بﻮده و حق شفعﻪ را دارا ﻣﻲباشد.
ﻣسأﻟﻪ
ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ فقط زﻣاﻧﻲ صحﻴح است کﻪ در بﻴع عﻮضﻲ کﻪ داده ﻣﻲشﻮد ﻣال باشد و اﮔر
عﻮضﻲ کﻪ بﻪ ﻣقابﻞ زﻣﻴﻦ داده ﻣﻲشﻮد ﻣال ﻧباشد حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را دارا ﻧﻤﻲباشد .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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ صﻮرتﻫا زﻣﻴﻦ
در ﻣقابﻞ ﻣال فروختﻪ ﻧشده است.
ﻫﻤچﻨان اﮔر کسﻲ زﻣﻴﻦ را در صﻮرت سکﻮت ﻳا اﻧکار از ﻣدعﻲ بﻪ در ﻣعاﻣﻠﻪ صﻠح دﻫد
شفﻴع حق ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ را ﻧدارد؛ زﻳرا صﻠح کﻨﻨده در اﻳﻦ صﻮرت زﻣﻴﻦ خﻮد را بﻪ عﻮض ﻣال
ﻧﻤﻲدﻫد بﻠکﻪ آن را عﻮض براي از بﻴﻦ بردن ﻧزاع ﻣﻲدﻫد و از بﻴﻦ بردن ﻧزاع ﻣال ﻧﻤﻲباشد.
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 ﻣﻲآﻳد و شفعﻪ در آن ثابت ﻣﻲشﻮد.

شاﮔردان با ﻫﻤکاري استاد ﻣحترم صﻮرتﻫاي ﻣختﻠف ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را بﮕﻮﻧﺔ عﻤﻠﻲ تﻤثﻴﻞ
کﻨﻨد.
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 -1شفعﻪ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت شفعﻪ را بﮕﻮﻳﻴد.
 -3شفﻴع بﻪ چﻨد ﮔﻮﻧﻪ است؟ واضح سازﻳد.
 -4شفعﻪ چﮕﻮﻧﻪ خﻮاستﻪ ﻣﻲشﻮد؟ طﻠب ﻣﻮاثبت و استحقاق را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 5حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ بر کدام چﻴز ﻣﻨحصر است؟
 -6اﮔر زﻣﻴﻦ در ﻣقابﻞ عﻮضﻲ فروختﻪ شﻮد کﻪ ﻣال ﻧباشد حکﻢ آن چﻴست؟

١٣٢

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 حاﻻ طبق شرﻳعت اسﻼﻣﻲ راجع بﻪ شﻴﻮهﻫاي ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ و احکام ﻣربﻮط بﻪ
آن بحث ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1ﻫرﮔاه شفﻴع ﻧزد قاضﻲ بﻪ فروختﻪ شدن زﻣﻴﻦ دعﻮا ﻧﻤاﻳد و ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ را کﻨد قاضﻲ از
ﻣدعﻲ عﻠﻴﻪ ﻣﻰپرسد اﮔر بﻪ ﻣﻠکﻴت شفﻴع کﻪ بﻪ اساس آن شفﻴع ﻣﻲﮔردد بﻪ حق شفﻴع اعتراف
کرد شفعﻪ ثابت ﻣﻰشﻮد و اﮔر (ﻣدعﻲ عﻠﻴﻪ اﻧکار ﻧﻤﻮد) شفﻴع را بﻪ آوردن شاﻫدان ﻣکﻠف
ﻣﻲسازد.
( )2اﮔر ﻣدعﻲ از پﻴش کردن شاﻫدان ﻧاتﻮان شد از ﻣشتري بﻪ اﷲ

قسﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻲشﻮد کﻪ

وي در باره زﻣﻴﻦ ﻣذکﻮر – کﻪ بﻪ آن شفﻴع ﻣﻲﮔردد  -ﻧﻤﻲداﻧد 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 ﻣﻲشﻮد براي ثبﻮت فروختﻪ شدن
زﻣﻴﻦ شاﻫدان پﻴش کﻦ .اﮔر از پﻴش ﻧﻤﻮدن شاﻫدان ﻧاتﻮان شد ﻣشتري را بﻪ اﷲ قسﻢ دﻫد
کﻪ زﻣﻴﻦ را ﻧخرﻳده است ،ﻳا چﻨﻴﻦ قسﻢ ﻳاد کﻨد کﻪ وي از رﻫﮕذر سبب ﻳاد شده بر ﻣﻦ حق
شفعﻪ را ﻧدارد.
( )3شفﻴع اﮔرچﻪ بﻪ ﻣحکﻤﻪ پﻮل ﻫﻢ ﻧﻴاورده باشد پﻴشبردن دعﻮاي شفعﻪ تﻮسط او صحﻴح
است و ﻫرﮔاه قاضﻲ بﻪ ﻧفع وي فﻴصﻠﻪ ﻧﻤاﻳد در آن صﻮرت آوردن پﻮل بر وي ﻻزم است.
( )4شفﻴع حق دارد کﻪ ﻣبﻴعﻪ را بﻪ سبب خﻴار عﻴب و خﻴار رؤﻳت ﻣسترد ﻧﻤاﻳد.
( )5اﮔر ﻣبﻴعﻪ در دست فروشﻨده باشد و شفﻴع وى را بﻪ ﻣحکﻤﻪ حاضر کﻨد شفﻴع ﻣﻲتﻮاﻧد با
وي دعﻮاي شفعﻪ کﻨد ،قاضﻲ تا زﻣاﻧﻲ ﮔﻮاﻫﻲ شاﻫدان را ﻧﻤﻲشﻨﻮد کﻪ ﻣشتري حاضر ﻧباشد،
قاضﻲ بﻴع را در حضﻮر ﻣشتري فسخ ﻧﻤﻮده حکﻢ شفعﻪ را بر فروشﻨده ﻣﻲکﻨد و ﻧﻴز پرداخت
تاوان را باﻻى او ﻻزم ﻣﻲسازد.
( )6اﮔر 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 ﻣﻲﮔردد.
( )7اﮔر شفﻴع در ﻣقابﻞ عﻮض پذﻳرفتﻪ از شفعﻪ ﮔذشت ﻧﻤﻮد ،حق شفعﻪ اش باطﻞ ﻣﻰشﻮد و
عﻮضﻲ را کﻪ اخذ ﻧﻤﻮده ﻣسترد ﻧﻤاﻳد.
١٣٤

( )8اﮔر شفﻴع وفات ﻧﻤاﻳد حق شفعﻪ اش از بﻴﻦ ﻣﻰرود؛ اﻣا اﮔر ﻣشتري وفات کﻨد حق شفعﻪ
اش باطﻞ ﻧﻤﻲﮔردد.
اﮔر شفﻴع زﻣﻴﻨﻲ را کﻪ بﻪ سبب آن ﻣستحق شفعﻪ است قبﻞ از برﻧده شدن شفعﻪ بفروشد حق
شفعﻪ اش باطﻞ ﻣﻲشﻮد.
شرح
ﻃرﻳﻘﺔ ﻣﻄاﻟبﺔ شﻔﻌﻪ :ﻫرﮔاه زﻣﻴﻦ ﻣشفﻮعﺔ کسﻲ بدون اجازه اش بﻪ فروش رسد شفﻴع براي
ﻣطاﻟبﺔ حق خﻮد ﻧزد قاضﻲ برود ،قاضﻲ از ﻣشتري زﻣﻴﻦ بپرسد کﻪ آﻳا شفﻴع ﻣاﻟک زﻣﻴﻨﻲ
ﻫست کﻪ بﻪ سبب آن وي شفﻴع زﻣﻴﻦ فروختﻪ شده ﻣﻲﮔردد؟ اﮔر ﻣشتري بﻪ ﻣﻠکﻴت شفﻴع
اعتراف ﻧﻤﻮد خﻮب است ،وﻟﻲ اﮔر ﻣشتري از ﻣﻠکﻴت شفﻴع اﻧکار ﻧﻤﻮد پس قاضﻲ بﻪ شفﻴع
وقت ﻣﻲدﻫد تا براي اثبات ﻣﻠکﻴت خﻮد بر آن زﻣﻴﻨﻲ کﻪ بﻪ سبب آن ﻣستحق شفعﻪ ﻣﻲﮔردد
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
قاضﻲ از ﻣشتري بپرسد کﻪ آﻳا وي زﻣﻴﻦ را از راه خرﻳد بﻪ دست آورده؟ اﮔر ﻣشتري از
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 ﻣﻲکﻨد و در اﻳﻦ صﻮرت دعﻮا بر فروشﻨده درست ﻧﻤﻲباشد؛ زﻳرا فروشﻨده بعد
از قبض ﻣشتري حﻴثﻴت اجﻨبﻲ را دارد اﻣا قبﻞ از قبض ،ﻣشتري دعﻮا کرده ﻣﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا زﻣﻴﻦ
تا وقت قبض در دست فروشﻨده ﻣﻲباشد ﻟﻴکﻦ در وقت پﻴش کردن شاﻫدان ﻣشتري خﻮاستﻪ
ﻣﻲشﻮد و بﻴع در ﻧزد وي فسخ و فروشﻨده ﻣدعﻲ عﻠﻴﻪ ﻣﻲﮔردد.
خﻴار در شﻔﻌﻪ :ﻫرﮔاه شفﻴع بﻪ اساس حق شفعﻪ زﻣﻴﻦ را از ﻣشتري پس ﮔﻴرد حق خﻴار عﻴب
و رؤﻳت را دارد ﻳعﻨﻲ شفﻴع ﻣﻲتﻮاﻧد بعد از دﻳدن زﻣﻴﻦ را دوباره بﻪ ﻣشتري برﮔرداﻧد و از
ﮔرفتﻦ آن صرف ﻧظر ﻧﻤاﻳد ﻫﻤچﻨان اﮔر در ﻣبﻴعﻪ عﻴبﻲ را بﻴابد ﻣﻲتﻮاﻧد 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 ﻧﻤﻲبرد.
باﻃﻞ شدن شﻔﻌﻪ :حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ بﻪ اسباب ذﻳﻞ از بﻴﻦ ﻣﻲرود:
 -1ﻫرﮔاه شفﻴع با وجﻮد داشتﻦ قدرت بر ﻣﻮاثبﻪ ﻳا طﻠب تقرﻳر ﮔرفتﻦ شاﻫد را ترک کﻨد.
 -2ﻫرﮔاه شفﻴع در ﻣقابﻞ پذﻳرفتﻦ عﻮض از حق شفعﻪ صرف ﻧظر کﻨد.
 -3ﻫرﮔاه شفﻴع بعد از فروش زﻣﻴﻦ و قبﻞ از فﻴصﻠﺔ قاضﻲ وفات ﻧﻤاﻳد.
 -4ﻫرﮔاه 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.

 -1طرﻳقﺔ ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ در ﻣحکﻤﻪ را واضح سازﻳد.
 -2اﮔر ﻣشتري زﻣﻴﻦ را قبض کرده باشد ﻣدعﻲ عﻠﻴﻪ شفﻴع کﻴست؟
 -3آﻳا شفﻴع خﻴار عﻴب و خﻴار شرط را دارد؟
 -4شفعﻪ بﻪ کدام چﻴزﻫا باطﻞ ﻣﻲﮔردد؟
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درس سﻰ وسﻮم
شﻔﻌﻪ ()3

پرداخت ﻗﻴﻤت شﻔﻌﻪ
شاﮔردان عزﻳز! در درس ﮔذشتﻪ طرﻳقﺔ ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ را در ﻣحکﻤﻪ بﻴان کردﻳﻢ .در درس
اﻣروزي بعضﻲ از صﻮرتﻫاي ثبﻮت شفعﻪ و احکام ﻣربﻮط بﻪ اختﻼفﻲ را کﻪ بﻴﻦ شفﻴع و
ﻣشتري بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1اﮔر 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.
( )2اﮔر فروشﻨده زﻣﻴﻦ را بﻪ شرط خﻴار بفروشد شفﻴع حق شفعﻪ ﻧدارد .اﮔر خﻴار را از بﻴﻦ برد
شفعﻪ ثابت ﻣﻲشﻮد.
( )3کسﻲ کﻪ زﻣﻴﻦ را بﻪ شرط خﻴار خرﻳد شفعﻪ ثابت است .کسﻲ کﻪ با بﻴع فاسد زﻣﻴﻦ
بفروشد شفعﻪ ثابت ﻧﻤﻲشﻮد و ﻫردو جاﻧب عقد را فسخ کرده ﻣﻲتﻮاﻧد اﮔر فسخ ساقط شد
شفعﻪ ثابت است.
( )4اﮔر 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 ﻣﻲﮔﻴرد ،وﻟﻲ اﮔر شفﻴع ﻣسﻠﻤان بﻮد
ﻣسﻠﻤان بﻪ قﻴﻤت شراب و خﻮک زﻣﻴﻦ را ﻣﻲﮔﻴرد.
( )5در ﻫبﻪ شفعﻪ ﻧﻤﻲباشد ﻣﮕر آﻧکﻪ در ﻣقابﻞ عﻮض باشد.
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( )6اﮔر ﻣشتري و شفﻴع در ثﻤﻦ اختﻼف ﻧﻤﻮدﻧد سخﻦ ﻣشتري ﻣعتبر است اﮔر ﻫردو شاﻫد
پﻴش ﻧﻤﻮدﻧد از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

شاﻫدان شفﻴع ﻣعتبر است ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

ﮔفتﻪ

است :شاﻫدان ﻣشتري ﻣعتبر است.
( )7اﮔر 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 ﻣﻲﮔﻴرد کﻪ فروشﻨده ﮔفتﻪ است وﻟﻲ اﮔر قﻴﻤت را
قبض ﻧﻤﻮده بﻮد در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ قﻴﻤت ﻣشتري ﻣﻲﮔﻴرد و سخﻦ فروشﻨده اعتبار ﻧدارد.
( )8اﮔر فروشﻨده چﻴزي از قﻴﻤت را بﻪ ﻣشتري ﮔذاشت از شفﻴع ﻧﻴز ساقط ﻣﻲﮔردد وﻟﻲ اﮔر
ﻫﻤﻪ قﻴﻤت را بﻪ ﻣشتري ﮔذاشت در اﻳﻦ صﻮرت از شفﻴع ساقط ﻧﻤﻲشﻮد .و اﮔر ﻣشتري قﻴﻤت
را بﻪ فروشﻨده زﻳاد ﻧﻤﻮد اﻳﻦ زﻳادت بر ﻣشتري ﻻزم ﻧﻴست.
( )9اﮔر ﻣستحقﻴﻦ شفعﻪ زﻳاد بﻮدﻧد زﻣﻴﻦ بر اساس شﻤار آﻧان تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد ﻧﻪ بﻪ تﻨاسب
زﻳادى و کﻤﻲ زﻣﻴﻦ آﻧان.
( )10کسﻲ کﻪ در ﻣقابﻞ جﻨس خاﻧﻪ را خرﻳد ،شفﻴع بﻪ قﻴﻤت ﻫﻤان جﻨس ﻣﻲﮔﻴرد و اﮔر بﻪ
اشﻴاي کﻴﻠﻲ و وزﻧﻲ ﮔرفت شفﻴع ﻧﻴز بﻪ ﻣثﻞ ﻫﻤان چﻴز ﻣﻲﮔﻴرد.
( )11اﮔر زﻣﻴﻦ را بﻪ ﻣقابﻞ زﻣﻴﻦ بﻪ فروش رساﻧﻴد شفﻴع ﻫرﻳکﻲ را بﻪ قﻴﻤت دﻳﮕر ﻣﻲﮔﻴرد.
( )12اﮔر 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 ﻣﻲشﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت صرف ﻧظر کردن از شفعﻪ باطﻞ بﻮده
و ﻣستحق شفعﻪ است و اﮔر ﻣعﻠﻮم ﮔردﻳد کﻪ بﻪ دﻳﻨار ﻣعادل ﻫزار روپﻴﻪ فروختﻪ شده حق
شفعﻪ ساقط است.
( )13و اﮔر بﻪ وي ﮔفتﻪ شﻮد کﻪ ﻣشتري شفعﻪ فﻼﻧﻲ 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 ﻣﻲشﻮد 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 ﻻزم است کﻪ ﻣبﻴعﻪ را بﻪ ﻣشتري تسﻴﻠﻢ دﻫد بﻪ
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ﻫﻤﻴﻦ اساس شفعﻪ باطﻞ ﻣﻲﮔردد .بدﻳﻨسان اﮔر شفﻴع براي ﻣشتري از طرف فروشﻨده ضﻤاﻧت
کﻨد حق شفعﻪ از بﻴﻦ ﻣﻲرود؛ زﻳرا ضﻤاﻧت کردن بﻪ ﻣعﻨاي صحﻴح قرار دادن بﻴع است و شفعﻪ
بﻴع را باطﻞ ﻣﻲﮔرداﻧد ازﻳﻦ رو ﻫردو با ﻫﻢ ﻳکجا ﻧﻤﻲشﻮﻧد.
اﮔر شفﻴع در بﻴع وکاﻟت ﻣشتري را کﻨد حق شفعﻪ باطﻞ ﻧﻤﻲﮔردد؛ زﻳرا حق شفعﻪ وقتﻲ ثابت
ﻣﻲشﻮد کﻪ بﻴع بﻪ اتﻤام برسد.
چﻨاﻧکﻪ در حاﻟت خﻴار باﻳع ،ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت وي بﻴرون ﻧﻤﻲشﻮد شفعﻪ ﻧﻴز ثابت ﻧﻤﻲشﻮد اﻣا
اﻳﻨکﻪ در حاﻟت خﻴار ﻣشتري ﻣبﻴعﻪ از ﻣﻠکﻴت باﻳع بﻴرون ﻣﻲشﻮد ﻟﻬذا شفعﻪ ﻧﻴز ثابت ﻣﻲشﻮد.
اﻣا در بﻴع فاسد شفعﻪ بخاطر آن ثابت ﻧﻤﻲشﻮد 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 ﻣﻲشﻮد.
اﮔر ﻳک ذﻣﻲ از ذﻣﻲ دﻳﮕر برﻧدة شفعﻪ شﻮد و زﻣﻴﻦ در ﻣقابﻞ شراب فروختﻪ شده باشد
شفﻴع ﻣثﻞ شراب را ﻣﻲدﻫد؛ زﻳرا شراب ﻣثﻠﻲ است و اﮔر در ﻣقابﻞ خﻮک فروختﻪ شده باشد
قﻴﻤت خﻮک را ﻣﻲدﻫد؛ زﻳرا خﻮک قﻴﻤﻲ است .فشرده اﻳﻨکﻪ در اشﻴاي ﻣثﻠﻲ بﻪ ﻣشتري ﻣثﻞ
ﻣﻲدﻫد و در غﻴر اشﻴاي ﻣثﻠﻲ قﻴﻤت را تسﻠﻴﻢ ﻣﻲدﻫد .ﻟﻴکﻦ اﮔر ﻣسﻠﻤاﻧﻲ از ﻳک ذﻣﻲ برﻧدة
شفعﻪ ﮔردد و زﻣﻴﻦ بﻪ ﻣقابﻞ شراب ﻳا خﻮک فروختﻪ شده باشد ﻣسﻠﻤان قﻴﻤت را ﻣﻲدﻫد؛ زﻳرا
خﻮک و شراب در ﻧزد ﻣسﻠﻤان ﻣال ﻣتقﻮم ﻧﻴست و داد و ستد با آن جﻮاز ﻧدارد.
در زﻣﻴﻦ بخششﻲ شفعﻪ ﻧﻴست ﻣﮕر آﻧکﻪ بخشش کﻨﻨده در ﻣقابﻞ بخشش خﻮد بر بخشش
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.
اختﻼف 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 ﻣﻲﮔﻴرد .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 ﻣﻲتﻮاﻧد 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 ﻧﻤﻲباشد.
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 ﻣﻲخﻮاﻫد 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 ﻣﻲخرد .و ﻣاﻟک پﻨج
جرﻳب ﻫﻴچﮕاﻫﻲ دعﻮا کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ زﻣﻴﻦ وي بﻴشتر است پس حق شفعﻪ اش ﻧﻴز بﻴشتر
ﻣﻲباشد.
ﻣسأﻟﻪ :اﮔر زﻣﻴﻦ بﻪ ﻣقابﻞ زﻣﻴﻦ فروختﻪ شﻮد شفﻴع در ﻣقابﻞ شفعﻪ قﻴﻤت زﻣﻴﻦ غﻴر ﻣشفﻮع
را ﻣﻲدﻫد.
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
ﻳا بﻪ آن ﻣقدار از ﮔﻨدم و جﻮ فروختﻪ شده کﻪ قﻴﻤت آن ده ﻫزار افغاﻧﻰ ﻣﻲشﻮد ،در اﻳﻦ
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 ﻧﻤﻲخرد .ﻫﻤچﻨان ﮔﻬﮕاﻫﻲ شخصﻲ بﻪ دادن پﻮل ﻧقد قادر
ﻧﻤﻲباشد 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 اخﻼق ﻧﻴکﻮ و ﻫﻤساﻳﮕﻲ شخصﻲ خﻮشﻨﻮد ﻣﻲباشد فﻠﻬذا
ﻣطاﻟبﺔ شفعﻪ را ﻧﻤﻲکﻨد ﻟﻴکﻦ اﮔر بﻪ عﻮض وي شخص دﻳﮕري زﻣﻴﻦ را بخرد کﻪ شفﻴع از
اخﻼق و سﻠﻮک او ﻧاراض باشد بﻪ ﻫﻤساﻳﻪ شدن او ﻧﻴز دل خﻮش ﻧﻤﻲکﻨد 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؟

 -1اﮔر شفﻴع وکﻴﻞ فروش ﻧﻴز باشد آﻳا بعد از فروش حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را دارد؟
 -2آﻳا وکﻴﻞ شرا بعد از خرﻳدن حق ﻣطاﻟبﻪ شفعﻪ را دارد؟
 -3اﮔر شفعﺔ شخص ﻣسﻠﻤاﻧﻲ در ﻣقابﻞ شراب بﻪ شخص ذﻣﻲ فروختﻪ شده باشد ﻣسﻠﻤان
قﻴﻤت آن را چﮕﻮﻧﻪ ادا ﻣﻲکﻨد؟
 -4احکام اختﻼف بﻴﻦ شفﻴع و ﻣشتري را در ﻣﻮرد قﻴﻤت واضح سازﻳد.
 -5زﻣﻴﻦ ﻣشترک بﻴﻦ چﻨد شفﻴع بﻪ کدام اساس تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد؟
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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 ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ كﻪ بعد از
برﻧده شدن شفعﻪ بﻪ شفﻴع و ﻣشتري راجع ﻣﻲشﻮد.
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ترجﻤﻪ
( )1كسﻴﻜﻪ 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.
( )2از ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف حﻴﻠﻪ سازي بخاطر از بﻴﻦ بردن حق شفعﻪ كراﻫﻴت ﻧدارد و از ﻧظر
اﻣام ﻣحﻤد اﻳﻦ كار ﻣﻜروه است.
( )3اﮔر 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 ﻣﻲدﻫد ﻳا اﻳﻨﻜﻪ
شفﻴع ﻣشتري را اﻣر ﻣﻰكﻨد 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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
( )4اﮔر 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 قطعﻪﻫاي
وﻳران آبادي را ﻣطاﻟبﻪ كرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
( )5اﮔر 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 ﻣﻲشﻮد.
( )6اﮔر 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.
( )7اﮔر ﻣشتري خاﻧﻪ را بﻪ قﻴﻤت ﻣؤجﻞ خرﻳده باشد شفﻴع اختﻴار دارد كﻪ قﻴﻤت را بﻪ زودي
بدﻫد ﻳا تا پﻮره شدن تارﻳخ اﻧتظار بﻜشد.
( )8اﮔر 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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
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 ﻣﻲشﻮد 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
ﻣﻲﻳابد 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 ﻣﻲكﻨد
و آن را شخص اجﻨبﻲ ﻣﻲﮔﻴرد و اجﻨبﻲ با خرﻳدن حق ﻣشاع در ﻣبﻴعﻪ شرﻳك ﻣﻲشﻮد بعد از
آن بﻴع دوم بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد كﻪ در اﻳﻦ بﻴع فروشﻨده ﻧﻪ حصﺔ زﻣﻴﻦ باقﻴﻤاﻧده خﻮد را در بدل
ﻳﻜﻬزار افغاﻧﻲ ﻣﻲفروشد و با اﻳﻦ طرﻳقﻪ بﻪ ﻫدف از بﻴﻦ بردن حق شفعﻪ شفﻴع ﻫﻤساﻳﻪ اﻳﻦ
حﻴﻠﻪ را اﻧجام ﻣﻲﻳابد.
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
قﻴﻤت از شفعﻪ صرف ﻧظر ﻧﻤاﻳد ،وقتﻲ شفﻴع از خرﻳدن آن صرف ﻧظر ﻧﻤﻮد ،فروشﻨده از
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 ﻳﻮسف حﻴﻠﺔ ﻣذكﻮر بﻪ خاطر ساقط ساختﻦ
شفعﻪ جاﻳز است؛ زﻳرا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ حﻴﻠﻪ حق ثابت شفعﻪ را از بﻴﻦ ﻧﻤﻲبرد؛ بﻠﻜﻪ پﻴش از وقت
از ثبﻮت شفعﻪ جﻠﻮﮔﻴري ﻣﻲﻧﻤاﻳد دوم اﻳﻨﻜﻪ با اﻳﻦ شﻴﻮه ﮔاﻫﻲ از ﻫﻤساﻳﻪ شدن ﻳك شخص
بداخﻼق و فاسق جﻠﻮﮔﻴري بﻪ عﻤﻞ ﻣﻲآﻳد .و از ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد 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 ﻣﻲﮔردد.
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 عﻼوه از قﻴﻤت زﻣﻴﻦ تاوان آبادي وﻳران شده و
درختان قطع شده را ﻣﻲدﻫد ﻳا ثﻤﻦ زﻣﻴﻦ را ﻣﻲدﻫد و ﻣشتري را ﻣﻜﻠف بﻪ پاكسازي زﻣﻴﻦ
از آبادي و درختان ﻣﻰكﻨد .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 ﻣﻲشﻮد.
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 درختﻫا را ﻣطاﻟبﻪ كرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ 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
ﻣﻲكﻨد و فقط قﻴﻤت زﻣﻴﻦ را ﻣﻲدﻫد ﻳا از ﮔرفتﻦ شفعﻪ صرف ﻧظر ﻣﻲكﻨد اﻣا ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ
از ﻣشتري بدون رضاﻳتش قﻴﻤت دروازه و خاﻧﻪ وﻳران شده را بﮕﻴرد.
خﻼصﻪ اﻳﻨﻜﻪ اشﻴاي ﻣﻨقﻮﻟﻲ كﻪ از زﻣﻴﻦ دور كرده شده باشد از قﻴﻤت زﻣﻴﻦ كﻢ ﻣﻲشﻮد و
شفﻴع بدون رضاﻳت ﻣشتري از وي ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.

شاﮔردان با ﻫﻤﻜاري استاد صﻮرتﻫاي ذﻳﻞ را بﮕﻮﻧﻪ عﻤﻠﻲ تﻤثﻴﻞ كﻨﻨد.
 -1بﻪ اساس خﻴار عﻴب ،خﻴار رؤﻳت و خﻴار شرط قاضﻲ فﻴصﻠﻪ ﻧﻤاﻳد كﻪ زﻣﻴﻦ دوباره بﻪ
فروشﻨده تسﻠﻴﻢ ﮔردد.
 -2بﻪ اساس خﻴار عﻴب ،خﻴار رؤﻳت و خﻴار شرط بدون فﻴصﻠﺔ قاضﻲ ﻳا بﮕﻮﻧﺔ اقاﻟﻪ زﻣﻴﻦ
دوباره بﻪ فروشﻨده تسﻠﻴﻢ داده شﻮد.

 -1حﻴﻠﺔ كﻪ سبب جﻠﻮﮔﻴري از شفعﻪ ﻣﻲﮔردد بﻴان كﻨﻴد.

 -2حﻜﻢ حﻴﻠﺔ جﻠﻮﮔﻴري كﻨﻨده از شفعﻪ را بﻴان كﻨﻴد.
 -3اﮔر ﻣشتري در زﻣﻴﻦ آبادي بسازد و شفﻴع آن را برﻧده شﻮد بﻪ ﻣشتري چﻪ ﻣﻲدﻫد؟
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درس سﻰ وپﻨجﻢ

شرﻛت ()١
شرﻛت ﻣﻔاوضﻪ
كار و تجارت راه بﻪ دست آوردن داراﻳﻲ است .اﻧسانﻫا ﮔاﻫﻲ بﻪ صﻮرت تﻨﻬاﻳﻲ دست
بﻪ كار و تجارت ﻣﻲزﻧﻨد و ﮔاﻫﻲ كار و سرﻣاﻳﻪ خﻮد را با دﻳﮕران شرﻳك ﻣﻲسازﻧد تا
فاﻳدة بﻴشتري بﻪ دست بﻴاورﻧد اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را كﻪ در فقﻪ اسﻼﻣﻲ شركت ﮔﻮﻳﻨد بﻪ چﻨد
ﮔﻮﻧﻪ است و چﻪ احﻜاﻣﻲ دارد؟ در اﻳﻦ درس و درسﻫاي آﻳﻨده ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1شركت بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ است :شركت اﻣﻼك و شركت عقﻮد .شركت اﻣﻼك اﻳﻦ است كﻪ؛
ﻣث ً
ﻼ 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.
( )2ﻧﻮع دوم شركت كﻪ عبارت از شركت عقﻮد است بﻪ چﻬار ﻧﻮع است.
 -1شركت ﻣفاوضﻪ.
 -2شركت عﻨان.
 -3شركت كار.
 -4شركت وجﻮه.
( )3شركت ﻣفاوضﻪ اﻳﻦ است كﻪ دو شخص شرﻳك شﻮﻧد در ﻣال ،تصرف و دﻳﻦ با ﻫﻢ
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 ﻣﻲآﻳد.
( )4عﻼوه از خﻮراك ،ﻟباس و خاﻧﻪ ﻫرشرﻳك كﻪ چﻴزي ﻣﻲخرد بر شركت است.
( )5آن قروض كﻪ باﻻى ﻳك شرﻳك در بدل آن چﻴزﻫاﻳﻰ ﻻزم شﻮد كﻪ در آن شركت
صحﻴح باشد شرﻳك دﻳﮕر ضاﻣﻦ آن است .اﮔر ﻳﻜﻲ از شركا ﻣاﻟﻲ را بﻪ ﻣﻴراث برد كﻪ
شركت در آن صحﻴح ﻧﻤﻰباشد ﻳا كسﻲ آن را بﻪ وي ببخشد و در دستش قرار ﮔﻴرد شركت
ﻣفاوضﻪ باطﻞ و بﻪ شركت عﻨان ﻣبدل ﻣﻲشﻮد.
( )6شركت فقط بﻪ درﻫﻢ ،دﻳﻨار و پﻮل ﻣﻮرد استعﻤال بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد عﻼوه بر آن شركت
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بﻪ اشﻴاي دﻳﮕر جﻮاز ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ تعاﻣﻞ ﻣردم بﻪ آن جارى باشد؛ ﻣاﻧﻨد :قطعﻪﻫاى طﻼ و
ﻧقره پس شركت بﻪ آن صحﻴح است.
( )7اﮔر شركا ارادة شركت بﻪ اجﻨاس را ﻧﻤاﻳﻨد ﻫركدام ﻧصف ﻣال خﻮد را بﻪ ﻧصف ﻣال
دﻳﮕري بﻪ فروش رساﻧد بعد از آن عقد شركت ببﻨدﻧد.
شرح
تﻌرﻳﻒ شرﻛت :در ﻟغت شركت خﻠط كردن و آﻣﻴختﻦ را ﮔﻮﻳﻨد .و در اصطﻼح فقﻬﻲ ﻣالﻫا
را بﮕﻮﻧﺔ ﻳﻜجا ﻧﻤﻮدن كﻪ ﻳك ﻣال از ﻣال دﻳﮕر جدا ﻧباشد اﻳﻦ عﻤﻞ را شركت ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣشروﻋﻴت شرﻛت :در زﻣاﻧﺔ رسﻮل اﷲ
رسﻮل اﷲ

ﻣردم بﻪ اساس شركت تجارت ﻣﻲكردﻧد و

ﻣردم را از اﻳﻦ كار ﻣﻨع ﻧﻤﻲكرد .و ﻣﻨع ﻧﻜردن اﻳشان دﻻﻟت بر جﻮاز عقد

شركت ﻣﻲكﻨد.
اﻧﻮاع شرﻛت :در ﻣرحﻠﺔ اول شركت بﻪ دو ﻧﻮع تقسﻴﻢ ﻣﻲﮔردد ﻳﻜﻲ شركت اﻣﻼك دوم
شركت عقﻮد.
شرﻛت اﻣﻼك :چﻨاﻧﻜﻪ در ﻣتﻦ درس ذكر آن رفت ،صﻮرت شركت اﻣﻼك 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 ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
 -١شرﻛت 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.
 -1شركا در ﻣاﻟﻲ كﻪ بﻪ اساس آن عقد ﻣفاوضﻪ صحﻴح ﻣﻲشﻮد ﻣساوي ﻣﻰباشد از اﻳﻦ
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جﻬت ﻫرﮔاه بعد از عقد شراكت بﻪ دست ﻳﻜﻲ از شركا پﻮل آﻣد شركت ﻣفاوضﻪ از بﻴﻦ
ﻣﻰرود؛ زﻳرا با قرار ﮔرفتﻦ پﻮل جدﻳد بﻪ دست ﻳﻜﻲ از شركا ﻣساوات ﻣاﻟﻲ در بﻴﻦ شركا از
بﻴﻦ ﻣﻲرود .اﻳﻦ را ﻫﻢ بﻪ ﻳاد داشتﻪ باشﻴﻢ كﻪ شركت ﻣفاوضﻪ فقط بﻪ پﻮل صحﻴح ﻣﻲشﻮد بﻪ
اﻣﻮال تجارتﻲ دﻳﮕر و زﻣﻴﻦ صحﻴح ﻧﻤﻲشﻮد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس اﮔر بﻪ دست كدام شرﻳﻜﻲ زﻣﻴﻦ
ﻳا اﻣﻮال تجارتﻲ دﻳﮕر بﻴاﻳد شركت ﻣفاوضﻪ باطﻞ ﻧﻤﻲشﻮد.
 -2ﻫردو 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
بخشﻴدن ﻣال را بﻪ ﻣردم دارد وﻟﻲ بردة بدون اجازة آقاي خﻮد حق ﻧدارد بﻪ كسﻲ چﻴزي
ببخشد ﻫﻤچﻨان شركت ﻣفاوضﻪ در ﻣﻴان ﻣرد باﻟغ و ﻧاباﻟغ بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ جاﻳز ﻧﻤﻲباشد كﻪ
شركت ﻣفاوضﻪ بﻪ كفاﻟت قائﻢ است و كفاﻟت ﻧاباﻟغ شرعا صحﻴح ﻧﻤﻲباشد بدﻳﻦ اساس ﻫردو
در تصرف خﻮد با ﻫﻢ برابر ﻧﻴستﻨد.
 -3از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ 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 ﻣﻲتﻮاﻧد كﻪ شراب بفروشد وﻟﻲ ﻣسﻠﻤان اﻳﻦ كار را كرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس
ﻫردو در تصرف با ﻫﻢ برابر ﻧﻴستﻨد اﻟبتﻪ بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ شركت صحﻴح وﻟﻲ
ﻣﻜروه است دﻟﻴﻞ صحت آن اﻳﻦ است كﻪ ﻫردو جﻨاح اﻫﻠﻴت كفاﻟت و وكاﻟت را دارﻧد
شرطﻲ كﻪ براي ﻣفاوضﻪ ضروري است؛ اﻣا بخاطر اﻳﻨﻜﻪ خﻮف اﻧجام بﻴع ﻧاجاﻳز تﻮسط ذﻣﻲ
وجﻮد دارد ﻟﻬذا شركت با وي ﻣﻜروه ﻣﻲباشد.
شركت ﻣفاوضﻪ بﻪ اساس وكاﻟت و كفاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد ،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 ﻣﻲتﻮاﻧد از شرﻳك وي قرض خﻮد را بخﻮاﻫد.

ﻣصارف شرﻛا در شرﻛت ﻣﻔاوضﻪ :از آﻧجاﻳﻲ كﻪ شركت ﻣفاوضﻪ بر اساس
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ﻣساوات و برابري استﻮار است ﻟذا ﻫر كدام از شركا چﻴزي كﻪ ﻣﻲخرد بر حساب
شركت است ﻣﮕر خﻮراك و ﻟباس خﻮد و خاﻧﻮاده اش كﻪ بﻪ حساب خﻮدش ﻣﻲباشد.
اﮔرچﻪ تقاضاي ﻣساوات و برابري آﻧست كﻪ ﻣصارف خﻮد و خاﻧﻮاده اش ﻧﻴز بر شركت
باشد ﻟﻴﻜﻦ از جﻬت اﻳﻨﻜﻪ اشﻴاي ﻣذكﻮر ﻧﻴازﻣﻨديﻫاي اساسﻲ اﻧسان است ﻟﻬذا اﻳﻦ اشﻴا
ﻣخصﻮص ﻣشتري ﻣﻲشﻮد.
اﮔر بر ﻳﻜﻲ از شركا از درك چﻨﻴﻦ ﻳك ﻣعاﻣﻠﻪ ﻳﻲ قرض ﻻزم ﮔردد كﻪ تحت شركت
ﻣفاوضﻪ داخﻞ ﻣﻲشﻮد و ﻫردو در آن شرﻳك شده ﻣﻲتﻮاﻧست ﻣاﻧﻨد خرﻳدن ﻳا اجاره،
پس شرﻳك دﻳﮕر بﻪ اساس ﻣساوات ضاﻣﻦ بﻮده و قرض دﻫﻨده از ﻫردو شرﻳك
ﻣطاﻟبﻪ قرض كرده ﻣﻲتﻮاﻧد؛ اﻣا اﮔر ﻣعاﻣﻠﻪ در دﻳﻦ بﻮد كﻪ ﻫردو در آن شرﻳك شده
ﻧﻤﻲتﻮاﻧستﻨد 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 ﻧﻤﻰباشد شركت ﻣفاوضﻪ از بﻴﻦ ﻣﻲرود؛ زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرت ﻣساوات و برابري
در ﻣال كﻪ در ﻣفاوضﻪ شرط است باقﻲ ﻧﻤﻲﻣاﻧد و در اﻳﻦ صﻮرت ﻣفاوضﻪ بﻪ عﻨان ﻣبدل
ﻣﻲشﻮد ،زﻳرا در شركت عﻨان ﻣساوات شرط ﻧﻤﻲباشد.
اشﻴاﻳﻰ ﻛﻪ شرﻛت بر آن ﻣﻨﻌﻘد ﻣﻰشﻮد:
شركت فقط در اشﻴاي ذﻳﻞ بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد:
 -1درﻫﻢ (ﻧقره سﻜﻪ زده شده از طرف حﻜﻮﻣت)
 -2دﻳﻨار (طﻼي سﻜﻪ زده شده از طرف حﻜﻮﻣت)
 -3فﻠﻮس ﻧافقﻪ (پﻮلﻫاي فﻠزي غﻴر از طﻼ و ﻧقره كﻪ قابﻞ چﻠش باشد)
شركت بﻪ غﻴر از اشﻴاي ﻣتذكره ﻣﻨعقد ﻧﻤﻲشﻮد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻣردم بسان پﻮل با آن ﻣعاﻣﻠﻪ
كﻨﻨد ﻣاﻧﻨد :طﻼ و ﻧقره ﻳﻲ كﻪ سﻜﻪ زده ﻧشده كﻪ ﻣردم بﮕﻮﻧﻪ پﻮل ﻣﻮرد استعﻤال قرار
ﻣﻲدﻫﻨد.
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شاﮔردان روي اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ بحث ﻧﻤاﻳﻨد كﻪ آﻳا شركت ﻣفاوضﻪ در بﻴﻦ دو طفﻞ ﻳا دو برده
صحﻴح است؟

 -1شركت چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -2دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت شركت را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3شركت بﻪ چﻨد ﻧﻮع است؟
 -4شركت اﻣﻼك را با اراﻳﺔ ﻳك ﻣثال واضح سازﻳد.
 -5شركت ﻣفاوضﻪ چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -6شروط شركت ﻣفاوضﻪ را واضح سازﻳد.
 -7آﻳا شركت ﻣفاوضﻪ در بﻴﻦ باﻟغ و ﻧاباﻟغ صحﻴح است؟

١٥٢

درس سﻰ وششﻢ

شرﻛت ()٢
شرﻛت ﻋﻨان
شاﮔردان عزﻳز! در درس ﮔذشتﻪ شركت ﻣفاوضﻪ را خﻮاﻧدﻳﻢ در اﻳﻦ درس در بارة
شركت عﻨان ،صﻨاﻳع و شركت وجﻮه ﻣعﻠﻮﻣات خﻮاﻫﻴﻢ داد.

١٥٣

ترجﻤﻪ
( )1شركت عﻨان بﻪ اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد 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.
( )2اﻳﻦ ﻫﻢ جاﻳز است كﻪ ﻫر شرﻳك قسﻤتﻲ از ﻣال خﻮد را بﻪ شركت بدﻫد.
(( )3شركت عﻨان) فقط بﻪ ﻫﻤان چﻴزي صحﻴح ﻣﻲشﻮد كﻪ شركت ﻣفاوضﻪ بﻪ آن
صحﻴح ﻣﻲﮔردد.
( )4ﻫﻤچﻨان اﮔر پﻮل ﻳﻜﻲ از شرﻳﻜﻴﻦ درﻫﻢ و پﻮل دﻳﮕر دﻳﻨار باشد جاﻳز است.
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( )5ﻫر ﻳﻜﻲ از شرﻳﻜﻴﻦ كﻪ براي شركت چﻴزي بخرد پﻮل از خﻮد وي خﻮاستﻪ ﻣﻲشﻮد
و بعد از دادن پﻮل از شرﻳك خﻮد حصﺔ آن را ﻣﻲﮔﻴرد.
( )6اﮔر ﻫﻤﻪ ﻣال ﻳا سﻬﻢ ﻳﻜﻲ از دو شرﻳك قبﻞ از خرﻳدن چﻴزي ﻫﻼك شﻮد شركت
باطﻞ ﻣﻲشﻮد اﮔر ﻳﻜﻲ از دو شرﻳك با ﻣال خﻮد چﻴزي خرﻳد و ﻣال شرﻳك دﻳﮕر قبﻞ
از خرﻳدن چﻴزي ﻫﻼك ﮔردد ،ﻣال خرﻳده شده در بﻴﻦ ﻫردو شرﻳك ﻣطابق شروط
ﻣشترك است و از شرﻳك خﻮد بﻪ تﻨاسب سﻬﻤش قﻴﻤت ﻣﻲﮔﻴرد.
اﮔر شركا ﻣال خﻮد را ﻳﻜجا ﻧﻜﻨﻨد باز ﻫﻢ شركت جاﻳز است.
( )7اﮔر براي ﻳﻜﻲ از شركا دراﻫﻢ شﻤرده شده از فاﻳده را شرط ﮔذارﻧد شركت
صحﻴح ﻧﻴست.
( )8شركاي عقد ﻣفاوضﻪ و عﻨان ﻫر كدام شان ﻣﻲتﻮاﻧﻨد ﻣال را بدون اخذ فاﻳده بﻪ
تجارت بدﻫﻨد ﻳا بﻪ ﻣضاربت بدﻫﻨد و براي تصرف در آن كسﻲ را وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ كﻨﻨد و
اﻣﻮال شركت ﻧزد آﻧان اﻣاﻧت است.
( )9شركت صﻨاﻳع آن است كﻪ ﻣث ً
ﻼ 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
شرﻳك كاري را كﻪ ﻣﻲﮔﻴرد اجراي آن بر ﻫردو ﻻزم است و اﮔر شخصﻲ بدون
اشتراك شرﻳﻜش كار كﻨد فاﻳده در بﻴﻦ شان برابر تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد.
( )10شركت وجﻮه آن است كﻪ دو شخص بدون آﻧﻜﻪ سرﻣاﻳﻪ داشتﻪ باشﻨد بﻪ اساس
اعتباري كﻪ دارﻧد شرﻳك ﻣﻲشﻮﻧد و ﻣال را ﻣﻲخرﻧد وبﻪ فروش ﻣﻲرساﻧﻨد و ﻫر ﻳﻜﻲ
در آن چﻪ ﻣﻲخرد وكﻴﻞ شرﻳك خﻮد است و اﮔر شرط ﮔذارﻧد كﻪ چﻴزﻫاي 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.
( )11در 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.
( )12اﮔر 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 ﻣﻲكرد وﻟﻲ اﮔر كار را صاحب ﻣشك
ﻣﻲكرد در اﻳﻦ صﻮرت فاﻳده ﻣتعﻠق بﻪ وي و ﻣزد ﻣثﻞ صاحب قاطر بر وي است.
( )13ﻫر شركتﻲ كﻪ فاسد ﮔردد فاﻳده بﻪ تﻨاسب رأس اﻟﻤال است و زﻳادت در آن باطﻞ
است.
( )14اﮔر ﻳﻜﻲ از شركا وفات ﻧﻤاﻳد ﻳا ﻣرتد شده بﻪ دار اﻟحرب برود شركت باطﻞ
است.
( )15ﻳﻜﻲ از شركا ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ زكات شرﻳك دﻳﮕر خﻮد را بدﻫد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ او
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 ﻧﻤﻲباشد.
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 ﻣﻲتﻮاﻧﻨد كﻢ ﻳا بﻴش ﻣال خﻮد را در شركت ﮔذارﻧد ﻫﻤچﻨان در شركت عﻨان
اﻳﻦ شرط ﻧﻤﻲباشد كﻪ سﻬﻢ شركا با ﻫﻢ برابر باشد عﻼوه بر آن ﻣساوات در فاﻳده ﻧﻴز
شرط ﻧﻤﻲباشد و شركا ﻣﻲتﻮاﻧﻨد كﻪ فاﻳده بﻪ دست آﻣده از شركت را طبق رضاﻳت
شان تقسﻴﻢ كﻨﻨد .چﻨاﻧﻜﻪ شركت عﻨان فقط بر اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد ﻧﻪ بر
اساس كفاﻟت؛ ﻟﻬذا در بﻴﻦ شخص ﻣاذون كﻮچك و شخص باﻟغ ﻧﻴز صحﻴح است.
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
در ﻣال تصرف و َدﻳﻦ برابر باشﻨد و شركت ﻣفاوضﻪ بر اساس وكاﻟت و كفاﻟت بﻪ
وجﻮد ﻣﻲآﻳد وﻟﻲ در شركت عﻨان شرط ﻣساوات در ﻣال تصرف و دﻳﻦ وجﻮد ﻧدارد
و فقط بﻪ اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد.
و از اﻳﻨﻜﻪ شركت عﻨان بر اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد از اﻳﻨرو ﻳك شرﻳك ﻣﻲتﻮاﻧد
كﻪ بﻪ وكاﻟت شرﻳك دﻳﮕر اﻣﻮال تجارتﻲ را خرﻳداري كﻨد و از شرﻳك قﻴﻤت حصﺔ
خﻮد را ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد وﻟﻲ در شركت عﻨان اﮔر ﻳك شرﻳك در بازار سﻮدا بﻪ قرض
بﮕﻴرد قرض دﻫﻨده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ از شرﻳك دﻳﮕر قرض خﻮد را بخﻮاﻫد؛ زﻳرا ﻫردو
شرﻳك كفﻴﻞ ﻳﻜدﻳﮕر ﻧﻴستﻨد.
بﻄﻼن شرﻛت ﻋﻨان :اﮔر شركا بﻪ شركت عﻨان عقد ﻧﻤاﻳﻨد و قبﻞ از خرﻳدن ﻣال
ﻫﻤﺔ ﻣال ﻳا ﻣال ﻳﻜﻲ از شركا ﻫﻼك شﻮد شركت ﻧﻴز باطﻞ ﻣﻲﮔردد؛ زﻳرا شركت بﻪ
ﻣال بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد 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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ از جﻤﻠﺔ فاﻳده براي خﻮد پﻮل ﻣعﻴﻨﻲ را تعﻴﻴﻦ كﻨد بطﻮر
ﻣثال بﮕﻮﻳد :فاﻳده ﻫر قدر باشد ﻫزار افغاﻧﻲ براي ﻣﻦ ﻣﻲدﻫﻲ و ﻣتباقﻲ براي تﻮ باشد.
اﻳﻦ صﻮرت بخاطر اﻳﻦ جاﻳز ﻧﻴست كﻪ در آن سﻮد است.
در شركت عﻨان شركا ﻣﻲتﻮاﻧﻨد ﻫﻤان تصرفاتﻲ را در رأس اﻟﻤال اﻧجام دﻫﻨد كﻪ در
ﻣﻴان تاجران رواج است؛ ﻣثﻼ :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؛ ﻣثﻼ :در بﻴﻦ
كﻤپﻴﻮتر سازان و تﻠﻮﻳزﻳﻮن سازان .اﻳﻦ شركا ﻣﻲتﻮاﻧﻨد 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 ﻣﻲﮔردد.
شركت صﻨاﻳع اﮔر ﻫﻤاﻧﻨد شركت ﻣفاوضﻪ باشد ﻫردو شرﻳك وكﻴﻞ و كفﻴﻞ ﻳﻜدﻳﮕر
اﻧد ﻳعﻨﻲ ﻳﻜﻲ براي دﻳﮕري از ﻣردم كار ﮔرفتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد و ﻣردم ﻧﻴز ﻣﻲتﻮاﻧﻨد 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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد.
شرﻛت وجﻮه :شركت وجﻮه آن را ﮔﻮﻳﻨد كﻪ چﻨد ﻧفري كﻪ ﻣال ﻧداشتﻪ باشﻨد بﻪ
اساس اعتباري كﻪ دارﻧد اﻣﻮال تجارتﻲ را بﻪ قرض ﻣﻲﮔﻴرﻧد و بﻪ فروش ﻣﻲرساﻧﻨد
و فاﻳدة آن را در بﻴﻦ خﻮد تقسﻴﻢ ﻣﻲكﻨﻨد .در شركت وجﻮه فاﻳده بر اساس ضﻤاﻧت
تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد ﻳعﻨﻲ اﮔر ﻳك شرﻳك  % 0و دﻳﮕري  %30ضاﻣﻦ باشد فاﻳده ﻧﻴز بﻪ
ﻫﻤﻴﻦ تﻨاسب تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد.
شركت وجﻮه ﻧﻴز بر اساس ﻣفاوضﻪ و عﻨان بﻪ وجﻮد آﻣده ﻣﻲآﻳد و شروط و احﻜام
آن تطبﻴق ﻣﻲﮔردد.
شرﻛت بﻪ ﮔرﻓتﻦ اشﻴاي ﻣباح :شركت بخاطر جﻤع كردن چﻮب و شﻜار كردن
جاﻳز ﻧﻴست؛ بطﻮر ﻣثال :اﮔر سﻪ ﻧفر بﻪ كﻮﻫﻲ باﻻ شﻮﻧد و تﻮافق كﻨﻨد كﻪ در ﻣحﻠﻲ
چﻮب جﻤع ﻧﻤﻮده آن را ﻳﻜجاي ﻣﻲكﻨﻨد بعد از آن چﻮب جﻤع آوري شده را بﻪ سﻪ
حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻲكﻨﻨد و ﻫر ﻳك ،ﻳك حصﺔ را ﻣﻲﮔﻴرد اﻳﻦ ﻧﻮع شركت ﻧاجاﻳز است؛
زﻳرا چﻮب صحرا و پرﻧدﮔان ﻫﻮا چﻴزﻫاي ﻣباح اﻧد و در ﮔرفتﻦ چﻴزﻫاي ﻣباح شخصﻲ
شخص دﻳﮕر را وكﻴﻞ خﻮد ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد و شركت بر اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد
ﻣﻲآﻳد بﻨاء اﻳﻦ ﻧﻮع شركت ﻧﻴز صحﻴح ﻧﻤﻲباشد 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
ﻧﻤﻲباشد؛ زﻳرا آب از جﻤﻠﻪ چﻴزﻫاي ﻣباح است و ﻳك شخص ،شخص دﻳﮕري را در
ﻣﻮرد آن وكﻴﻞ ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .و از اﻳﻨﻜﻪ شركت بر اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد
و در اﻳﻨجا در ﻣباحات وكاﻟت صحﻴح ﻧﻴست پس شركت جاﻳز ﻧﻤﻲباشد 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 ﻣﻲدﻫد.
حﻜﻢ شرﻛت ﻓاسد :در ﻣتﻦ كتاب عﻮاﻣﻞ فساد شركت در اثﻨاي ذكر ﻣساﻳﻞ بﻴان
ﮔردﻳد بﻨا ًء اﮔر شركت بﻪ كدام سببﻲ فاسد شﻮد فاﻳده بﻪ تﻨاسب رأس اﻟﻤال تقسﻴﻢ
ﻣﻲشﻮد و شرط افزودن در فاﻳده باطﻞ است.
اﮔر ﻳﻜﻲ از شركا وفات ﻧﻤاﻳد ﻳا ﻳﻜﻲ از آﻧﻬا ﻣرتد ﮔردﻳده بﻪ دار اﻟحرب داخﻞ
شﻮد شركت باطﻞ ﻣﻲشﻮد؛ زﻳرا شركت بر اساس وكاﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻲآﻳد و با ﻣرگ
شرﻳك و ﻳا ﻣرتد شدن وي وكاﻟت از بﻴﻦ رفتﻪ شركت باطﻞ ﻣﻲشﻮد.
زﻛات از ﻃرف شرﻳﻚ :شرﻳك در اﻣﻮال تجارت فقط ﻣعاﻣﻼت تجارتﻲ را اﻧجام
ﻣﻲدﻫد و بدون اجازة شرﻳك خﻮد ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ از ﻣال او زكات دﻫد؛ زﻳرا زكات
از جﻤﻠﻪ ﻣعاﻣﻼت تجارتﻲ ﻧﻪ بﻠﻜﻪ از جﻤﻠﻪ عبادات است و شركا فقط در ﻣعاﻣﻼت
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 حﻨﻴفﻪ
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 ﻣﻲشﻮد و تاخﻴرش اعتبار ﻧدارد
اﻣا ﻳاران تاخﻴر را عذر شﻤرده اﻧد و ﻧزد اﻳشان زكات دﻫﻨدة اخﻴر ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد.

شاﮔردان در اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع بحث كﻨﻨد كﻪ شركت ﻣفاوضﻪ بر كدام چﻴزﻫا صحﻴح بﻮد؟
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 -1شركت عﻨان را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2تفاوتﻫاي بﻴﻦ شركت ﻣفاوضﻪ و عﻨان را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3شركت صﻨاﻳع را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -4شركت وجﻮه را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -5اﮔر ﻳك شرﻳك در جﻤﻠﻪ فاﻳده ﻳك اﻧدازة ﻣعﻴﻦ آن را براي خﻮد شرط ﻧﻬد ،چرا
جﻮاز ﻧدارد ؟
 -6آﻳا ﻳك شرﻳك بﻪ ﻧﻴابت از شرﻳك دﻳﮕر زكات داده ﻣﻲتﻮاﻧد؟
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درس سﻰ وﻫﻔتﻢ
ﻣﻀاربت ()١
شخصﻲ پﻮل دارد وﻟﻲ بﻪ تجارت كردن ﻧﻤﻲداﻧد ﻳا ﻣصروف كارﻫاي دﻳﮕري است و
ﻣﻲخﻮاﻫد پﻮل خﻮد را بﻪ كار اﻧدازد براي ﻫﻤچﻮ اشخاص شرﻳعت اسﻼﻣﻲ ﻣضاربت را جاﻳز
قرار داده كﻪ درﻳﻦ درس ﻣضاربت و احﻜام آن را ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1ﻣضاربت عبارت از عقد شركت بر ﻣال است بﮕﻮﻧﺔ كﻪ ﻳﻜﻲ از دو شرﻳك ﻣال بدﻫد و
دﻳﮕري كار كﻨد.
( )2ﻣضاربت جز بﻪ ﻣاﻟﻲ كﻪ قب ً
ﻼ بﻴان ﻧﻤﻮدﻳﻢ صحﻴح ﻧﻤﻲشﻮد ﻳعﻨﻲ ﻣاﻟﻲ كﻪ شركت بﻪ آن
صحﻴح ﻣﻲشﻮد.
( )3از جﻤﻠﺔ شروط ﻣضاربت اﻳﻦ است كﻪ فاﻳده در بﻴﻦ ﻫردو ﻣشاع باشد ﻳعﻨﻲ ﻳﻜﻲ از
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.
( )4ﻫرﮔاه 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.
( )5اﮔر 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.
( )6اﮔر ﻣضارب بدون اجازة رب اﻟﻤال ،ﻣال را بﻪ شخص دﻳﮕري بﻪ ﻣضاربت بدﻫد بﻪ ﻣجرد
تسﻠﻴﻢ دﻫﻲ و تصرف ﻣضارب دوم ضاﻣﻦ ﻧﻤﻰﮔردد تا آﻧﻜﻪ ﻣضارب دوم در ﻣال فاﻳده ﻧﻜﻨد
وقتﻲ در آن ﻣال فاﻳده كرد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣضارب اول ﻧزد رب اﻟﻤال ضاﻣﻦ است.
( )7اﮔر رب اﻟﻤال ﻣال خﻮد را از روي ﻧصف بﻪ ﻣضاربت دﻫد و بﻪ وي اجازه دﻫد كﻪ
ﻣﻲتﻮاﻧد ﻣال را بﻪ شخص دﻳﮕري بﻪ ﻣضاربت بدﻫد و آن را از روي حصﻪ سﻮم بﻪ ﻣضاربت
داد جاﻳز است.
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اﮔر صاحب ﻣال ﮔفت :كار كﻦ! چﻴزى كﻪ اﷲ 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 ﻣﻰﮔﻴرد.
( )8اﮔر رب اﻟﻤال چﻨﻴﻦ ﮔفتﻪ باشد كﻪ چﻴزي كﻪ اﷲ 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 ﻣﻲشﻮد.
( )9و اﮔر رب اﻟﻤال بﮕﻮﻳد :چﻴزي كﻪ اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻲدﻫد 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 ﻧﻤﻲرسد.
( )10و 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 ﻣﻲشﻮد و ﻣضارب اول
ششﻢ حصﻪ از فاﻳده را از ﻣال خﻮد براي ﻣضارب دوم ضاﻣﻦ ﻣﻲشﻮد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻣﻀاربت :كﻠﻤﻪ «ﻣضاربﻪ» از «ضرب» ﮔرفتﻪ شده كﻪ بﻪ ﻣعﻨاي سفر و راه رفتﻦ بر
روي زﻣﻴﻦ است .و در اصطﻼح 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 اﷲ

ﻣضاربت ﻣﻲكردﻧد و رسﻮل اﷲ آﻧﻬا را از اﻳﻦ كار ﻣﻨع ﻧﻜرد

ﻫﻤچﻨان صحابﻪ ﻧﻴز در ﻣﻴان خﻮد ﻣعاﻣﻼت ﻣضاربت را اﻧجام ﻣﻲدادﻧد.
شروط ﻣﻀاربت :در درس ﮔذشتﻪ ﮔفتﻴﻢ كﻪ شركت بﻪ غﻴر از درﻫﻢ و دﻳﻨار و پﻮل ﻣروج
بﻪ چﻴزي دﻳﮕري ﻣﻨعقد ﻧﻤﻲﮔردد .اﻟبتﻪ اﮔر ﻣردم بﻪ قطعﻪﻫاي طﻼ و ﻧقره ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻰكردﻧد
اﻧعقاد شركت برآن صحﻴح است ﻣضاربت ﻫﻢ غﻴر از اشﻴاء ﻣذكﻮر باﻻى چﻴزى دﻳﮕر ﻣﻨعقد
ﻧﻤﻰشﻮد.
در عقد ﻣضاربت باﻳد فاﻳده ﻣشاع باشد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس اﮔر ﻳك طرف ﻣعاﻣﻠﻪ فاﻳدة ﻣعﻴﻨﻲ را
براي خﻮد تعﻴﻴﻦ كﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد از جﻤﻠﻪ فاﻳده ده ﻫزار افغاﻧﻲ بﻪ ﻣﻦ ﻣﻲدﻫﻴد و ﻣتباقﻲ فاﻳده
١٦٣

از شﻤا .با ﮔذاشتﻦ چﻨﻴﻦ ﻳك شرطﻲ عقد فاسد ﻣﻲﮔردد؛ زﻳرا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ شرط شركت را قطع
ﻣﻲكﻨد 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 ﻣﻲتﻮاﻧد 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.
در ﻣضاربت ﻣطﻠق براي ﻣضارب درست ﻧﻴست كﻪ ﻣال را بﻪ شخص دﻳﮕري بﻪ ﻣضاربت
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 ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
ﻣﻀارب ﻛدام ﻣال را ﻣﻀاربت ﻛﻨد؟ ﻣضارب ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ بﻪ پﻮل ﻣضارب ﻣسﻠﻤان،
شراب بخرد؛ زﻳرا ﻣسﻠﻤان ﻧﻤﻲتﻮاﻧد شراب را دوباره بﻪ فروش رساﻧد و از اﻳﻨجﻬت بﻪ رب
اﻟﻤال تاوان ﻣﻲرسد.
اﮔر ﻣضارب اول بدون اجازة رب اﻟﻤال ﻣال را بﻪ شخص دﻳﮕري بﻪ ﻣضاربت بدﻫد تا زﻣاﻧﻲ
ضاﻣﻦ ﻣال شﻤرده ﻧﻤﻲشﻮد 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 ﻣﻲشﻮد .اﻳﻦ رواﻳت
را اﻣام حسﻦ از اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻧقﻞ ﻧﻤﻮده است .اﻣا اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا

اﷲ در رواﻳت دﻳﮕري از اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد كﻪ ﻣضارب اول بﻪ سبب كار و تجارت

ﻣضارب دوم ﻫرچﻨد كﻪ فاﻳده ﻫﻢ ﻧﻜرده باشد ضاﻣﻦ ﻣﻲﮔردد.
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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در صﻮرت اول اﻳﻦ جﻤﻠﻪ آﻣده است:
ﻳعﻨﻲ چﻴزي كﻪ اﷲ تعاﻟﻲ بﻪ ﻣا داد آن را در بﻴﻦ خﻮد بﻪ ﻧصف تقسﻴﻢ ﻣﻲكﻨﻴﻢ .از آﻧجاﻳﻴﻜﻪ
رب اﻟﻤال از ﻣجﻤﻮع فاﻳده ﻧﻴﻤﺔ آن را براي خﻮد شرط قرار داده حصﺔ وي از ﻧصف زﻳاد
ﻧﻤﻲشﻮد ﻣضارب دوم بﻪ اساس ﻫﻤﻴﻦ عقد ثﻠث (سﻮم حصﻪ) ﻣﻲﮔﻴرد ﻣتباقﻲ سدس (ششﻢ)
حق ﻣضارب اول است.
در صﻮرت دوم اﻳﻦ جﻤﻠﻪ آﻣده است

چﻴزي كﻪ اﷲ تعاﻟﻲ

بﻪ تﻮ داد آن را در بﻴﻦ خﻮد بﻪ ﻧصف تقسﻴﻢ ﻣﻲكﻨﻴﻢ) 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 ﻣﻲشﻮد.
در صﻮرت سﻮم اﻳﻦ جﻤﻠﻪ آﻣده است

آﻧچﻪ اﷲ

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 ﻧﻤﻲﻣاﻧد.
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 ﻣﻲشﻮد و ﻧصف از ﻣضارب دوم
و بﻪ ﻣضارب اول چﻴزي ﻧﻤﻲﻣاﻧد .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
اول از ﻣال خﻮد بﻪ ﻣضارب دوم سدس ﻣﻲدﻫد تا حصﻪ او پﻮره شﻮد و بﻪ تعﻬد خﻮد وفا
ﻧﻤاﻳد.

اﮔر رب اﻟﻤال در جﻤﻠﺔ فاﻳده ﻣضاربت شﻤار ﻣعﻠﻮم از پﻮل را براي خﻮد شرط ﻧﻬد اﻳﻦ كدام
ﻧﻮع سﻮد است؟

١٦٥

 -1ﻣضاربت را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2آﻳا در ﻣضاربت رب اﻟﻤال در جﻤﻠﺔ فاﻳده شﻤار ﻣعﻠﻮﻣﻲ از پﻮل را تعﻴﻴﻦ كرده ﻣﻲتﻮاﻧد؟
 -3ﻣضاربت ﻣقﻴد را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -4اﮔر ﻣضارب ﻣال ﻣضاربت را خﻮدسراﻧﻪ بﻪ كسﻲ دﻳﮕري بدﻫد چﻪ وقت ضاﻣﻦ شﻤرده
ﻣﻲشﻮد؟

١٦٦

درس سﻰ وﻫشتﻢ

ﻣﻀاربت ()٢
درس ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد ﻣضاربت بﻮد در اﻳﻦ درس ﻧﻴز از احﻜام ﻣتباقﻲ ﻣضاربت آﮔاﻫﻲ
ﻣﻲﻳابﻴﻢ.

١٦٧

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر ﻣضارب ﻳا رب اﻟﻤال وفات شﻮد ﻣضاربت باطﻞ ﮔردد و اﮔر رب اﻟﻤال ﻣرتد شﻮد و
بﻪ دار اﻟحرب برود ﻣضاربت باطﻞ ﻣﻰشﻮد.
( )2اﮔر 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 ﻣﻲتﻮاﻧد كﻪ آن را بﻪ فروش رساﻧد ،برطرفﻲ رب اﻟﻤال در
حصﻪ فروش اجﻨاس ﻣﻮجﻮده ﻣاﻧع ﻧﻤﻲشﻮد 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.
( )3و 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 ﻧﻤﻲشﻮد و بﻪ وي ﮔفتﻪ شﻮد
كﻪ رب اﻟﻤال را بﻪ ﻣطاﻟبﻪ قروض وكﻴﻞ بﮕردان.
( )4چﻴزي كﻪ از ﻣال ﻣضاربت از بﻴﻦ ﻣﻲرود از فاﻳدة آن وضع ﻣﻲشﻮد ﻧﻪ از اصﻞ سرﻣاﻳﻪ و
اﮔر ﻣال از بﻴﻦ رفتﻪ از فاﻳده افزون شد بر ﻣضارب ضﻤان ﻧﻤﻲباشد.
( )5اﮔر 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 ﻧﻤﻲباشد.
( )6و 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 ﻧﻤﻲﮔرداﻧﻨد.
( )7براي ﻣضارب جاﻳز است كﻪ اجﻨاس تجارتﻲ را بﻪ پﻮل ﻧقد و قرض بﻪ فروش رساﻧد
و ﻣضارب ﻧﻤﻲتﻮاﻧد كﻪ از ﻣال ﻣضاربت بﻪ غﻼم خﻮد زن بدﻫد و ﻳا كﻨﻴز خﻮد را بﻪ ﻧﻜاح
دﻫد.

١٦٨

شرح
بﻄﻼن ﻣﻀاربت :ﻣضاربت در حاﻻت زﻳر از بﻴﻦ ﻣﻰرود:
 :1با ﻣرگ ﻫرﻳك از رب اﻟﻤال و ﻣضارب عقد ﻣضاربت باطﻞ ﻣﻲﮔردد؛ زﻳرا عقد ﻣضاربت
بر اساس وكاﻟت استﻮار است و با ﻣرگ شخص وكاﻟت وي از بﻴﻦ ﻣﻲرود ﻳعﻨﻲ با ﻣرگ ﻫر
ﻳك از ﻣتعاقدﻳﻦ اساس ﻣضاربت از بﻴﻦ ﻣﻲرود.
 :2ﻫﻤچﻨان با ﻣرتد شدن رب اﻟﻤال و رفتﻦ بﻪ دارحرب عقد ﻣضاربت از بﻴﻦ ﻣﻲرود .ارتداد
ﻳك شخص از ﻧﮕاه شرﻳعت در حﻜﻢ ﻣرگ است از اﻳﻦ جﻬت ﻣال او بطﻮر ﻣﻴراث بﻪ ورثﻪ
داده ﻣﻲشﻮد.
 :3ﻣضاربت با عزل ﻣضارب از بﻴﻦ ﻣﻰرود .اﮔر رب اﻟﻤال ،ﻣضارب را برطرف كﻨد و ﻣضارب
در حاﻟﻲ كﻪ از برطرفﻲ خﻮد بﻲ خبر باشد اجﻨاسﻲ را خرﻳداري ﻧﻤاﻳد و بﻪ فروش رساﻧد
تصرفات وي صحﻴح و ﻧافذ است برطرفﻲ ﻣضارب تﻮسط رب اﻟﻤال زﻣاﻧﻲ بر 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 ﻣﻲتﻮاﻧد آن را بﻪ فروش رساﻧد .و آن را بﻪ پﻮل ﻧقد
تبدﻳﻞ كﻨد .اص ً
ﻼ فاﻳدة كﻪ بﻪ دست ﻣﻲآﻳد سﻬﻢ ﻣضارب ﻧﻴز در آن وجﻮد دارد و سﻬﻢ وي
وقتﻲ ﻣعﻠﻮم ﻣﻲشﻮد 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 ﻣﻲتﻮاﻧد 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.
بﻪ دست آوردن ﻗروض :اﮔر رب اﻟﻤال ﻳا ﻣضارب عقد ﻣضاربت را خاتﻤﻪ بخشد و
رأس اﻟﻤال باﻻي 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 ﻣﻲﮔﻴرد 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
ﻧﻤﻲباشد ،بﻠﻜﻪ ﻣسئﻮﻟﻴتش اﻳﻦ است كﻪ رب اﻟﻤال را در حصﻮل قرض بﻪ حﻴث وكﻴﻞ خﻮد
ﻧصب كﻨد وصﻼحﻴت قاﻧﻮﻧﻰ حصﻮل قرض بﻪ رب اﻟﻤال اﻧتقال شﻮد.
ﻫﻼك شدن ﻣال :اﮔر ﻣال ﻣضاربت از بﻴﻦ رود ﻧخست از جﻤﻠﺔ فاﻳده كﻢ كرده ﻣﻲشﻮد
اﮔر ﻧقصان از فاﻳده بﻴشتر شد از رأس اﻟﻤال كﻢ كرده ﻣﻲشﻮد و ﻣضارب ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد.
اﮔر بعد از تقسﻴﻢ فاﻳده بﻪ راس اﻟﻤال ﻧقصان رسﻴد ﻧقصان وارده بر رأس اﻟﻤال از فاﻳده تقسﻴﻢ
شده تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔردد و در صﻮرت تﻜﻤﻴﻞ ﻧشدن ﻣضارب ضاﻣﻦ ﻧﻤﻲباشد.
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 ﻧﻤﻲشﻮد.
ﻣضارب ﻣﻲتﻮاﻧد ﻣطابق عرف و رواج تجاران بﻪ پﻮل ﻧقد و قرض ساﻣان بخرد و بفروشد.

 -1ﻣضاربت بﻪ كدام چﻴزﻫا باطﻞ ﻣﻲﮔردد؟
 -2بﻪ سبب ارتداد عاقدﻳﻦ چرا ﻣضاربت باطﻞ ﻣﻲﮔردد؟
 -3اﮔر ﻣضارب از عزل خﻮد آﮔاه شﻮد و رأس اﻟﻤال بﻪ شﻜﻞ ساﻣان تجارتﻲ ﻣﻮجﻮد باشد،
آﻳا ﻣضارب در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻲتﻮاﻧد ساﻣان را بﻪ فروش رساﻧد؟
 -4در صﻮرت پاﻳان دادن عقد ﻣضاربت جﻤع آوري قرضﻫا وظﻴفﻪ كﻴست ؟
 -5اﮔر ﻣال ﻣضاربت از بﻴﻦ برود تاوان وارده از كجا پﻮره كرده ﻣﻲشﻮد؟
 -6آﻳا ﻣضارب ﻣﻲتﻮاﻧد بﻪ قرض جﻨس بخرد؟
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درس سﻰ و ﻧﻬﻢ

وﻛاﻟت ()١
اﻧتخاب وكﻴﻞ در ﻣعاﻣﻼت بﻪ كثرت واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻟذا وكاﻟت ﻳك بحث ﻣﻬﻢ فقﻪ را تشﻜﻴﻞ
ﻣﻴدﻫد .درﻳﻦ دو درس راجع بﻪ احﻜام وكاﻟت ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
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ترجﻤﻪ
( )1در تﻤاﻣﻰ عقﻮدﻳﻜﻪ اﻧسان شخصا ﻣﻴتﻮاﻧد اﻧجام دﻫد ﻣﻴتﻮاﻧد شخصﻰ دﻳﮕرى را وكﻴﻞ
ﮔﻴرد.
( )2ﻫﻤچﻨان در تﻤاﻣﻰ خصﻮﻣتﻬاى حقﻮقﻰ و اثبات آن ﮔرفتﻦ وكﻴﻞ روا است .ﻟﻴﻜﻦ در
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ﮔرفتﻦ حدود و قصاص تا كﻪ ﻣﻮكﻞ درﻣجﻠس حاضر ﻧباشد وكاﻟت صحﻴح ﻧﻴست.
( )3اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد :تعﻴﻴﻦ وكﻴﻞ بغﻴر از رضاﻳت طرف ﻣقابﻞ در خصﻮﻣت صحﻴح
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 رحﻤﻬﻤااﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :بدون
رضاﻳت طرف ﻣقابﻞ ،ﮔرفتﻦ وكﻴﻞ درست است.
( )4تعﻴﻴﻦ وكﻴﻞ ﻣشروط بر اﻳﻦ است كﻪ ﻣﻮكﻞ قابﻠﻴت تصرف را داشتﻪ و احﻜام باﻻﻳش ﻻزم
باشد .وكﻴﻞ شخصﻰ ﻣﻲباشد كﻪ از( اﻣﻮر ) عقﻮد آﮔاﻫﻰ داشتﻪ باشد.
( )5اﮔر 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 غﻼم
ﻣحجﻮرى را وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد روا است؛ ﻟﻴﻜﻦ حقﻮق ﻣربﻮطﻪ بﻪ ﻣﻮكﻞ تعﻠق ﻣﻴﮕﻴرد ﻧﻪ بﻪ
وكﻴﻞ.
( )6عقﻮدى را كﻪ وكﻼ ﻣﻴبﻨدﻧد بﻪ دو قسﻢ است.
 -1عقﻮدى 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 ﻣﻰشﻮد ،ﻣبﻴعﻪ را تسﻠﻴﻢ و در صﻮرت عﻴب دعﻮا را بپﻴش ﻣﻴبرد.
 -2عقﻮدى كﻪ وكﻴﻞ آﻧرا بﻪ ﻣﻮكﻞ خﻮﻳش ﻣﻨسﻮب ﻣﻰسازد ،ﻣاﻧﻨد :ﻧﻜاح ،خﻠع و صﻠح
در قتﻞ عﻤد ،حقﻮق تﻤام اﻳﻦ عقﻮد بﻪ ﻣﻮكﻞ تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻟذا از وكﻴﻞ زوج ﻣﻬر خﻮاستﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد ﻣثﻠﻴﻜﻪ وكﻴﻞ زن بﻪ تسﻠﻴﻤﻰ زن بﻪ زوج ﻣﻜﻠف ﻧﻤﻰباشد.
( )7اﮔر 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 ﻧﻤﻲﻧﻤاﻳد.
( )8شخصﻴﻜﻪ 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.
( )9اﮔر وكﻴﻞ بعد از خرﻳد و قبض ﻣبﻴعﻪ از كدام عﻴبﻰ اطﻼع ﻳابد اﻟﻰ وقتﻴﻜﻪ ﻣبﻴعﻪ در دست
وى قرار داشتﻪ باشد ﻣﻰتﻮاﻧد آﻧرا رد ﻧﻤاﻳد و در صﻮرت تسﻠﻴﻤﻰ آن بﻪ ﻣﻮكﻞ بغﻴر از اجازة
وى رد شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
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( )10تعﻴﻴﻦ 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.
( )11اﮔر 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 ﻫﻼك شد از ﻣال ﻣﻮكﻞ
ﻫﻼك ﻣﻰشﻮد پﻮل وكﻴﻞ (ﻧﻤﻴسﻮزد) ،وكﻴﻞ حق دارد اﻟﻰ تسﻠﻴﻤﻰ قﻴﻤت ،ﻣبﻴعﻪ را با خﻮد
ﻧﮕاه كﻨد ،اﮔر ﻣبﻴعﻪ در اﻳﻦ حاﻟت ﻫﻼك 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.
( )12اﮔر كسﻰ دو ﻧفر را بﻪ صفت وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد تصرف براى ﻳﻜﻰ بدون دﻳﮕر ﻣجاز
ﻧﻤﻰباشد؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﻫر دو در ﻣﻮرد خصﻮﻣت ،طﻼق بﻼ عﻮض ،آزادى غﻼم ،تسﻠﻴﻤﻰ اﻣاﻧت
و تادﻳﺔ قرض تعﻴﻴﻦ شده باشﻨد.
وكﻴﻞ ﻧﻤﻴتﻮاﻧد در اﻣﻮر ﻣفﻮضﻪ كسﻰ دﻳﮕرى را وكﻴﻞ ﻧﻤاﻳد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ از طرف ﻣﻮكﻞ
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 ﻣﻰباشد.
شرح:
تﻌرﻳﻒ وﻛاﻟت( :

) در ﻟغت بﻤعﻨﻰ ﻧﮕﻬدارى كردن است و در اصطﻼح 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.
ﻣشروﻋﻴت وﻛاﻟت :در ﻣﻮرد ﻣشروعﻴت وكاﻟت عﻼوه بر آﻳات قرآﻧﻰ احادﻳثﻰ زﻳادى
وجﻮد دارد كﻪ ﻣشروعﻴت وكاﻟت را ثابت ﻣﻴسازد كﻪ از آن جﻤﻠﻪ اﻳﻦ حدﻳث صحﻴح بخارى
ﻫﻢ است:
ترجﻤﻪ :از عروه (رضﻲ اﷲ عﻨﻪ) رواﻳت است كﻪ رسﻮل اكرم (صﻠﻲ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ) براﻳش
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ﻳك دﻳﻨار داد تا براى او

ﮔﻮسفﻨد بخرد؛ ﻟﻴﻜﻦ وى براﻳش دو ﮔﻮسفﻨد خرﻳد)...

ﻣﻮارد تﻌﻴﻴﻦ وﻛﻴﻞ :عﻼوه 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
وكﻴﻞ جﻮاز دارد .اﻳﻦ ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد است .اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :در ﻟعان ،حدود و
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 ﻣﻰتﻮاﻧﻨد كﻪ بدون ﻣﻮافقﺔ طرف ﻣقابﻞ براى دفاع از خﻮد وكﻴﻞ
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻨد.
عﻼوه بر حدود و قصاص در قضاﻳاى دﻳﮕر جﻬت ﮔرفتﻦ حق خﻮﻳش تعﻴﻴﻦ وكﻴﻞ جﻮاز
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 ﻣﻰبﻮد احتﻤال ﻣﻰرود 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 ﻣﻰكﻨد ،ﻟذا
ﻣﻮكﻞ در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ خﻮدش تصرف كرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد كسﻰ دﻳﮕرى را ﻫﻢ بصفت وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ
كرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
ﻟذا دﻳﻮاﻧﻪ ،صغﻴر غﻴر ﻣﻤﻴز ﻳا غﻼم ﻣحجﻮر ﻧﻤﻴتﻮاﻧد بﻪ اختﻴار خﻮد وكﻴﻞ ﮔﻴرد؛ ﻟﻴﻜﻦ صغﻴر ﻣﻤﻴز
و غﻼم 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 ﻣﻰسازد ﻣاﻧﻨد عقد بﻴع ﻳا اجاره كﻪ وكﻴﻞ
ﻫﻨﮕام عقد آن ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﻳﻦ كتاب را از شﻤا در بدل صد افغاﻧﻰ خرﻳدم .تﻤام حقﻮق و
ﻣسئﻮوﻟﻴتﻫاى اﻳﻦ عقﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :تسﻠﻴﻤﻰ ﻣبﻴعﻪ و ﮔرفتﻦ ثﻤﻦ بﻪ دوش وكﻴﻞ است.
دوم  :عقﻮدى كﻪ وكﻴﻞ آﻧرا بﻪ ﻣﻮكﻞ ﻣﻨسﻮب ﻣﻰسازد كﻪ وى فقط وظﻴفﻪ ﻧﻤاﻳﻨده را اﻳفاء
ﻣﻰكﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :عقد ﻧﻜاح كﻪ وكﻴﻞ ﻫﻨﮕام عقد آن ﻣﻴﮕﻮﻳد :فﻼن زن را براى ﻣؤكﻞ خﻮد (
احﻤد) بﻪ ﻧﻜاح شرعﻰ قبﻮل كردم .تﻤام حقﻮق اﻳﻦ عقﻮد بﻪ ﻣﻮكﻞ تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد؛ 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.
طﻮر ﻣثال :ﻣﻮكﻞ بﻪ وكﻴﻞ خﻮد بﮕﻮﻳد :براﻳﻢ ﻳك ﮔﻮسفﻨد وطﻨﻰ بخر .ﮔﻮسفﻨد جﻨس و
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 ﻣﻰشﻮد و تﻤام حقﻮق اﻳﻦ ﻧﻮع عقﻮد بﻪ وكﻴﻞ تعﻠق
ﻣﻰﮔﻴرد ،در ﻫﻤچﻮ بﻴع جداﻳﻰ ﻣؤكﻞ قبﻞ از قبض باﻻى عقد كدام تاثﻴر ﻧﻤﻰﮔذارد.
از بﻴﻦ رﻓتﻦ ﻣبﻴﻌﻪ در ﻧزد وﻛﻴﻞ :وكﻴﻞ خرﻳد ،ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻣبﻴعﻪ از طرف وكﻴﻞ در ﻣقابﻞ پﻴسﻪ حبس شﻮد؛ سپس ﻧزد وى ﻫﻼك 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
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد .اﮔر ﻣال ﮔروى در دست شخصﻰ كﻪ ﮔروى ﮔرفتﻪ ﻫﻼك ﮔردد و قﻴﻤت ﻣال
ﮔروى و قرض با ﻫﻢ ﻣساوى باشد در اﻳﻦ صﻮرت قرض ﮔﻴرﻧدة ﮔروى حﻜﻤا ادا تﻠقﻰ
ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر قﻴﻤت ﻣال ﮔروى از قرض اضافﻪ تر باشد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣال اضافﻰ در
دست شخصﻴﻜﻪ ﮔرو ﮔرفتﻪ حﻜﻢ اﻣاﻧت را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد.
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
ﻫﻼك ﻣﻰﮔردد .چرا كﻪ در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻮكﻞ حﻴثﻴت ﻣشترى و وكﻴﻞ حﻴثﻴت بائع را بخﻮد
ﻣﻴﮕﻴرد ،در صﻮرت ﻫﻼكت ﻣبﻴعﻪ كﻪ تسﻠﻴﻢ ﻧﻪ شده باشد بﻴع فسخ و باﻻى 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 ،طﻼق زن بﻼ عﻮض ،آزادى غﻼم ،تادﻳﻪ اﻣاﻧت ،ودﻳعت،
اعاده ﻣال ﻣغصﻮبﻪ ﻳا قرضﻪ ،ﻣستثﻨﻰ است .در ﻣﻮارد ﻣتذكره ﻳك وكﻴﻞ بدون ﻣﻮجﻮدﻳت
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 ﻣﻰﮔردد  .ﻫﻤچﻨان براى
طﻼق ،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 طﻼق بﻪ راى دو ﻧفر تفﻮﻳض شده باشد پس در اﻳﻦ صﻮرت ﻳك تﻦ اﻳشان
زن را طﻼق داده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد.
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اﮔر ﻣال ﮔروى ﻧزد ﻣرتﻬﻦ از بﻴﻦ برود ،تاوان آن از اﻧدازه دﻳﻦ و قﻴﻤت بﻠﻨد ﻧﻤﻰرود.
طﻼب ﻣطابق شرح درس چﻬاردﻫﻢ ﻣسأﻟﻪ فﻮق را شرح و بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1وكاﻟت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد .
 -2دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت وكاﻟت را تذكر دﻫﻴد.
 -3اﻧتخاب وكﻴﻞ در كدام ﻣﻮضﻮعات صحﻴح ﻧﻴست؟
 -4شروط وكﻴﻞ و ﻣؤكﻞ را واضح سازﻳد.
 -5وكاﻟت بﻪ چﻨد قسﻢ است ؟ واضح سازﻳد.
 -6اﮔر وكﻴﻞ در برابر ثﻤﻦ ﻣبﻴعﻪ را باخﻮد ﻧﮕﻬدارد ،خساره آن باﻻى كﻰ است؟
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درس چﻬﻠﻢ

وﻛاﻟت ()٢
در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ بعضﻰ از احﻜام وكاﻟت ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ ﮔردﻳد درﻳﻦ درس بقﻴﻪ
احﻜام وكاﻟت را ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1ﻫر وقت كﻪ ﻣﻮكﻞ خﻮاستﻪ باشد وكﻴﻞ را عزل كرده ﻣﻲتﻮاﻧد ،تا وقتﻴﻜﻪ از خبر عزل
اطﻼع ﻧﻴابد وكاﻟتش بر جاى است و تﻤام تصرفاتش اﻟﻰ وقتﻴﻜﻪ از عزل خﻮﻳش اطﻼع ﻳابد
صحﻴح است.
( )2وكاﻟت وكﻴﻞ بﻪ ﻣرگ ﻣﻮكﻞ ،جﻨﻮن داﻳﻤﻲ ،و بﻪ داخﻞ شدن بﻪ دار حرب بﻪ صفت ﻣرتد،
باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )3اﮔر ﻣﻜاتب وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد؛ ﻟﻴﻜﻦ بعدا عاجز شﻮد ،ﻳا غﻼم ﻣاذون وكﻴﻞ بﮕﻴرد؛ ﻟﻴﻜﻦ
بعدا ﻣﻨع ﮔردد ،ﻳا دو شرﻳك وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ شﻮﻧد ﻟﻴﻜﻦ جدا شﻮﻧد؛ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى است كﻪ
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وكاﻟت را باطﻞ ﻣﻴسازد خﻮاه وكﻴﻞ از عزل خﻮﻳش آﮔاه باشد ﻳا خﻴر.
( )4اﮔر وكﻴﻞ فﻮت ﻧﻤاﻳد ﻳا بﻪ طﻮر داﻳﻤﻲ دﻳﻮاﻧﻪ ﮔردد وكاﻟتش باطﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﮔر بصفت
ﻣرتد بﻪ دار حرب برسد تصرفش صحﻴح ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ دوباره بﻪ صفت ﻣسﻠﻤان برﮔردد.
( )5اﮔر كسﻰ شخصﻰ را براى ﻳك عﻤﻞ وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد ،سپس خﻮدش در آن عﻤﻞ
تصرف را آغاز ﻧﻤاﻳد وكاﻟت باطﻞ ﻣﻰشﻮد.
( )6اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد اﮔر كسﻰ شخصﻰ را براى خرﻳد و فروش وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ كﻨد ،وكﻴﻞ
ﻧﻤﻴتﻮاﻧد كﻪ با پدر ،پدر كﻼن ،ﻧﻮاسﻪ ،ﻫﻤسر ،غﻼم و ﻣﻜاتب خﻮﻳش كدام عقدى را بستﻪ كﻨد
ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ﻣحﻤد و ابﻮ ﻳﻮسف بﻪ اﻳﻦ ﻧظر اﻧد كﻪ بغﻴر از غﻼم و ﻣﻜاتب باﻻى اشخاص دﻳﮕر
بﻪ قﻴﻤت ﻣثﻞ فروختﻦ جﻮاز دارد.
( )7بﻴع وكﻴﻠﻰ كﻪ در خرﻳد و فروش تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده بﻪ ثﻤﻦ كﻢ و زﻳاد جﻮاز دارد .اﻣام ابﻮ
ﻳﻮسف و ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :فروش آن بﻪ تاواﻧﻰ درست ﻧﻴست كﻪ ﻣردم در آن دچار اشتباه
ﻧﻤﻴشﻮﻧد.
( )8وكﻴﻞ 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 ﻧﻤﻰكﻨﻨد جﻮاز ﻧﻪ دارد.
ﻣقدارﻳﻜﻪ ﻣردم در آن خطا ﻧﻤﻲشﻮﻧد آن است كﻪ در تقﻮﻳﻢ قﻴﻤت كﻨﻨدﮔان ﻧﻤﻲآﻳد.
( )9اﮔر وكﻴﻞ فروش ضاﻣﻦ پﻮل ﻣشترى ﮔردد تضﻤﻴﻨش باطﻞ است.
( )10اﮔر ﻣﻮكﻞ شخصﻰ را براى فروش غﻼم بﻮكاﻟت ﮔرفت ﻟﻴﻜﻦ وكﻴﻞ ﻧصف غﻼم را بﻪ
فروش رساﻧد بﻨظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ درست است .و اﮔر شخصﻰ را براى خرﻳد غﻼم بﻪ وكاﻟت
ﮔرفت؛ ﻟﻴﻜﻦ وى ﻧصف غﻼم را خرﻳدارى ﻧﻤﻮد اﻳﻦ بﻴع ﻣﻮقﻮف است ،و اﮔر ﻧصف ﻣتباقﻰ
را ﻫﻢ خرﻳدارى ﻧﻤﻮد تادﻳﺔ قﻴﻤت باﻻى ﻣﻮكﻞ ﻻزﻣﻰ است.
( )11اﮔر 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 باﻻى ﻣﻮكﻞ ﻻزم است كﻪ ده رطﻞ ﮔﻮشت را بﻪ ﻧﻴﻢ درﻫﻢ بخرد.
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :خرﻳدن بﻴست رطﻞ باﻻﻳش ﻻزم است.
( )12اﮔر 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 غﻼم ﻧام ﻣعﻠﻮم شخصﻰ را وكﻴﻞ
تعﻴﻴﻦ كرد و وى ﻳك غﻼم خرﻳدارى ﻧﻤﻮد اﻳﻦ غﻼم وكﻴﻞ است ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بﮕﻮﻳد :اراده
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داشتﻢ كﻪ براى ﻣﻮكﻞ بخرم ﻳا اﻳﻨﻜﻪ بﻪ پﻮل ﻣﻮكﻞ بخرد.
( )13بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻢ اﷲ 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 ﻧﻤﻰباشد.
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف بﻪ اﻳﻦ ﻧظر است كﻪ اقرار وكﻴﻞ عﻠﻴﻪ ﻣؤكﻞ در پﻴشﮕاه غﻴر قاضﻰ ﻫﻢ درست
است.
( )14اﮔر كسﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد كﻪ در قبض قرض وكﻴﻞ شخص غائب است و قرضدار ﻫﻢ
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 ﻧﻤﻰﮔردد.
شرح
اختتام وﻛاﻟت :ﻣﻮكﻞ ﻣﻴتﻮاﻧد وكﻴﻞ خﻮد را عزل و از وكاﻟت برطرف كﻨد؛ ﻟﻴﻜﻦ تصرفات
وى اﻟﻰ وقتﻴﻜﻪ از عزل خﻮﻳش اطﻼع ﻧﻪ ﻳابد درست است.
وكاﻟت وكﻴﻞ بﻪ ﻣرگ ﻣﻮكﻞ ،دﻳﻮاﻧﮕﻰ داﻳﻤﻰ و دخﻮل او بﻪ دار حرب بﻪ صفت ﻣرتد ،باطﻞ
ﻣﻰﮔردد.
اﮔرغﻼم ﻣﻜاتب براى اﻧجام ﻧﻤﻮدن كدام عﻤﻞ كسﻰ را وكﻴﻞ ﮔﻴرد و از آزادى ﻧفس خﻮﻳش
عاجز بﻤاﻧد ،وكاﻟتش باطﻞ ﻣﻰﮔردد؛ ﻫﻤچﻨان اﮔر طفﻞ ﻳا غﻼم را شخصﻰ بﻪ صفت وكﻴﻞ
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد؛ سپس باﻻى آﻧﻬا حجر وضع ﮔردد ،وكاﻟتش باطﻞ ﻣﻰشﻮد .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 ﻣﻰﮔردد.
در ﻣﻮارد ﻣتذكره بدون اﻳﻨﻜﻪ وكﻴﻞ آﮔاه ﮔردد وكاﻟت باطﻞ ﻣﻰشﻮد.
وكاﻟت وكﻴﻞ بﻪ ﻣرگ وى ،دﻳﻮاﻧﮕﻰ داﻳﻤﻰ و دخﻮﻟش بﻪ دار حرب بﻪ صفت ﻣرتد و بقاء آن
در ﻫﻤان جا ،باطﻞ ﻣﻰﮔردد؛ ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻣﻮكﻞ در عﻤﻠﻰ كﻪ بﻪ وكﻴﻞ تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮده تصرف
ﻧﻤاﻳد ،وكاﻟت باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
تصرﻓات وﻛﻴﻞ :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ وكﻴﻞ خرﻳد و فروش ﻧﻤﻴتﻮاﻧد از اجﻨاس وكاﻟت باﻻى
پدر ،پدر كﻼن ،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
ﻣﻰرود كﻪ در بدل ﻣﻨافع ﻣﻮكﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻨافع خﻮد را در ﻧظر ﮔﻴرد و شك بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛
ﻟذا بستﻦ عقد با اﻳشان جﻮاز ﻧدارد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :وكاﻟت ﻣطﻠق است پس وكﻴﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد كﻪ باﻻى
اشخاص ﻳاد شده چﻴزﻫا را بﻪ قﻴﻤت ﻣثﻠﻰ ( ﻧرخ روز ) بﻪ فروش رساﻧد چرا كﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ با غﻼم
و ﻣﻜاتب ﻣعاﻣﻠﻪ با ﻧفس خﻮﻳش است و وكﻴﻞ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد تا از اﻣﻮال وكاﻟت چﻴزى را بﻪ خﻮد
خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد.
تصرﻓات وﻛﻴﻞ ﻓروش :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ وكﻴﻞ فروش ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻲباشد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد بﻪ اﻳﻦ ﻧظر اﻧد كﻪ فروش اﻣﻮال وكاﻟت بﻪ قﻴﻤت ﻧازﻟﻲ كﻪ در
عرف تجار قابﻞ ﻣﻼحظﻪ باشد و ﻣردم در آن دچار اشتباه ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،جﻮاز ﻧﻪ دارد ،اﻳشان
اضافﻪ ﻣﻰكﻨﻨد 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
ﻳك دﻳﮕر در خسارة كﻢ ﮔذشت ﻣﻰكﻨﻨد؛ ﻣﮕر خسارة بزرگ را ﻣتقبﻞ ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،پس
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 ﻧﻤﻰباشد ،ﻟذا بﻪ
تضﻤﻴﻦ ﻣبدل ﻧﻤﻲﮔردد.
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 غﻼم 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 غﻼم وكﻴﻞ تعﻴﻴﻦ كﻨد و وى براﻳش ﻧصف غﻼم را خرﻳدارى
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ﻧﻤاﻳد اﻳﻦ بﻴع بﻪ اجازة ﻣؤكﻞ ﻣﻮقﻮف است چرا كﻪ ﻣؤكﻞ وى را براى خرﻳد غﻼم كاﻣﻞ تعﻴﻴﻦ
كرده بﻮد و ﻧصف غﻼم جاى غﻼم كاﻣﻞ را ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
در ﻣسأﻟﻪ فﻮق خرﻳدن با فروختﻦ اﻳﻦ تفاوت وجﻮد دارد كﻪ در خرﻳدن باﻻى خرﻳدار اﻳﻦ
تﻬﻤت وارد ﻣﻲشﻮد كﻪ شاﻳد ﻧﻴﻢ غﻼم 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 ﻣﻲشﻮد؛ 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰدﻫد.
در اقرار بﻪ قرض تادﻳﺔ آن واجب است چرا كﻪ در صﻮرت قرض ﻣثﻞ آن تادﻳﻪ ﻣﻰﮔردد كﻪ
ﻣال اصﻠﻰ صاحب قرض را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫد؛ ﻳعﻨﻰ اقرار بﻪ قرض اقرار باﻻى خﻮد است ،از روى
قﻮاعد فقﻬﻰ كسﻰكﻪ باﻻى خﻮد اقرار چﻴزي را ﻧﻤاﻳد تادﻳﺔ آن باﻻﻳش ﻻزم است ،ﻣثﻠﻴﻜﻪ
در ﻣال ودﻳعت ﻣال ﻣﻮ َدع ( اﻣﻴﻦ ) پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ﻣال ﻣﻮ ِدع است پس در اﻳﻦ صﻮرت
اقرار بﻪ ﻣال غﻴر است و اقرار بﻪ ﻣال غﻴر وجﻮب تسﻠﻴﻤﻰ آﻧرا افاده ﻧﻤﻰكﻨد.

شاﮔردان ﻣثاﻟﻬاى تاوان را تذكر دﻫﻨد كﻪ تجار اﻣروز در داد و ستد آﻧرا دﻧبال ﻧﻤﻰكﻨﻨد و از
آن ﮔذشت ﻣﻰكﻨﻨد.

 -1در كدام حاﻻت وكاﻟت از طرف ﻣﻮكﻞ خاتﻤﻪ ﻣﻴابد؟
 -2دركدام حاﻻت وكاﻟت از طرف وكﻴﻞ خاتﻤﻪ ﻣﻴابد؟
-3وكﻴﻞ بﻴع و شرا بﻪ كدام اشخاص ﻣال وكاﻟت را بﻪ فروش رساﻧﻴده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد ؟
 -4چرا وكﻴﻞ ﻧﻤﻴتﻮاﻧد از ﻣال فروختﻪ شده بﻪ ﻣﻮكﻞ تضﻤﻴﻦ دﻫد؟
 -5حﻜﻢ 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 ﻣﻰﮔردد تا از تادﻳﻪ پﻮل شخصﻰ تضﻤﻴﻦ صﻮرت ﮔﻴرد اﻳﻦ عﻤﻞ را در فقﻪ كفاﻟت ﮔفتﻪ
ﻣﻲشﻮد.
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ترجﻤﻪ
( )1كفاﻟت بر دو قسﻢ است :كفاﻟت جان و كفاﻟت ﻣال .كفاﻟت جان جﻮاز دارد و تضﻤﻴﻨش
از حضﻮر ﻣﻜفﻮل بﻪ است.
اﻳﻦ كفاﻟت وقتﻰ ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد 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.
( )2اﮔر ﻫﻨﮕام كفاﻟت شرط ﮔذاشتﻪ بﻮد كﻪ ﻣﻜفﻮل را بﻪ وقت ﻣعﻴﻦ حاضر ﻣﻴسازم؛ پس در
اﻳﻦ صﻮرت ﻻزم است كﻪ در صﻮرت ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻜفﻮل را حاضر ﻧﻤاﻳد.
اﮔر ﻣﻜفﻮل را حاضر كرد خﻮب در غﻴر آن حاكﻢ كفﻴﻞ را تا وقتﻰ ﻣحبﻮس ﻣﻰسازد 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 خﻼص شد.
( )3اﮔر كفاﻟت كرده بﻮد كﻪ در ﻣجﻠس قاضﻰ وى را تسﻠﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻟﻴﻜﻦ وى را در بازار
تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد ذﻣﻪ اش برى است؛ اﻣا اﮔر در صحرا تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد ذﻣﺔ كفﻴﻞ برى ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4اﮔر ﻣﻜفﻮل بﻪ ،بﻤﻴرد ،كفﻴﻞ ﻧفس از كفاﻟت خﻼص شد.
( )5اﮔر كفاﻟت ﻧفس وى را طﻮرى كرد كﻪ اﮔر فﻼن (ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ) در فﻼن 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 ،باﻻى كفﻴﻞ تادﻳﺔ ﻫزار روپﻴﻪ ﻻزم بﻮده و از كفاﻟت ﻧفس
برى ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6در حدود و قصاص كفاﻟت ﻧفس ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ جﻮا ز ﻧدارد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام
ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :روا است.
( )7كفاﻟت 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
باﻻﻳش دارى ﻳا از ﻣبﻠغﻰ كﻪ در اﻳﻦ بﻴع بﻪ تﻮ ﻣﻲرسد .ﻣﻜفﻮل ﻟﻪ اختﻴار دارد كﻪ ا زﻧفر اصﻠﻰ
ﻳا از كفﻴﻞ حق خﻮﻳش را ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻴﻜﻨد.
( )8ﻣشروط ساختﻦ كفاﻟت بﻪ شرط جائز است؛ طﻮر ﻣثال اﮔر بﮕﻮﻳد :چﻴزى را كﻪ باﻻى فﻼن
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فروختﻰ باﻻى ﻣﻦ شد ،چﻴزى كﻪ باﻻى فﻼن ثابت باﻻى ﻣﻦ است ،ﻳا آن چﻴزى را كﻪ فﻼن از
تﻮ غصب ﻧﻤﻮد باﻻى ﻣﻦ است اﮔر ﮔفت  :ﻣﻦ كفﻴﻞ آن چﻴزى ﻫستﻢ كﻪ باﻻى فﻼﻧﻰ دارى؛
و سپس باﻻى وى شاﻫدى ﻫزار روپﻴﻪ ﮔفتﻪ شد در اﻳﻦ صﻮرت كفﻴﻞ ضاﻣﻦ است و اﮔر
شاﻫدى ﮔفتﻪ ﻧشﻮد پس كﻼم كفﻴﻞ اعتبار دارد و او با حﻠف ﻣبﻠغﻰ را ﻣﻰپردازد كﻪ وى بﻪ آن
اعتراف دارد ،اﮔر ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ از آن بر بﻴشتر اعتراف ﻣﻴﻜرد پذﻳرفتﻦ آن باﻻى كفﻴﻞ ﻧﻴست.
( )9كفاﻟت 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )10كفﻴﻞ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد قبﻞ از تسﻠﻴﻤﻰ (ﻣال) آﻧرا از ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد ،اﮔر صاحب دﻳﻦ
بﻪ دﻟﻴﻞ اداى آن با كفﻴﻞ ﻣﻼزﻣت ﻧﻤﻮده او را رﻫا ﻧﻜرد پس كفﻴﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد اﻟﻰ ( درﻳافت حق
خﻮﻳش ) با ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ ﻻزم 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11ﻣشروط ساختﻦ برائت با كفاﻟت روا ﻧﻴست.
( )12آﻧعده حقﻮقﻰ كﻪ بﻪ دست آوردن آن از كفﻴﻞ ﻧا ﻣﻤﻜﻦ باشد كفاﻟت آن درست ﻧﻴست؛
ﻣاﻧﻨد :حدود ﻳا قصاص.
( )13كفاﻟت ثﻤﻦ ﻣشترى درست است؛ ﻟﻴﻜﻦ كفاﻟت ﻣبﻴعﻪ از بائع صحﻴح ﻧﻴست.
( )14شخصﻴﻜﻪ براى حﻤﻞ سﻮارى ﮔرفت كفاﻟت عﻴﻦ سﻮارى درست ﻧﻴست؛ اﻣا كفاﻟت غﻴر
اﻳﻦ سﻮارى صحﻴح است.
( )15بدون 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 باﻻى ﻣﻦ است،
بﻪ ذﻣﺔ خﻮد بﮕﻴر و وى در غﻴاب قرض دﻫﻨده كفاﻟت را بپذﻳرد ،درﻳﻦ صﻮرت كفاﻟت درست
است.
( )16اﮔر باﻻى 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بﻴشتر از ﻧصف را
تادﻳﻪ ﻧﻤﻮده باشد پس در اﻳﻦ صﻮرت ﻣطاﻟبﺔ اضافﻰ را كرده ﻣﻴتﻮاﻧد.
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( )17اﮔر 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 ﻣﻰتﻮاﻧد
(چﻪ ﻣبﻠغ تادﻳﻪ شده كﻢ باشد ﻳا زﻳاد )
( )18اﮔر شخصﻰ در حاﻟﻰ وفات كرد كﻪ باﻻﻳش قرض باشد و از خﻮد ﻣﻴراث بجا ﻧﮕذاشت؛
ﻟﻴﻜﻦ شخصﻰ از تادﻳﻪ قرضﻫاى 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 اصطﻼح در حاﻟت ﻣطاﻟبﻪ
ﻳﻜجا كردن ذﻣﻪ با ذﻣﻪ دﻳﮕر را كفاﻟت ﮔﻮﻳﻨد.
ثابت است كﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳدَ ( :وﻟ ِ َﻤ ْﻦ َجا َء ب ِ ِﻪ

ﻣشروﻋﻴت ﻛﻔاﻟت :كفاﻟت ﻧظر بﻪ اﻳﻦ اﻣر اﷲ
ﻴﻢ ) (ﻳﻮسف )72 :ترجﻤﻪ :وكسﻲ را كﻪ بﻴاوردش ،ﻳك بار شتر باشد،
ِح ْﻤ ُﻞ ب َ ِعﻴ ٍر َوأَﻧ َا ب ِ ِﻪ َز ِع ٌ
وﻣﻦ بﻪ اﻳﻦ وعده ضاﻣﻨﻢ.
حدﻳث شرﻳفﻰ را كﻪ از پﻴغﻤبر

ترﻣذى رواﻳت ﻧﻤﻮده بﻪ ﻣشروعﻴت كفاﻟت دﻻﻟت ﻣﻰكﻨد

كﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد( :اﻟزعﻴﻢ غارم) .ترجﻤﻪ  :كفﻴﻞ ضاﻣﻦ است.
ﻋﻨاصر ﻛﻔاﻟت:
ﻛﻔﻴﻞ :شخصﻴﻜﻪ تادﻳﺔ قرض شخص دﻳﮕر را بعﻬده ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ :قرضدارى كﻪ كفﻴﻞ تادﻳﺔ قرض وى را بﻪ عﻬده ﮔرفتﻪ و اصﻴﻞ ﻫﻢ براﻳش ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰباشد.
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 ﻣﻰسازد ،اﻳﻦ تضﻤﻴﻦ بﻪ اﻟفاظ خاص صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد كﻪ در ﻣتﻦ كتاب ذكر ﮔردﻳده
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است .در كفاﻟت ﻧفس باﻻى كفﻴﻞ ﻻزم 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 ﻣﻰشﻮد چرا كﻪ ﻣﻜفﻮل ﻟﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰشﻮد چرا
كﻪ احضار ﻣﻴت ﻧاﻣﻤﻜﻦ است .اﻣا با ﻣرگ ﻣﻜفﻮل ﻟﻪ وظﻴفﺔ كفﻴﻞ تﻤام ﻧﻤﻰشﻮد و ﻣﻜفﻮل
عﻨﻪ ،را بﻪ وارثﻴﻦ ﻣﻜفﻮل ﻟﻪ تسﻠﻴﻢ ﻣﻰكﻨد .اﮔر كفﻴﻞ ﻧفس اظﻬار ﻧﻤاﻳد كﻪ اﮔر ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ
در وقت ﻣعﻴﻦ حق را تادﻳﻪ ﻧﻜرد پس وى ﻣﻰپردازد طﻮر ﻣثال :حاﻣد كفاﻟت ﻧفس شﻮﻫر
ﻣﻼﻟﻰ (سﻠﻴﻢ) را كﻨد و بﮕﻮﻳد :اﮔر سﻠﻴﻢ در وقت ﻣعﻴﻴﻦ ﻣﻬر ﻣﻼﻟﻰ را ﻧپرداخت پس ﻣﻦ
پﻨجاه ﻫزار افغاﻧﻰ ﻣﻬر وى را تادﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ .در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر ﻣﻬر ﻣﻼﻟﻰ در وقت ﻣعﻴﻦ از
طرف شﻮﻫرش پرداختﻪ ﻧشد حاﻣد بﻪ ﻣﻼﻟﻰ ﻣبﻠغ پﻨجاه ﻫزار افغاﻧﻰ ﻣﻬر را ﻣﻴپردازد و عﻼوه
بر اﻳﻦ سﻠﻴﻢ شﻮﻫر ﻣﻼﻟﻰ را احضار ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻳعﻨﻰ ﻫر دو عﻤﻞ را اﻧجام ﻣﻴدﻫد .احضار سﻠﻴﻢ
بخاطرى ضرور است كﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻼﻟﻰ باﻻى وى قروض دﻳﮕر داشتﻪ باشد.
در حدود و قصاص كفاﻟت بخاطرى درست ﻧﻴست كﻪ حدود و قصاص از كفﻴﻞ ﮔرفتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد.
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 ﻻزم و قرض صحﻴح باشد ﻳعﻨﻰ بﻪ غﻴر از تادﻳﻪ و ابرا بﻪ
طرﻳق دﻳﮕر از بﻴﻦ برده ﻧﻤﻰشﻮد؛ 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 ﻣﻰﮔردد طﻮر ﻣثال :اﮔر ﻳك شخص بﻪ شخص دﻳﮕر بﮕﻮﻳد :اﮔر
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براى فﻼن شخص قرض دادى ﻣﻦ كفﻴﻞ او ﻫستﻢ ،ﻳا اﮔر بﻪ فﻼن 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 باﻻﻳت ثابت شده است.
در ﻣﻮرد ﻣال كفاﻟت شده سخﻦ كفﻴﻞ درست است؛ اﻣا سخﻦ ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ در ﻣقابﻞ سخﻦ
كفﻴﻞ وقتﻰ درست ﻣﻰباشد كﻪ شاﻫد داشتﻪ باشد.
ﻛﻔﻴﻞ چﻪ وﻗت از ﻣﻜﻔﻮل ﻋﻨﻪ ﻣال را خﻮاستﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد؟ 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 ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻫزار افغاﻧﻰ تادﻳﻪ شده را از ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ
ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد.
اﮔر ﻣﻜفﻮل ﻟﻪ از ترس ﮔرﻳز كفﻴﻞ با وى ﻣﻼزﻣت اختﻴار ﻧﻤﻮد ﻳا در كفاﻟت ،وى را بﻨدى كرد
ﻫﻤچﻨان كفﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻣشروط ساختﻦ كفاﻟت روا است؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻣشروط ساختﻦ برائت با كفاﻟت جﻮاز ﻧدارد؛ ﻣث ً
ﻼ
ﻣﻜفﻮل عﻨﻪ بﻪ كفﻴﻞ خﻮﻳش بﮕﻮﻳد :اﮔر صبح شد كفاﻟت شﻤا پاﻳان ﻣﻰﻳابد.
ﻛﻔاﻟت در ﻛدام ﻣﻮارد صحﻴح است؟ ﻣثﻠﻴﻜﻪ ثﻤﻦ قرض است و باﻟﻤثﻞ آن پذﻳرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد كفﻴﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد كفاﻟت ﻣشترى را بعﻬده ﮔﻴرد؛ اﻣا در بﻴع عﻴﻦ ﻣبﻴعﻪ ﻣقصﻮد است و در
صﻮرت از بﻴﻦ رفتﻦ آن كدام سﻮدى ﻧدارد.
اﮔر ﻳك حﻴﻮان ﻣعﻴﻦ براى سﻮارى ﮔرفتﻪ شﻮد كفاﻟت آن بﻪ دﻟﻴﻠﻰ درست ﻧﻴست كﻪ در
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 ﻣركبﻫاى دﻳﮕر ﻫﻢ استفاده شده ﻣﻴتﻮاﻧد.
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ﻛﻔاﻟت ﻧادار :اﮔر شخصﻰ در حاﻟتﻰ وفات شﻮد كﻪ باﻻﻳش قرضﻰ باشد ﻟﻴﻜﻦ وى چﻴزى
را بﻪ ﻣﻴراث ﻧﮕذاشتﻪ باشد بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻫﻴچ كس ﻧﻤﻰتﻮاﻧد از وى كفاﻟت ﻧﻤاﻳد چرا
كﻪ حق ﻣطاﻟبﺔ قرض با ﻣرگ وى تﻤام ﻣﻰشﻮد؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد
كفاﻟتش شده ﻣﻰتﻮاﻧد.

 -1كفاﻟت را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2دﻻئﻞ ﻣشروعﻴت كفاﻟت را ذكر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3عﻨاصر كفاﻟت را بﻴان كﻨﻴد.
 -4كفاﻟت بﻪ چﻨد ﻧﻮع است و كفاﻟت ﻧفس را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5در حدود و قصاص كفاﻟت چرا درست ﻧﻴست ؟
 -6آﻳا كفاﻟت ﻣشروط جﻮاز دارد ؟ ﻣﻮضﻮع را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس چﻬﻞ و دوم

حﻮاﻟﻪ
طﻼب عزﻳز درﻳﻦ درس احﻜام حﻮاﻟﻪ را بﻪ ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.

ترجﻤﻪ
( )1حﻮاﻟﻪ كردن دﻳﻦ روا است .حﻮاﻟﻪ بﻪ رضاى ﻣحﻴﻞ ،ﻣحتال ﻟﻪ و ﻣحتال عﻠﻴﻪ صحﻴح
ﻣﻰشﻮد.
( )2ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ حﻮاﻟﻪ تﻜﻤﻴﻞ ﮔردد ذﻣﺔ ﻣحﻴﻞ از قرض خﻼص ﻣﻰشﻮد و ﻣحتال ﻟﻪ بﻪ ﻣحﻴﻞ بر
ﻧﻤﻰﮔردد ﻣﮕر در صﻮرتﻴﻜﻪ حق وى ﻫﻼك ﮔردد.
( )3بﻨظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ حق بﻪ دو قسﻢ ﻫﻼك ﻣﻰﮔردد :اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣحتال ﻟﻪ از حﻮاﻟﻪ اﻧﻜار
ورزد ،قسﻢ ﻳاد كﻨد و باﻻى 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و آن اﻳﻨﻜﻪ
حاكﻢ (قاضﻰ) در زﻧدﮔﻰ ﻣحتال عﻠﻴﻪ حﻜﻢ افﻼس وى را صادر كﻨد.
( )4وقتﻴﻜﻪ ﻣحتال عﻠﻴﻪ از ﻣحﻴﻞ ﻣطاﻟبﻪ ﻣال حﻮاﻟﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻣحﻴﻞ بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ حﻮاﻟﺔ قرض خﻮد
را بر تﻮ كرده بﻮدم پس سخﻨش پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و باﻻى وى ﻣاﻧﻨد قرض ﻣﻰباشد.
( )5اﮔر 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 باﻻى تﻮ است
داده بﻮدى ،در اﻳﻦ صﻮرت سخﻦ ﻣحﻴﻞ با قسﻢ اعتبار دارد.
( )6سفاتج ﻣﻜروه است و (سفاتج) آن قرض است كﻪ قرض دﻫﻨده تﻮسط آن از خطر راه
خﻮد را ﻧﮕاه ﻣﻰكﻨد.
شرح
تﻌرﻳﻒ حﻮاﻟﻪ :حﻮاﻟﻪ از تحﻮﻳﻞ ﮔرفتﻪ شده و در ﻟغت بﻤعﻨﻰ ﻧقﻞ ﻳك چﻴز از ﻳك جاى
بﻪ جاى دﻳﮕر است .و در اصطﻼح اﻧتقال دﻳﻦ از ذﻣﻪ شخصﻰ بﻪ ذﻣﺔ شخص دﻳﮕر را حﻮاﻟﻪ
ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
ﻣشروﻋﻴت حﻮاﻟﻪ :ﻣشروعﻴت حﻮاﻟﻪ از اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف رسﻮل اكرم (صﻠﻲ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ)
ثابت است كﻪ در بخاري آﻣدهَ ( :ﻣ ْط ُﻞ 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 ﻻزم باشد.
ﻣحﻴﻞ چﻪ وﻗت از ﻗرض خﻼص ﻣﻲشﻮد؟ ﻫر ﮔاه ﻣدﻳﻮن دﻳﻨﻰ كﻪ بروى است بﻪ
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شخص دﻳﮕرى اﻧتقال ﻧﻤاﻳد و ﻣحتال ﻟﻪ آن را بپذﻳرد ﻣحﻴﻞ برى اﻟذﻣﻪ ﻣﻰشﻮد و پس از آن
ﻣحتال ﻟﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد از ﻣحﻴﻞ ﻣطاﻟبﺔ قرض ﻧﻤاﻳد ﻣﮕر در دو صﻮرت ذﻳﻞ:
 -1در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣحتال عﻠﻴﻪ از حﻮاﻟﻪ اﻧﻜار ﻧﻤﻮده و قسﻢ ﻳاد كﻨد و ﻣحتال ﻟﻪ در قضﻴﻪ شاﻫدى
ﻧداشتﻪ باشد كﻪ ﮔﻮﻳا ﻣحتال عﻠﻴﻪ قبﻼ حﻮاﻟﻪ را پذﻳرفتﻪ بﻮد.
 -2در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣحتال عﻠﻴﻪ ﻣفﻠس بﻤﻴرد .در اﻳﻦ دو صﻮرت ﻣحتال ﻟﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد كﻪ بﻪ ﻣحﻴﻞ
رجﻮع كﻨد و از وى حق خﻮﻳش را طﻠب كﻨد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد عﻼوه بر دو صﻮرت قبﻠﻰ ﻳك صﻮرت دﻳﮕرى را ﻫﻢ اضافﻪ ﻧﻤﻮده
و آن اﻳﻦ است كﻪ ﻫر ﮔاه قاضﻰ بﻪ افﻼس 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 :باﻻﻳﻢ
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 باﻻى 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 اصﻼ باﻻﻳﻢ 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 فﻼن شﻬر
براﻳش تسﻠﻴﻢ ﻣﻲكﻨد.
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 ﻣﻰبخشد.
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اﮔر ﻣعاﻣﻠﻪ سفاتج در ﻣرحﻠﺔ اول ﻣشروط بﻪ اﻳﻦ شرط ﻧباشد كﻪ ﮔﻮﻳا قرض وى را در فﻼن
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 فﻼن شﻬر براﻳش تسﻠﻴﻢ ﮔردد ،پس اﻳﻦ ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻜروه است.

شاﮔردان تحت رﻫﻨﻤاﻳﻰ استاد بعضﻰ از صﻮرتﻬاى حﻮاﻟﻪ را در صﻨف تﻤثﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1حﻮاﻟﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2شروط حﻮاﻟﻪ را بﻴان دارﻳد.
 -3عﻨاصر حﻮاﻟﻪ را ذكر كﻨﻴد.
 -4شروط حﻮاﻟﻪ كدامﻫا است ؟
 -5سفاتج عبارت از چﻪ است و چﻪ حﻜﻢ دارد؟

١٩٦

درس چﻬﻞ و سﻮم

صﻠح ()١
درﻳﻦ درس ﻣساﻳﻞ و احﻜام ﻣربﻮط بﻪ صﻠح بﻴﻦ طرفﻴﻦ وﻳا اطراف ﻣتخاصﻢ را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:

١٩٧

ترجﻤﻪ
( )1صﻠح 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.
( )2اﮔر 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 ﻣﻰﮔردد.
( )3صﻠح با سﻜﻮت و اﻧﻜار در ﻣﻮرد ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﻤعﻨﻰ فدﻳﺔ قسﻢ و حﻞ ﻣﻨازعﻪ ،و در ﻣﻮرد
ﻣدعﻰ بﻪ ﻣعﻨﻰ ﻣعاوضﻪ است.
( )4اﮔر شخصﻰ از خاﻧﺔ (ﻣحﻞ دعﻮى) صﻠح ﻧﻤاﻳد ،شفع در آن واجب ﻧﻤﻰﮔردد و اﮔر بر
خاﻧﺔ صﻠح ﻧﻤاﻳد (ﻳعﻨﻰ خاﻧﻪ در صﻠح تبادﻟﻪ شﻮد) پس شفع واجب ﻣﻰﮔردد.
( )5اﮔر صﻠح در ﻣﻮرد چﻴزى صﻮرت بﮕﻴرد كﻪ برآن اقرار صﻮرت ﮔﻴرد ﻟﻴﻜﻦ بعضﻰ از
ﻣصاﻟح عﻨﻪ بﻪ استحقاق برده شﻮد ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از ﻣدعﻰ بﻪ اﻧدازة برخﻰ بﻪ استحقاق برده شده،
عﻮض ﻣﻰﮔﻴرد 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) ﻣﻰكﻨد،
و اﮔر ﻳك حصﻪ آن بﻪ استحقاق برده شﻮد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه آﻧرا تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮده و با ﻣستحق
خصﻮﻣت (دعﻮى) ﻣﻰكﻨد.
( )6اﻣا 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 ﻧﻤﻰكﻨد؛ زﻳرا اﻣﻜان داردكﻪ دعﻮاﻳش در حصﺔ باقﻰ ﻣاﻧده باشد.

١٩٨

( )7صﻠح در دعاوى اﻣﻮال ،ﻣﻨافع جﻨاﻳات عﻤدى ﻳا خطا جﻮاز دارد ،اﻣا در دعﻮاى حد صﻠح
جﻮاز ﻧدارد.
( )8اﮔر شخصﻰ باﻻى 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 باﻻى ﻣردى دعﻮاى ﻧﻜاح ﻧﻤاﻳد و ﻣرد در بدل ﻣاﻟﻰ كﻪ بﻪ او داد صﻠح ﻧﻤﻮد ،جﻮاز
ﻧدارد.
( )9ﻫر آن چﻴزﻳﻜﻪ بﻪ آن عقد صﻠح شﻮد و بﻪ اساس عقد ﻣداﻳﻨﻪ ﻣستحق ﮔردﻳد ،عﻮض
پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد بﻠﻜﻪ حﻜﻢ آن طﻮرى است كﻪ ﮔﻮﻳا ﻣدعﻰ بعض حق خﻮﻳش را ﮔرفتﻪ و
از ﻣتباقﻰ ﮔذشت ﻧﻤﻮده است ،ﻣاﻧﻨد شخصﻴﻜﻪ باﻻى 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.
اﮔر شخصﻰ بر كسﻰ ﻫزار روپﻴﺔ ﻣؤجﻞ قرض داشتﻪ باشد و بﻪ پﻨجصد روپﻴﺔ ﻧقد صﻠح
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 اصطﻼح صﻠح عبارت از عقدى است كﻪ
در صﻮرت بروز ﻣشﻜﻞ ﻣﻴان طرفﻴﻦ قضﻴﻪ بﻪ رضاﻳت شان عرض وجﻮد ﻣﻴﻜﻨد.
ﻣشروﻋﻴت صﻠح :اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد:

(اﻟﻨساء)128 :

ترجﻤﻪ :و صﻠح بﻬتر است.
در ﻳك حدﻳث كﻪ ابﻦ حبان رواﻳت كرده آﻣده است كﻪ رسﻮل اكرم صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ
ﻣﻴفرﻣاﻳد:
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ترجﻤﻪ :صﻠح ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان جاﻳز است ﻣﮕر صﻠحﻰ (ﻧاروا است) كﻪ حرام را حﻼل ﻳا حﻼل
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 ﻣﻲشﻮد.
اﻗسام صﻠح  :صﻠح بﻪ سﻪ قسﻢ آتﻰ است كﻪ ﻫر سﻪ آن جاﻳز ﻣﻰباشد.
 -١صﻠح با اﻗرار ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ :ﻫر ﮔاه شخصﻰ باﻻى 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 ،باﻻﻳش
احﻜام بﻴع تطبﻴق ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد :خﻴار عﻴب ،اثبات شفعﻪ و غﻴره.
واﮔر در صﻠح ﻣذكﻮر در ﻣقابﻞ ﻣﻨافع قرار ﮔﻴرد احﻜام اجاره باﻻﻳش تطبﻴق ﻣﻰﮔردد ﻣاﻧﻨد
تعﻴﻴﻦ وقت استفاده ﻳا فسخ اجاره بﻪ فﻮت ﻣﻨفعت ﮔﻴرﻧده.
 -٢صﻠح با اﻧﻜار ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ :ﻫرﮔاه شخصﻰ باﻻى ﻣال شخص دﻳﮕر دعﻮى كﻨد و وى
از آن اﻧﻜار ورزد؛ ﻟﻴﻜﻦ بعدا ً بﻪ دادن ﻳك چﻴز بﻪ ﻣدعﻰ صﻠح صﻮرت ﮔﻴرد .اﻳﻦ ﻧﻮع صﻠح را
بﻪ ﻧام صﻠح با اﻧﻜار ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
 -٣صﻠح با سﻜﻮت ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ :شخصﻰ باﻻى ﻣال شخص دﻳﮕر دعﻮى كﻨد و ﻣدعﻰ
عﻠﻴﻪ ﻧﻪ اﻧﻜار ورزد و ﻧﻪ آﻧرا بپذﻳرد ﻟﻴﻜﻦ بعدا ً با ﻣدعﻰ در ﻣقابﻞ ﻳك چﻴز صﻠح صﻮرت
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 باﻻى زﻣﻴﻦ فرﻳد دعﻮى كﻨد و
فرﻳد در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻜار ﻳا سﻜﻮت ورزد ﻟﻴﻜﻦ بعدا ً 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.
٢٠٠

صﻠح بر زﻣﻴﻦ در وﻗت اﻧﻜار ﻳا سﻜﻮت :اﮔر جﻤال باﻻى 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 ﻣﻰتﻮاﻧد چرا كﻪ جﻤال زﻣﻴﻦ را در عﻮض ﮔرفتﻪ و ﻫر آن چﻴزى كﻪ ﻣدعﻰ در صﻠح بﻪ
طﻮر عﻮض ﻣﻰﮔﻴرد در حق ﻣدعﻰ حﻜﻢ بﻴع را دارد و در بﻴع حق شفع ثابت است.
استحﻘاق ﻣصاﻟح ﻋﻨﻪ :اﮔر شفﻴق باﻻى 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 ( 100000افغاﻧﻲ) را ﻣﻲدﻫد و با ﻣستحق دعﻮى
ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﮔر در صﻮرت ﻣتذكره صﻠح با اﻧﻜار ﻳا سﻜﻮت صﻮرت ﮔرفت شفﻴق بﻪ سباوون عﻮض
ﻣﻲدﻫد و شخصﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ را بﻪ استحقاق برده با وى خصﻮﻣت و دعﻮى ﻣﻲكﻨد .در اﻳﻦ
صﻮرت سباوون از شفﻴق بخاطرى عﻮض ﻣﻴﮕﻴرد كﻪ ازاستحقاق بردن زﻣﻴﻦ ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا احتﻤال دارد كﻪ دعﻮى احﻤد در ﻣﻮرد حصﺔ باشد
كﻪ با فرﻫاد باقﻰ ﻣاﻧده.
صﻠح در حدود :صﻠح در حدود جﻮاز ﻧدارد چرا كﻪ حد حق اﷲ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد در حق اﷲ

است و بﻨدﮔان

از كسﻰ عﻮض بﮕﻴرﻧد.

دﻋﻮاى ﻧﻜاح بر زن :دعﻮاى ﻧﻜاح ﻣرد باﻻى 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 باﻻى 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 ﻣﻰپردازد؟

طﻼب ﻣثالﻫاﻳﻰ را از صﻠح ذكر كﻨﻨد كﻪ در آن حرام حﻼل شده باشد.

 :1صﻠح را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 :2دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت صﻠح را ذكر ﻧﻤاﻳﻴد.
 :3عﻨاصر صﻠح را تشرﻳح كﻨﻴد.
 :4صﻠح بﻪ چﻨد قسﻢ است؟ واضح سازﻳد .
 :5صﻠح در حدود چرا جﻮاز ﻧدارد؟

٢٠٢

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 ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:
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ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر كسﻰ براى صﻠح وكﻴﻞ ﮔرفت و (وكﻴﻞ) وى صﻠح ﻧﻤﻮد ،آﻧچﻴزﻳﻜﻪ باﻻﻳش صﻠح
صﻮرت ﮔﻴرد باﻻى وكﻴﻞ ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد ،بﻠﻜﻪ باﻻى ﻣﻮكﻞ ﻻزم ﻣﻰشﻮد؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ وكﻴﻞ
تضﻤﻴﻦ وى را كرده باشد.
( )2اﮔر (فضﻮﻟﻰ) بدون اﻣر (ﻣصاﻟح) بﻜدام چﻴزى صﻠح ﻧﻤﻮد چﻬار وجﻪ دارد:
 -1اﮔر 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 باﻻﻳش ﻻزم است و صﻠح درست ﻣﻰباشد
 -3ﻫﻤچﻨان 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) باﻻﻳش ﻻزم
است و اﮔر اجازه ﻧداد صﻠح باطﻞ است.
( )3اﮔر دﻳﻦ ﻣﻴان دو ﻧفر شرﻳك باشد ،ﻳﻜﻰ از اﻳشان با (قرضدار) در سﻬﻢ خﻮﻳش در ﻣقابﻞ
كاﻻ صﻠح ﻧﻤاﻳد ،در اﻳﻦ صﻮرت شرﻳك اختﻴار دارد؛ اﮔر خﻮاستﻪ باشد حصﺔ ﻣتباقﻰ خﻮﻳش
را از قرضدار ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻴﻜﻨد و ﻳا از (شرﻳك) ﻧصف كاﻻ را ﻣﻴﮕﻴرد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ شرﻳك چﻬارم
حصﺔ قرض را براﻳش بدﻫد.
( )4اﮔر از (قرضدار) سﻬﻢ قرض خﻮﻳش را ﮔرفت شرﻳك حق دارد كﻪ با وى در حصﻪ
درﻳافت شده شرﻳك شﻮد و حصﺔ ﻣتباقﻰ را از قرضدار ﻣطاﻟبﻪ كﻨد .اﮔر ﻳﻜﻰ از شركا بﻪ
ﻧصﻴب دﻳﻦ خﻮد ساﻣان خرﻳد شرﻳك او حق دارد كﻪ ا زوى چﻬارم حصﺔ دﻳﻦ را بﮕﻴرد.
( )5اﮔر 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.
( )6اﮔرتركﻪ 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.
( )7اﮔر تركﻪ ﻧقره باشد و بﻪ شخص اخراج شده طﻼ داده شﻮد ﻳا تركﺔ طﻼ باشد و بﻪ وى
عﻮض آن ﻧقره دادﻧد ،صﻠح درست است.
( )8اﮔر تركﻪ طﻼ ،ﻧقره و اشﻴاى دﻳﮕر باشد و با شخص اخراج شده در بدل طﻼ 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.
( )9اﮔر در تركﻪ قرضﻫاى ( ﻣﻴت ) باﻻى 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 خﻼص ﻣﻰباشد و اﻳشان از وى حصﻪ ﻣصاﻟح را ﻣطاﻟبﻪ
ﻧﻤﻰكﻨﻨد ،درﻳﻦ صﻮرت صﻠح جاﻳز است.
شرح
وﻛاﻟت در صﻠح :اﮔر شخصﻲ كسﻰ را براى صﻠح وكﻴﻞ ﮔﻴرد و وكﻴﻞ بﻪ ﻣال صﻠح
ﻧﻤﻮد ،ﻣال ﻳاد شده را باﻳد ﻣﻮكﻞ بپردازد ﻧﻪ وكﻴﻞ اﻣا اﮔر وكﻴﻞ تضﻤﻴﻦ كرد كﻪ از ﻣال خﻮد
ﻣﻰپردازد در اﻳﻦ صﻮرت پرداخت ﻣال ﻣﻜﻠفﻴت وكﻴﻞ است.
اﮔر وكﻴﻞ بدون اﻣر ﻣصاﻟح بﻪ ﻣال صﻠح كرد ،چﻬار وجﻪ دارد كﻪ قبﻼ ذكر ﮔردﻳده در سﻪ
وجﻪ اوﻟﻰ تادﻳﺔ ﻣال بر وكﻴﻞ ﻻزم 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 باﻻى طارق
در ﻣقابﻞ ﻫشت صد افغاﻧﻰ بفروش برساﻧﻨد و پﻮل آن قرض بﻤاﻧد؛ سپس ﻣﻨﻴر با طارق در
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 ﻣﻰسازد؛
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 ﻣﻰكﻨد.
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 ﻣﻲﮔﻴرﻧد.
در ﻣسأﻟﻪ فﻮق اﮔر ﻣﻨﻴر از طارق در بدل دﻳﻦ خﻮد ساعت را بﻪ بﻴع بﮕﻴرد ،برخﻼف 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 ﻧﻤﻲﮔﻴرد،
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 ﻣﻲتﻮاﻧد ﻣﻨﻴر را ضاﻣﻦ حصﻪ چﻬارم بﮕرداﻧد؛ زﻳرا بﻪ ضاﻣﻦ ﮔرداﻧﻴدن تاواﻧﻲ ﻧﻤﻲشﻮد.
اﮔرﻫارون و سﻬﻴﻞ كﻪ تاجران ﮔﻨدم ﻫستﻨد بﻪ ادرﻳس كﻪ دﻫقان است براى ده سﻴر ﮔﻨدم
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 ﻣﻰﮔردد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ را بﻪ قرض داران عام قﻴاس ﻧﻤﻮده و ﻣجاز
ﻣﻰداﻧد.
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 ﻗرضﻫاى ﻣﻴت :اﮔر در تركﻪ قرض ﻣﻴت باﻻى 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 ﻣﻲسازﻧد تا قرض از باقﻲ ورثﻪ باشد .اﻳﻦ صﻠح بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ باطﻞ است كﻪ
قرض بﻪ شخصﻲ تﻤﻠﻴك شد كﻪ قرض باﻻى او ﻧبﻮد ،ﻳعﻨﻲ قرض بﻪ جاى قرضدار بﻪ ورثﻪ
تﻤﻠﻴك شد و اﻳﻦ تﻤﻠﻴك صحﻴح ﻧﻤﻲباشد ،پس صﻠحﻲ كﻪ بﻨا بر ﻫﻤﻴﻦ تﻤﻠﻴك است ﻧﻴز
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.

 -1صﻠح كﻪ بدون اﻣر ﻣصاﻟح باشد چﻨد وجﻪ دارد؟ واضح سازﻳد.
 -2اﮔر ﻳك شرﻳك در قرض ﻣشترك بﻪ حصﻪ خﻮﻳش صﻠح ﻧﻤاﻳد درﻳﻨصﻮرت شرﻳك
دوﻣﻰ چﻰ باﻳد بﻜﻨد؟
 -3صﻠح ﻳك شرﻳك در سﻠﻢ ﻣشترك بﻪ راس اﻟﻤال جﻮاز دارد ﻳا خﻴر؟
 -4اﮔر ﻳﻜﻲ از ورثﻪ ﻣﻴت با دﻳﮕران بﻪ چﻴزى صﻠح ﻧﻤاﻳﻨد ،اﻳﻦ ﻣعاﻣﻠﻪ حﻜﻢ كدام عقد را دارد؟
٢٠٦

درس چﻬﻞ وپﻨجﻢ

ﻫبﻪ (بخشش)
ﻫبﻪ و بخشش ﻳك عﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ است كﻪ اﻧساﻧﻬا در برابر ﻳﻜدﻳﮕر اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد ،اﻳﻦ عﻤﻞ در
ﻣﻴان اﻧساﻧﻬا ﻣحبت و ﻫﻤدردى را ﮔسترش ﻣﻴدﻫد و روحﻴﺔ كﻤك را تقﻮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨد .در شرﻳعت
اسﻼﻣﻰ ﻫبﻪ احﻜام وﻳژه اى دارد كﻪ درﻳﻦ درس آن را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

٢٠٧

٢٠٨

ترجﻤﻪ
( )1ﻫبﻪ بﻪ اﻳجاب و قبﻮل صحﻴح ﻣﻰشﻮد و بﻪ قبض تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﮔر ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ در
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.
( )2ﻫبﻪ بﻪ اﻳﻦ سخﻦ (واﻫب) ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد :بخشش كردم ،دادم ،اﻳﻦ خﻮراك ﻳا كاﻻ 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.
( )3اﻣﻮاﻟﻴﻜﻪ تقسﻴﻢ آن ﻣﻤﻜﻦ باشد اﻟﻰ وقتﻴﻜﻪ تقسﻴﻢ ﻧشده باشد بخشش آن روا ﻧﻴست.
( )4بخشش ﻣال ﻣشاعﻴﻜﻪ تقسﻴﻢ آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد روا است.
( )5شخصﻴﻜﻪ حصﺔ ﻣشاع را بخشش كرد ،ﻫبﻪ اش فاسد است ،اﮔر تقسﻴﻢ ﮔردد و تسﻠﻴﻢ اش
كرد جﻮاز دارد.
( )6اﮔر 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.
( )7اﮔر ﻣال در دست ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ باشد بﻪ بخشش بدون تجدﻳد قبض ﻣاﻟﻜش ﻣﻰﮔردد.
( )8اﮔر پدر براى صغﻴر خﻮﻳش كدام چﻴز را بخشش كرد ،پسرش بﻪ عقد ﻣاﻟك آن ﻣﻰﮔردد
وﻟﻮ كﻪ قبض ﻫﻢ در آن صﻮرت ﻧﮕرفتﻪ باشد .اﮔر شخص بﻴﮕاﻧﻪ چﻴزى را براﻳش بخشش كﻨد
بﻪ قبض پدر تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )9اﮔر بﻪ ﻳتﻴﻢ چﻴزى بخشش شد و از طرف وﻟﻰ قبض ﮔردﻳد ،روا است .اﮔر صغﻴر در
آغﻮش ﻣادر باشد و ﻣادر ﻫبﻪ را براﻳش قبض كرد روا است ،ﻫﻤچﻨان اﮔر در تربﻴﺔ اجﻨبﻰ
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.
( )11اﮔر 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.
( )12اﮔر بقرﻳب ﻣحرم چﻴزى را بخشش كرد در آن رجﻮع ﻧﻤﻰشﻮد ﻫﻤچﻨان زن و شﻮﻫر از
ﻳﻜدﻳﮕر اشاﻳﻰ بخششﻰ را دوباره ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻴتﻮاﻧﻨد.

٢٠٩

( )13اﮔر 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.
( )14اﮔر ﻧصف عﻮض بﻪ استحقاق برده شﻮد ﻫﻴچ حصﻪ ى بخشش شده را ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد
ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ عﻮض ﻣتباقﻰ را ﻫﻢ بدﻫد و بخشش را دو باره ﻣطاﻟبﻪ كﻨد.
( )15ﮔرفتﻦ دوبارة ﻫبﻪ درست ﻧﻴست ﻣﮕر بﻨا بﻪ رضاﻳت طرفﻴﻦ ﻳا حﻜﻢ حاكﻢ.
( )16اﮔر عﻴﻦ بخشش شده در دست ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ ﻫﻼك ﮔردد؛ سپس بﻪ استحقاق برده شﻮد
و ﻣستحق از ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ تاوان آن را ﮔرفت درﻳﻦ صﻮرت ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ بﻪ واﻫب رجﻮع كرده
ﻧﻤﻴتﻮاﻧد.
( )17اﮔر بشرط عﻮض ( ﻣال ) را بخشش كرد ،در عﻮضﻴﻦ قبض ﻣعتبر است ،وقتﻴﻜﻪ از
ﻳك دﻳﮕر قبض صﻮرت ﮔﻴرد عقد صحﻴح و حﻜﻢ بﻴع دارد ،ﻳعﻨﻰ بﻪ عﻴب و خﻴار رؤﻳت رد
ﻣﻰﮔردد و شفعﻪ واجب ﻣﻰشﻮد.
( )18عﻤرى 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.
( )19اﮔر شخصﻰ كﻨﻴزي را بغﻴر حﻤﻞ ﻫبﻪ كﻨد ،ﻫبﻪ اش درست و استثﻨاء اش باطﻞ است.
( )20صدقﻪ ﻣاﻧﻨد ﻫبﻪ است (ﻳعﻨﻰ در حﻜﻢ) بغﻴر قبض صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد .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.
( )21اﮔر شخصﻰ ﻧذر كرد ﻣال خﻮد را صدقﻪ ﻣﻴﻜﻨد ،ﻻزم است ﻫﻤان جﻨس را صدقﻪ كﻨد
كﻪ زكات درآن واجب ﻣﻰﮔردد.
( )22اﮔر شخصﻰ ﻧذر كرد كﻪ ﻣﻠﻜﻴت خﻮﻳش را صدقﻪ ﻣﻴﻜﻨد ،ﻻزم است تﻤام ﻣال خﻮد را
صدقﻪ ﻧﻤاﻳد و براﻳش ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد :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 قب ً
ﻼ 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 ﻣﻰشﻮد.
واﻫب :بخشش كﻨﻨده.
ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ :شخصﻴﻜﻪ بﻪ او ﻣال بخشش ﮔردﻳده.
عقد ﻫبﻪ بﻪ اﻳجاب و قبﻮل ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد ،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 ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
كﻪ زﻣﻴﻦ را تقسﻴﻢ كﻨﻨد.
دوم آﻧﻜﻪ تقسﻴﻤش ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد ﻣاﻧﻨد ﻣﻮترىكﻪ دو شخص در آن شرﻳك باشﻨد؛ اﻳشان
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ﻣﻮتر را تقسﻴﻢ كﻨﻨد.
بﻪ اساس شرح قبﻠﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ بخشش حق ﻣشاع كﻪ تقسﻴﻢ آن ﻣﻤﻜﻦ باشد قبﻞ از
تقسﻴﻢ درست ﻧﻴست اﻣا حق ﻣشاعﻴﻜﻪ تقسﻴﻢ آن ﻧاﻣﻤﻜﻦ باشد بخشش شده ﻣﻰتﻮاﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
شخصﻰكﻪ 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 بعدا ً ﻫبﺔ آن.
ﻫبﺔ روغﻨﻰكﻪ در حبﻮبات است بخاطرى درست ﻧﻴست كﻪ روغﻦ تاحال بدست ﻧﻴاﻣده و ﻫبﺔ
ﻣعدوم درست ﻧﻤﻰباشد ،پس ﻫرﮔاه اﻳﻦ عقد از آغاز باطﻞ ﻣﻨعقد ﮔردد در وقت جدا كردن
و بدست آﻣدن روغﻦ ﻫﻢ درست ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻧﻴابت در ﻗبض :پدران اوﻻد صغﻴر اوﻟﻴاى اﻳشان اﻧد و در قبض ﻫبﻪ از آﻧان ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ
ﻣﻰكﻨﻨد؛ ﻫﻤچﻨان تﻤام ﻧﻤاﻳﻨدﮔان شرعﻰ اطفال در قبض ﻫبﻪ از اﻳشان ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ ﻣﻰكﻨﻨد و
ﻫبﻪ درست پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .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
درست ﻧﻴست؛ زﻳرا در ﻣشاع قبض ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست ،و اﻳﻦ خاﻧﻪ ﻣال ﻣشاعﻰ است كﻪ قابﻠﻴت
تقسﻴﻢ را دارد.
دوباره ﮔرﻓتﻦ بخشش :خﻮاستﻦ ﻣال بخشش شده در حقﻴقت خﻼف ﻣروت است؛ وﻟﻰ
باز ﻫﻢ اﮔر بخشش بﻪ ﻣردم بﻴﮕاﻧﻪ صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد بغﻴﻴر از حاﻻت آتﻰ ﮔرفتﻦ آن دو باره
روا است:
 -1وقتﻴﻜﻪ در ﻣال ﻣﻮﻫﻮبﻪ زﻳادتﻰ بﻴاﻳد كﻪ اﻣﻜان جداﻳﻰ آن وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣاﻧﻨد :كﻨدن
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چاه در خاﻧﻪ.
 -2ﻣردن واﻫب ﻳا ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ.
 -3وقتﻴﻜﻪ 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 طﻼ بخشش دﻫد و روﻳا در ﻣقابﻞ دو جﻮره كاﻻ را بﻪ وى
بدﻫد؛ سپس ﻳك جﻮره آن بﻪ استحقاق برده شﻮد ،درﻳﻦ صﻮرت صفﻴﻪ ﻧﻤﻴتﻮاﻧد از روﻳا
چﻮرى را دوباره ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ جﻮره دوﻣﻰ را ﻫﻢ بﻪ روﻳا تسﻠﻴﻢ كﻨد و چﻮرى طﻼ
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 ﻣﻰباشد ،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 ﻣﻰشﻮد ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻫبﻪ
ﻳاد شده را صحﻴح ﻣﻴپﻨدارد .صدقات ﻫﻢ حﻜﻢ ﻫبﻪ را دارﻧد؛ ﻟﻴﻜﻦ بعد از قبض پس ﮔرفتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا كﻪ عﻮض اش كﻪ ثﻮاب است ﮔرفتﻪ شد.

شاﮔردان ﻣحارم شرعﻰ را تذكر دﻫﻨد.

 -1ﻫبﻪ را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت آﻧرا ذكر كﻨﻴد.
 -2واﻫب و ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻪ كﻰ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -3اقسام حق ﻣشاع را با ﻣثاﻟﻬاى آن واضح سازﻳد.
 -4حﻜﻢ ﮔرفتﻦ بخشش از اجاﻧب را شرح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5ﻫبﺔ عﻤري ،ﻫبﺔ رقبﻲ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.

٢١٢

درس چﻬﻞ وششﻢ

وﻗﻒ
وقف ﻣال جﻬت ﻣﻨفعت داﻳﻤﻰ ﻣردم ﻳك عﻤﻞ ﻧﻴك و ﻣأجﻮر است.
در اﻳﻦ درس احﻜام ﻣربﻮط بﻪ وقف را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ وقف از ﻣﻠﻜﻴت واقف خارج ﻧﻤﻰﮔردد 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 فﻼن چﻴز وقف است.اﻣام ابﻮﻳﻮسف در اﻳﻦ رابطﻪ چﻨﻴﻦ ﻧظر دارد كﻪ وقف
بﻪ ﻣحض ﮔفتار واقف از ﻣﻠﻜﻴت او خارج ﻣﻰﮔردد .اﻣام ﻣحﻤد بﻪ اﻳﻦ ﻧظر است كﻪ :وقف
بﻪ ﮔفتار از ﻣﻠﻜﻴت وى خارج ﻧﻤﻰشﻮد تا براى وقف سرپرست تعﻴﻴﻦ ﻧشده و وقف براﻳش
تسﻠﻴﻢ ﻧشﻮد.
( )2ﻫر ﮔاه وقف با وجﻮد اختﻼف اﻣاﻣان ،صحﻴح شد ،وقف از ﻣﻠﻜﻴت واقف خارج ﻣﻲﮔردد
ﻣﮕر در ﻣﻠﻜﻴت ﻣﻮقﻮف عﻠﻴﻪ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )3وقف (ﻣال) ﻣشاع ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف روا است و اﻣا بﻪ ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد :روا ﻧﻴست.
( )4ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد (عقد) وقف اﻟﻰ وقتﻴﻜﻪ آخرش بﻪ ﻳك جﻬت داﻳﻤﻰ
ﮔرداﻧﻴده ﻧشﻮد ،تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﮔردد ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﮔر آخرش بﻪ ﻳك جﻬت ﻣﻮقت
ﻫﻢ ﮔرداﻧﻴده شﻮد ،روا است و سپس حق فقرا ﻣﻰﮔردد وﻟﻮ كﻪ تذكر آن ﻧشده باشد.
( )5وقف زﻣﻴﻦ درست است ،وقف اشﻴاى ﻣﻨقﻮل و ﻣتحرك جﻮاز ﻧدارد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف
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 ﻣﻰﮔﻮﻳد :وقف اسبﻫا و سﻼح روا است.
( )6وقتﻴﻜﻪ 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.
( )7اﮔر خاﻧﻪ را براى وﻟد وى وقف كرد اعﻤار آن ﻫﻢ باﻻى كساﻧﻰ است كﻪ در آن سﻜﻮﻧت
ﻣﻰكﻨﻨد ،اﮔر كساﻧﻴﻜﻪ در آن زﻧدﮔﻰ ﻣﻰكﻨﻨد 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 ،ﻫﻨﮕاﻣﻰكﻪ
عﻤارت آﻣاده شد دوباره بﻪ اصﻞ باشﻨدﮔان تسﻠﻴﻢ شﻮد.
( )8در صﻮرت ضرورت (عاجﻞ) پارچﻪﻫاى تعﻤﻴر ﻣخروبﻪ و وساﻳﻞ را حاكﻢ در اعﻤار
عﻤارت ﻣصرف كﻨد ،در غﻴر آن تا وقتﻰ ﻧﮕﻬدارى كﻨد كﻪ تعﻤﻴر بﻪ آن ضرورت پﻴدا ﻣﻰكﻨد،
تقسﻴﻢ آن ﻣﻴان ﻣستحقﻴﻦ وقف جﻮاز ﻧدارد.
( )9اﮔر واقف غﻠﻪ جات را براى خﻮد تخصﻴص دﻫد ﻳا سرپرستﻰ آن را ﻣربﻮط خﻮد سازد،
ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف جﻮاز دارد.
( )10اﮔر (واقف) ﻣسجدى را اعﻤار كﻨد تا وقتﻰ از ﻣﻠﻜﻴت اش خارج ﻧﻤﻰﮔردد 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 ﻣﻰﮔردد؛ ﻟﻴﻜﻦ
اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :وقف واقف از ﻣﻠﻜﻴت اش بﻪ اﻳﻦ سخﻦ خارج ﻣﻰﮔردد كﻪ بﮕﻮﻳد:
اﻳﻦ (زﻣﻴﻦ) را وقف ﻣسجد كردم.
( )11اﮔر 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 ﻧﻤﻰشﻮد كﻪ حﻜﻢ
حاكﻢ صادر ﻧﮕردد.
( )12اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :از ﻣﻠﻜﻴت او خارج ﻣﻰﮔردد .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 ﻣﻰشﻮد.
شرح:
تﻌرﻳﻒ وﻗﻒ و ﻣشروﻋﻴت آن :وقف در ﻟغت بﻤعﻨﻰ بﻨد كردن ،و ﻧﮕﻬدارى كردن است.
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و در اصطﻼح خﻴرات ﻣﻨافع را در حال بقاى عﻴﻦ در ﻣﻠﻜﻴت واقف ،وقف ﮔﻮﻳﻨد ،كﻪ ﻣاﻧﻨد
عارﻳت است.
اﷲ

در آﻳات زﻳادى ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ خﻴرات دعﻮت ﻧﻤﻮده است كﻪ وقف ﻫﻢ ﻳك ﻧﻮع آن

است بﻪ اساس رواﻳت صحﻴح بخارى عبداﷲ بﻦ عﻤر
زﻣﻴﻦ ﻣشﻮره خﻮاست ،رسﻮل اكرم

از رسﻮل اكرم

راجع بﻪ صدقﻪ

فرﻣﻮد:

.

«اﮔر خﻮاستﻪ باشﻰ عﻴﻦ را با خﻮد ﻧﮕاه كﻦ و (فاﻳده) اش را صدقﻪ كﻦ .حدﻳث شرﻳف
ﻣتذكره بﻪ ﻣشروعﻴت وقف دال است».
واﻗﻒ :شخصﻰ را ﮔﻮﻳﻨد كﻪ ﻣال خﻮد را وقف ﻣﻰكﻨد.
ﻣﻮﻗﻮف :عﻴﻨﻰ است كﻪ واقف آن را وقف ﻣﻴﻨﻤاﻳد.
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ :جﻬتﻰ است (افراد باشد ﻳا كار) كﻪ فاﻳده وقف بﻪ آن ﻣصرف ﻣﻰشﻮد.
صﻴﻐﻪ :عبارت از اﻟفاظ و كﻠﻤاتﻲ است كﻪ عقد وقف بﻪ آن بستﻪ ﻣﻰشﻮد.
آﻳا ﻣﻮﻗﻮف از ﻣﻠﻜﻴت واﻗﻒ خارج ﻣﻰشﻮد؟ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ وقف ﻣاﻧﻨد عارﻳت
است ،بﻪ استثﻨاء دو حاﻟت وقف از ﻣﻜﻠﻴت واقف خارج ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ واقف ﻣﻰتﻮاﻧد وقف
را خاتﻤﻪ بخشد و عﻴﻦ وقف شده و فاﻳدة آﻧرا در ﻣﻠﻜﻴت خﻮد درآورد .آن دو حاﻟت قرار
ذﻳﻞ است:
 -1در 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.
 -2در صﻮرتﻴﻜﻪ وقف را بﻪ ﻣرگ خﻮد ﻣعﻠق سازد وبﮕﻮﻳد :وقتﻴﻜﻪ فﻮت ﻧﻤﻮدم خاﻧﻪ ام بﻪ
فﻼن چﻴز وقف باشد.
عﻴﻦ وقف شده از ﻣﻠﻜﻴت واقف خارج و در ﻣﻠﻜﻴت ﻣﻮقﻮف عﻠﻴﻪ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا اﮔر
در ﻣﻠﻜﻴت ﻣﻮقﻮف عﻠﻴﻪ داخﻞ شﻮد ،فروش و تﻤﻠﻴك آن روا ﻣﻰشﻮد 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 ﻧﻤﻰباشد.
بﻨظر اﻣام ابﻮﻳﻮسف در وقف تداوم شرط ﻧبﻮده؛ بﻠﻜﻪ ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ ﻣدت تعﻴﻴﻦ شده خاتﻤﻪ
ﻳافت ﻣال وقف شده بﻪ فقرا تعﻠق ﻣﻲﮔﻴرد؛ 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 ﻣﻰدﻫد و از كراﻳﻪ آن خاﻧﻪ را ترﻣﻴﻢ ﻣﻰكﻨد ،و بعد
از ترﻣﻴﻢ بﻪ ﻣﻮقﻮف عﻠﻴﻪ تسﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫد.
ساﻣان آﻻت و چﻮبﻫاى 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 ﻧﻤﻰﮔﻴرد 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 ﻧﻤﻰﮔردد ،از اﻳﻨﻜﻪ
قبض ﻣسجد اﻣﻜان ﻧاپذﻳر است؛ پس ﻧﻤاز ﻣردم جاى قبض را ﻣﻰﮔﻴرد؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮﻳﻮسف
بر اﻳﻦ ﻧظر است كﻪ قبض شرط ﻧﻴست تﻨﻬا بﻪ اعﻤار وقف كاﻣﻞ ﻣﻰﮔردد.
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
ﻧﻤﻲشﻮد .ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد در ﻫﻤچﻮ ﻣساﻳﻞ ﮔرفتﻦ آب از طرف ﻣردم ،سﻜﻮﻧت و ﮔﻮر كردن
ﻣرده وقف را كاﻣﻞ ﻣﻰسازد.

شاﮔردان عبارات ﻣختﻠف وقف را بﻴان كﻨﻨد.
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 -1وقف را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت آﻧرا واضح سازﻳد.
 -2عﻨاصر وقف را بﻴان كﻨﻴد.
 -3آﻳا وقف از ﻣﻠﻜﻴت واقف خارج ﻣﻰشﻮد؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧظرﻳات اﻣاﻣان را بﻴان دارﻳد.
 -4وقف ﻣال ﻣشاع چﻪ حﻜﻢ دارد.؟
 -5قبض در وقف چﻪ حﻜﻢ دارد؟ در زﻣﻴﻨﻪ اختﻼف ﻧظر اﻣاﻣان را واضح سازﻳد.

٢١٨

درس چﻬﻞ و ﻫﻔتﻢ

ﻏصب
ﮔرفتﻦ ﻣال ﻣردم بدون حق و غصب آن بﻪ زور ،عﻤﻞ ﻧاروا است ،شرﻳعت اسﻼﻣﻲ ﻣسﻠﻤاﻧان را
از اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧاپسﻨد ﻣﻨع ﻧﻤﻮده است ،در اﻳﻦ درس احﻜام غصب را خﻮاﻫﻴﻢ خﻮاﻧد.

٢١٩

٢٢٠

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر شخصﻰ چﻴز ﻣثﻠﻰ را غصب ﻧﻤﻮد و در دست او ﻫﻼك شد ضﻤان باﻟﻤثﻞ باﻻﻳش ﻻزم
ﻣﻰﮔردد؛ اﻣا اﮔر چﻴزى ﻣغصﻮبﻪ ﻣثﻠﻰ ﻧباشد قﻴﻤت روز غصب باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )2اعاده عﻴﻦ ﻣغصﻮبﻪ باﻻى غاصب ﻻزم است .اﮔر دعﻮاى ﻫﻼك آﻧرا كرد ،حاكﻢ باﻳد وى
را تا وقتﻲ حبس كﻨد كﻪ ﻳقﻴﻨش حاصﻞ شﻮد كﻪ اﮔر ﻣغصﻮب (ﻧزد غاصب) ﻣﻰبﻮد اظﻬار
ﻣﻰكرد ،پس از آن باﻳد باﻻى غاصب حﻜﻢ پرداخت بدل را صادر كﻨد.
( )3غصب در اﻣﻮال ﻣﻨقﻮل و قابﻞ تحﻮﻳﻞ اعتبار دارد.
( )4اﮔر كسﻰ زﻣﻴﻦ را غصب ﻧﻤﻮد و در دست او ﻫﻼك شد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮﻳﻮسف
ضاﻣﻦ ﻧﻴست .اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳد :ضاﻣﻦ است .اﻣا آن ضررى را كﻪ بﻪ دست خﻮد ﻳا بﻪ
سﻜﻮﻧت در آن بﻪ زﻣﻴﻦ وارد كرده ،ﻧزد تﻤام ائﻤﻪ ضاﻣﻦ است.
( )5اﮔر ﻣغصﻮبﻪ در دست غاصب ﻫﻼك ﮔردد ،اﮔر بﻪ عﻤﻞ او باشد ﻳا ﻧﻪ باشد ،خساره باﻻى
(غاصب) است ،اﮔر در دست او ﻧاقص شﻮد ،خسارة ﻧقصان باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )6شخصﻰكﻪ ﮔﻮسفﻨد كس دﻳﮕرى را ذبح كﻨد صاحب آن اختﻴار دارد قﻴﻤت آن را ﮔرفتﻪ
و ﮔﻮسفﻨد را بﻪ غاصب ﻣﻰﮔذارد و ﻳا خسارة ﻧقصان را ﻣﻰﮔﻴرد ،شخصﻰكﻪ جاﻣﺔ كسﻰ را
كﻤﻰ درﻳده است خساره را ﻣﻰپردازد ،و اﮔر درﻳدﮔﻲ بﻪ اﻧدازة بﻮد كﻪ بطﻮر عﻤﻮم جاﻣﻪ قابﻞ
استفاده ﻧباشد صاحب آن ﻣﻰتﻮاﻧد تاوان كاﻣﻞ بﮕﻴرد.
( )7اﮔر 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 ﻣﻲشﻮد و در ﻣﻠﻜﻴت غاصب داخﻞ
ﻣﻰشﻮد و وى خسارة آﻧرا ﻣﻰپردازد ،قبﻞ از اﻳﻨﻜﻪ غاصب بدل آﻧرا بپردازد روا ﻧﻴست كﻪ از
آن استفاده كﻨد ،ﻣاﻧﻨد شخصﻰكﻪ 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.
( )8اﮔر كسﻰ طﻼ ﻳا ﻧقره را دزدى كﻨد و از آن سﻜﻪ ﻳا زﻳﻮرات بسازد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ از
ﻣﻠﻜﻴت صاحب آن خارج ﻧﻤﻰشﻮد.
( )9شخصﻰكﻪ ساجﻪ (چﻮب كﻼن) را غصب و بر آن آبادى ﻧﻤاﻳد از ﻣﻠﻜﻴت ﻣاﻟك خارج
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شده و باﻻى غاصب پرداخت قﻴﻤت آن ﻻزم است.
( )10اﮔر شخصﻰ زﻣﻴﻨﻲ را غصب ﻧﻤﻮد و در آن درخت غرس ﻧﻤﻮد ﻳا تعﻤﻴر اعﻤار كرد
براﻳش ﮔفتﻪ شﻮد :درختﻫا و تعﻤﻴرت را دور كرده و زﻣﻴﻦ را بﻪ صاحب آن تسﻠﻴﻢ كﻦ؛ اﻣا
اﮔر با دور كردن درختﻬا و تعﻤﻴر زﻣﻴﻦ ﻧاقص ﻣﻰشد صاحب زﻣﻴﻦ ﻣﻰتﻮاﻧد قﻴﻤت درخت
ﻣقﻠﻮعﻪ و تعﻤﻴر ﻧقض شده را بپردازد و (درخت و تعﻤﻴر) بﻪ ﻣاﻟك زﻣﻴﻦ بﻤاﻧد.
( )11شخصﻰكﻪ جاﻣﻪ را دزدﻳد و رﻧﮓ سرخ داد ﻳا تﻠخان را دزدﻳد و با روغﻦ ﻣخﻠﻮط
ساخت صاحب آن اختﻴار دارد اﮔر خﻮاستﻪ باشد قﻴﻤت جاﻣﺔ سفﻴد و ﻣاﻧﻨد تﻠخان خﻮد تﻠخان
ﻣﻰﮔﻴرد وﻣغصﻮب را بﻪ غاصب ﻣﻰﮔذارد ﻳا اﻳﻨﻜﻪ ﻣال خﻮد را تسﻠﻴﻢ شده و قﻴﻤت رﻧﮓ و
روغﻦ را ﻣﻰپردازد.
( )12شخصﻴﻜﻪ عﻴﻦ را غصب كرد و آن را پﻨﻬان ﻧﻤﻮد ﻣال پﻨﻬان شده ﻳا ﻣال دزدﻳده شده
با پرداخت قﻴﻤت ،ﻣﻠﻜﻴت غاصب ﻣﻰﮔردد ،در ﻣﻮرد قﻴﻤت قﻮل غاصب با قسﻢ قابﻞ اعتبار
است ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ صاحب آن تﻮسط شاﻫدان قﻴﻤت بﻴشتر ثابت سازد .اﮔر عﻴﻦ پﻴدا شد و
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 ،دراﻳﻦصﻮرت اختﻴار دارد تاوان قبﻠﻰ را
ﻣﻰپذﻳرد ﻳاعﻴﻦ ﻣﻮجﻮد را بعد از تسﻠﻴﻤﻰ عﻮض آن قبﻮل ﻣﻰكﻨد.
( )13چﻮچﻪﻫاى ﻣغصﻮبﻪ ،زﻳادت و ﻣﻴﻮه جات باغ ﻣغصﻮبﻪ در دست غاصب اﻣاﻧت است ،اﮔر
ﻫﻼك ﮔردﻳد باﻻى غاصب خسارة آن ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بﻪ تجاوز وى از بﻴﻦ رود ﻳا اﻳﻨﻜﻪ
صاحب آن بخﻮاﻫد؛ ﻟﻴﻜﻦ وى آﻧرا تسﻠﻴﻢ ﻧﻜﻨد.
( )14غاصب از ﻧقصﻰكﻪ بﻪ كﻨﻴز تﻮسط وﻻدت ﻣﻴرسد ،ضاﻣﻦ است ،اﮔر خسارة ﻣتذكره بﻪ
ﻧﻮپﻴدا تﻼفﻰ ﻣﻴشد غاصب از تاوان خﻼص است.
غاصب ضاﻣﻦ فائدة ﻣغصﻮبﻪ ﻧﻴست؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بﻪ اثر استفادة او ﻧاقص شده باشد در اﻳﻦ
صﻮرت خسارة آﻧرا ﻣﻰپردازد.
( )15اﮔر ﻣسﻠﻤان شراب ﻳا خﻮك ذﻣﻰ را ﻫﻼك سازد ضاﻣﻦ قﻴﻤت آن است؛ اﻣا اﮔر ﻣسﻠﻤان
شراب ﻳا خﻮك ﻣسﻠﻤان را ﻫﻼك ساخت تضﻤﻴﻨﻰ ﻧدارد.
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شرح:
تﻌرﻳﻒ ﻏصب و حرﻣت آن :غصب درﻟغت بﻪ ﻣعﻨﻰ ﮔرفتﻦ چﻴزى از كسﻰ بﻪ صﻮرت
زور ﻣﻰباشد و در اصطﻼح ﮔرفتﻦ ﻣال ﻣتقﻮم بدون اجازة ﻣاﻟك بﻪ طﻮرى كﻪ از دست وى
خارج ﮔردد ،غصب ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
غصب بﻪ اساس آﻳات قرآﻧﻰ و احادﻳث ﻧبﻮى حرام است .اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء.]29 :

ترجﻤﻪ :اى ﻣؤﻣﻨان! ﻣاﻟﻬاى تاﻧرا ﻣﻴان تان بﻪ ﻧاروا ﻣخﻮرﻳد.
ﻫﻤچﻨان در ﻳك حدﻳث شرﻳف كﻪ اﻣام بخارى رواﻳت ﻧﻤﻮده است رسﻮل اكرم
ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ترجﻤﻪ  :خﻮﻧﻬا ،ﻣاﻟﻬا و ﻧاﻣﻮسﻫاﻳتان باﻻﻳتان حرام است.
با ﻏاصب چﻪ ﻧﻮع ﻣﻌاﻣﻠﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ اﮔر شخصﻰ ﻣال كسﻰ را غصب كﻨد و آن
ﻣال ﻧزدش ﻣﻮجﻮد باشد ﻣال باﻳد بﻪ صاحبش اعاده شﻮد.
اﮔر غاصب دعﻮاى ﻫﻼكت ﻣغصﻮبﻪ را ﻧﻤاﻳد ،قاضﻰ باﻳد وى را تا وقتﻰ در حبس بﮕذارد تا
ﻳقﻴﻦ وي حاصﻞ شﻮد كﻪ ﻣال ﻣغصﻮبﻪ ﻳقﻴﻨا ﻫﻼك ﮔردﻳده است .اﮔر ﻣال ﻣغصﻮبﻪ ﻣثﻠﻰ باشد
و تﻮسط غاصب ﻫﻼك ﮔردد ،دراﻳﻦصﻮرت غاصب باﻳد ﻣثﻞ آﻧرا بﻪ صاحبش تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
ﻣاﻧﻨد ﮔﻨدم ،روغﻦ ،جﻮارى ،جﻮ وغﻴره.
اﮔر ﻣال ﻣغصﻮبﻪ قﻴﻤﻰ باشد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔاو ،ﮔاوﻣﻴش وغﻴره ﻫﻼك ﮔردد ،قﻴﻤت آن بﻪ صاحبش
تسﻠﻴﻢ ﻣﻰﮔردد.
غصب اشﻴاى غﻴرﻣﻨقﻮل؛ ﻣاﻧﻨد :زﻣﻴﻦ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻧا ﻣﻤﻜﻦ است؛ ﻟذا
اﮔر زﻣﻴﻦ ﻣغصﻮبﻪ تﻮسط سﻴﻼب از بﻴﻦ رود باﻻى 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 ﻫﻼك ﮔردد ،غاصب ضاﻣﻦ است .اﮔر
ﻣال كاﻣﻼ ﻫﻼك ﻧﮕردﻳده باشد بﻠﻜﻪ ﻧاقص شده باشد خسارة ﻧقص باﻻى غاصب است.
ﻗاﻋدة ضﻤان (تاوان) :اﮔر غاصب در ﻣال ﻣغصﻮبﻪ بﻪ قدرى تغﻴﻴر وارد سازد كﻪ ﻧام آن
تغﻴﻴر كﻨد و فاﻳدة اساسﻰ قبﻠﻰ كﻪ قب ً
ﻼ از آن استفاده ﻣﻰشد از بﻴﻦ رود ،در اﻳﻦ صﻮرت
ﻣغصﻮب ﻣﻨﻪ حق دارد از غاصب قﻴﻤت ﻣال خﻮد را بﮕﻴرد و ﻣال را بﻪ غاصب بﮕذارد؛ ﻣاﻧﻨد:
شخصﻰكﻪ ﮔﻮسفﻨد كسﻰ را غصب كﻨد و آﻧرا ذبح كﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣغصﻮب ﻣﻨﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧد 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 باﻻى غاصب تاوان كرده
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣاﻧﻨد شخصﻴﻜﻪ اشارة ﻣﻮتر ﻣغصﻮبﻪ را بشﻜﻨد پس ﻣغصﻮب ﻣﻨﻪ تﻨﻬا قﻴﻤت اشاره را
ﻣﻰﮔﻴرد و بس.
اﮔر غاصب ﻧقره را بﻪ سﻜﻪ تبدﻳﻞ كﻨد عﻼوه از سﻜﻪ تاوان بﻴشتر بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ باﻻﻳش ﻧﻴست
كﻪ وزن و ﻧام ﻧقره بﻪ حال خﻮد باقﻰ است و در پرداخت خسارة بﻴشتر سﻮد واقع ﻣﻰﮔردد.
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 درختﻫاى ﻳاد شده باقﻰ ﻣاﻧده و صاحب زﻣﻴﻦ بﻪ غاصب قﻴﻤت درختﻫاى
كشﻴده شده را ﻣﻰپردازد.
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 باﻻى غاصب تاوان ﻣﻰكﻨد
و قﻴﻤت آن را از او ﻣﻲﮔﻴرد.
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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 ﻣﻲكﻨد و ﻣغصﻮبﻪ را ﻣﻲﮔﻴرد ،اﻣا اﮔر قﻴﻤت ﻣال ﻣغصﻮبﻪ بﻪ اساس
سخﻦ غاصب با قسﻢ تعﻴﻴﻦ ﻧﮕردﻳده بﻮد در اﻳﻦ صﻮرت صاحبش اختﻴار ﻧدارد.
ضﻤاﻧت ﻣﻐصﻮبﻪ :چﻮچﻪﻫاى ﻣغصﻮبﻪ ،زﻳادت و ﻣﻴﻮه جات باغ در دست غاصب بﻪ صفت
اﻣاﻧت تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد ،ﻳعﻨﻰ اﮔر بغﻴر از تجاوز غاصب ﻫﻼك ﮔردد تاواﻧش باﻻى غاصب
ﻧﻴست؛ اﻣا اﮔر بﻪ تجاوز وى ﻫﻼك 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
ﻣﻰآﻳد ،اﮔر تﻮسط قﻴﻤت ﮔﻮساﻟﻪ كﻤبﻮدى قبﻠﻰ تﻼفﻰ ﻣﻰﮔردﻳد 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 ﻫﻼكت آن ضاﻣﻦ
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ازاﻳﻨﻜﻪ شراب و خﻨزﻳر براى ﻣسﻠﻤان ﻣال ﻣتقﻮم ﻧﻴست اﮔر ﻣسﻠﻤاﻧﻲ شراب
و خﻨزﻳر ﻣربﻮط ﻣسﻠﻤان دﻳﮕر را غصب ﻧﻤﻮده و ﻫﻼك سازد شراب و خﻨزﻳر ضﻤاﻧت ﻧدارد
چرا كﻪ غصب تﻨﻬا در ﻣال ﻣتقﻮم قابﻞ اعتبار است.

شاﮔردان در روشﻨﻰ شرﻳعت اسﻼﻣﻰ راجع بﻪ ضررﻫاى غصب باﻫﻢ تبادل ﻧظر كﻨﻨد.
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 -1غصب را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و دﻻﻳﻞ حرﻣت آﻧرا ذكر كﻨﻴد.
 -2اﮔر ﻣال ﻣغصﻮبﻪ در دست غاصب ﻫﻼك ﮔردد ،ﻣغصﻮب ﻣﻨﻪ ﻣستحق چﻪ ﻣﻰﮔردد؟
 -3قاعدة تضﻤﻴﻦ غصب را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4اﮔر غاصب طﻼ را بﻪ سﻜﻪ تبدﻳﻞ كﻨد ،ﻣغصﻮب ﻣﻨﻪ ﻣستحق چﻪ ﻣﻰﮔردد؟
 -5اﮔر ﻣسﻠﻤان شراب ﻣسﻠﻤان را غصب كﻨد در تاوان آن چﻪ ﻣﻰپردازد؟
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درس چﻬﻞ و ﻫشتﻢ

ودﻳﻌت
ﮔذاشتﻦ ﻣال ﻧزد ﻣردم بﻪ ﮔﻮﻧﺔ اﻣاﻧت ضرورتﻰ است كﻪ بﻴشتر واقع ﻣﻰشﻮد ،اﻣا در بﻴشتر
ﻣﻮاقع بﻪ سبب از بﻴﻦ رفتﻦ ﻣال اﻣاﻧت ﻣﻴان ﻣردم ﻣﻨاقشﻪﻫا و جﻨجالﻫاى ﻧﻴز بﻪ وقﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد
در درس اﻣروزى راجع بﻪ احﻜام ودﻳعت بشﻤا ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
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ترجﻤﻪ:
( )1ودﻳعت در دست ﻣﻮ َدع (شخصﻰكﻪ ودﻳعت ﻧزدش ﻣاﻧده ﻣﻰشﻮد) اﻣاﻧت است اﮔر ﻫﻼك
ﮔردﻳد ضﻤاﻧت ﻧدارد.
( )2شخص ﻣﻮدع ﻳا خاﻧﻮاده اش (كساﻧﻰ كﻪ ﻧفقﻪ اﻳشان باﻻى ﻣﻮ ِدع ﻻزم است) باﻳد از آن
حفاظت كﻨﻨد ،اﮔر بدون اﻳشان تﻮسط اشخاص دﻳﮕر ﻧﮕﻬدارى شﻮد ﻳا بﻪ شخصﻰ دﻳﮕر
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.
( )3اﮔر ﻣﻮ َدع اﻣاﻧت را بﻤال خﻮد طﻮرى خﻠط سازد كﻪ فرق آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد ضاﻣﻦ است.
اﮔر ﻣﻮ ِدع اﻣاﻧت خﻮﻳش را از ﻣﻮ َدع بخﻮاﻫد و ﻣﻮ َدع آﻧرا تسﻠﻴﻢ ﻧﻜﻨد در حاﻟتﻰ كﻪ وى بﻪ
تسﻠﻴﻤﻰ آن قادر باشد ،ضاﻣﻦ است.
( )4اﮔر بغﻴر از تصرف ﻣﻮ َدع اﻣاﻧت با ﻣال وى خﻠط شﻮد ﻫر دو شرﻳك ﻫستﻨد.
( )5اﮔر ﻣﻮ َدع بخشﻰ از اﻣاﻧت را ﻣصرف ﻧﻤﻮد؛ سپس ﻣثﻞ آﻧرا دوباره با آن ﻳﻜجا ساخت
ضاﻣﻦ تﻤام ﻣال است.
( )6اﮔر ﻣﻮ َدع ودﻳعت را ﻣﻮرد تجاوز قرار داد ،بﻪ طﻮر ﻣثال :باﻻى ودﻳعتﻲ كﻪ سﻮارى بﻮد
سﻮار شد ﻳا جاﻣﻪ بﻮد و وى آن را بﻪ جان كرد ،ﻳا غﻼم 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 ﻣﻮ َدع ﻣﻨﻜر شد و سپس
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ﻫﻼك ﮔردﻳد ،ضاﻣﻦ است ،اﮔر از اﻧﻜار بﻪ اعتراف روى آورد از ضﻤاﻧت بري ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7ﻣﻮ َدع ﻣﻰتﻮاﻧد ودﻳعت را با خﻮد در سفر ببرد وﻟﻮ كﻪ بﻪ اﻧتقال آن ﻣصرف آﻳد.
( )8اﮔر دو ﻧفر ﻧزد ﻳك شخص ودﻳعت بﻤاﻧﻨد ،سپس ﻳﻜﻰ اﻳشان ﻣراجعﻪ كﻨد و طاﻟب حصﺔ
خﻮﻳش شﻮد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

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.
( )9اﮔر 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.
( )10اﮔر ﻣﻮ ِدع ( كسﻰكﻪ ودﻳعت ﻣﻰﻣاﻧد ) بﻪ ﻣﻮ َدع بﮕﻮﻳد :ودﻳعت را بﻪ خاﻧﻤت تسﻠﻴﻢ ﻣﻜﻦ!
و وى آﻧرا بﻪ خاﻧﻤش تسﻠﻴﻢ كﻨد ،ضاﻣﻦ ﻧﻴست .اﮔر ﻣﻮ ِدع براﻳش بﮕﻮﻳد :ودﻳعت را درﻳﻦ
اطاق ﻧﮕﻬداري كﻦ و (ﻣﻮ َدع) آﻧرا در اطاق دﻳﮕر(اﻳﻦ) خاﻧﻪ بﮕذارد ،ضاﻣﻦ ﻧﻴست ،وﻟﻲ اﮔر
در خاﻧﻪ دﻳﮕر ﻧﮕﻬداري كﻨد ضاﻣﻦ است.
شرح
تﻌرﻳﻒ ودﻳﻌت و ﻣشروﻋﻴت آن :ودﻳعت در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨﻰ سپرده شدن است و در
اصطﻼح عبارت است از ﮔذاشتﻦ ﻣال جﻬت ﻧﮕﻬدارى ﻧزد شخصﻲ كﻪ اﻫﻞ باشد بﻪ قسﻤﻲكﻪ
كﻪ ﻣﻠﻜﻴت ﻣاﻟك در آن باقﻰ بﻤاﻧد .و اﻣاﻧت عام و ودﻳعت عقد خاص است.
ودﻳعت ﻳك عﻤﻞ روا است ،اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨ َِّسا ِء.]58:

ترجﻤﻪ :اﷲ

بشﻤا اﻣر ﻣﻴﻜﻨد كﻪ اﻣاﻧتﻬا را بﻪ اﻫﻞ آن بسپارﻳد.

در ﻳك رواﻳت سﻨﻦ ترﻣذى رسﻮل اكرم
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ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ترجﻤﻪ :اﻣاﻧت را بﻪ كسﻲ تسﻠﻴﻢ كﻦ كﻪ بﻪ تﻮ تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮده است.
آﻳﺔ ﻣباركﻪ و حدﻳث شرﻳف قبﻠﻰ بﻪ ﻣشروعﻴت ودﻳعت دﻻﻟت ﻣﻰكﻨد.
ﻣﻮدِ ع :صاحب ﻣال كﻪ ﻣال خﻮﻳش را ﻧزد شخص دﻳﮕر اﻣاﻧت ﻣﻰﮔذارد.
ﻣﻮدَ ع :شخصﻰكﻪ ﻣال ﻧزدش اﻣاﻧت ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ودﻳﻌﻪ :ﻣاﻟﻴﻜﻪ بﻪ صفت اﻣاﻧت ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ ودﻳﻌت :ودﻳعت حﻜﻢ اﻣاﻧت را دارد اﮔر بغﻴر از تجاوز ﻧﮕﻬبان ﻫﻼك ﮔردد ضﻤاﻧت
ﻧدارد؛ زﻳرا كﻪ ﻣردم بﻪ حفاظت اﻣاﻧات ﻳﻜدﻳﮕر ضرورت دارﻧد و اﮔر در صﻮرت ﻫﻼكت
ﻧﮕﻬبان ضاﻣﻦ پﻨداشتﻪ شﻮد ﻣردم از ﻧﮕﻬدارى اﻣﻮال دﻳﮕران خﻮدارى ﻣﻰكﻨﻨد.
ﻣﻮ َدع ﻣﻜﻠف است از ﻣال ودﻳعت حفاظت كﻨد ﻫﻤچﻨان ﻣﻰتﻮاﻧد تﻮسط اعضاى خاﻧﻮادة خﻮد
از آن ﻧﮕﻬباﻧﻰ ﻧﻤاﻳد .ﻣراد از اعضاى خاﻧﻮاده كساﻧﻰ است كﻪ با ﻣﻮ َدع سﻜﻮﻧت داشتﻪ و ﻧفقﺔ
اﻳشان بر او واجب است.
حفاظت ودﻳعت تﻮسط اشخاص بﻴﮕاﻧﻪ بدون خاﻧﻮاده ﻣﻮ َدع جﻮاز ﻧدارد؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ شراﻳط
اﻧسان را ﻣجبﻮر سازد تا ﻣال ودﻳعت را جﻬت حفاظت بﻪ شخص دﻳﮕر تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد؛ ﻣاﻧﻨد:
شخصﻰكﻪ خاﻧﻪ اش آتش ﮔﻴرد و ﻣال را جﻬت حفاظت بﻪ ﻫﻤساﻳﻪ بدﻫد.
ضﻤاﻧت ودﻳﻌت -١ :اﮔر ﻣﻮ َدع حﻴﻦ ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻮ ِدع ﻣال را بﻪ وى تسﻠﻴﻢ ﻧﻜﻨد ضاﻣﻦ است
چرا كﻪ در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻮ َدع غاصب است و غاصب ضاﻣﻦ است.
 -2اﮔر 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 جﻮالﻫاى ﮔﻨدم باز ﮔردد
و ﮔﻨدم خﻠط شﻮد ،ضاﻣﻦ ﻧﻴست .و اﻳشان در ﻣال حﻴثﻴت شركاء را بخﻮد اختﻴار ﻣﻰكﻨﻨد.
 -3اﮔر بخشﻰ از ﻣال ودﻳعت را بﻪ ﻣصرف رساﻧد و سپس اعاده كرد ضاﻣﻦ تﻤام ﻣال ﻣﻰشﻮد
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣال ﻣﻠﻜﻴت وى ﻣﻰﮔردد.
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اﮔر ﻣﻮ َدع بر ودﻳعت تجاوز كﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :بدون اجازه ﻣﻮ ِدع باﻻى 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 ﻫﻼك شد ﻫﻢ ضاﻣﻦ است.
بﻪ سﻔر بردن ودﻳﻌﻪ :ﻣﻮ َدع ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال ودﻳعت را جﻬت حفاظت آن با خﻮد در سفر بﻪ
شرطﻰ ببرد كﻪ از اﻣﻨﻴت راه ﻣطﻤئﻦ بﻮده و ﻣﻮ ِدع آﻧرا از اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣﻨع ﻧﻜرده باشد.
وضﻊ شروط بر ﻣﻮدَ ع :اﮔر ﻣﻮ ِدع بﻪ ﻣﻮ َدع بﮕﻮﻳد ﻣال ودﻳعت را تﻮسط خاﻧﻤت ﻧﮕﻬدارى
ﻣﻜﻦ اﻳﻦ سخﻦ وى اعتبار ﻧدارد چرا كﻪ ﻣﻮ ِدع ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻣال ودﻳعت را داﻳﻤاً جﻬت حفاظت
با خﻮد داشتﻪ باشد و حتﻤا ضرورت احساس ﻣﻰشﻮد تا آﻧرا تﻮسط شخص دﻳﮕر ﻧﮕﻬداري
كﻨد و ﻫﻤسر براى اﻧسان از ﻫر كسﻰ دﻳﮕر قرﻳبتر است.
اﮔر ودﻳعت خﻼف ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻮ ِدع در اطاق دﻳﮕر ﻫﻤان حﻮﻳﻠﻰ حفظ ﮔردد ﻣشﻜﻠﻰ ﻧدارد
زﻳرا كﻪ اطاقﻫاى داخﻞ ﻳك حﻮﻳﻠﻰ كدام فرق ﻧدارﻧد ،قابﻞ تذكر است كﻪ خاﻧﻪﻫا از
ﻟحاظ حفاظت باﻫﻢ ﻣتفاوت اﻧد و ﻣﻮ َدع ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ودﻳعﻪ را بدون اجازه ﻣﻮ ِدع در خاﻧﻪ دﻳﮕر
ﻧﮕﻬداري كﻨد.

٢٣١

تفاوتﻫاى اﻣاﻧت با ودﻳعت را با ﻣثال واضح سازﻳد.

 -1ودﻳعت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت ودﻳعت را بﻴان دارﻳد.
 -3ﻣﻮ ِدع ،ﻣﻮ َدع و ودﻳعﻪ را از خﻼل ﻳك ﻣثال واضح سازﻳد.
 -4ﻣﻮ َدع غﻴر از خﻮد چﻪ كساﻧﻲ ودﻳعت را ﻧﮕﻬداري كرده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 -5اﮔر ودﻳعﻪ ﻧزد ﻣﻮ َدع ﻫﻼك ﮔردد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -6آﻳا ﻣﻮ َدع ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰكﻨد 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 ﻣﻰكﻨد
كﻪ احﻜام آن قرار ذﻳﻞ است:
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ترجﻤﻪ
ﻋارﻳت
( )1عارﻳت روا است و تﻤﻠﻴك فﻮاﻳد بﻼعﻮض عارﻳت پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
عقد عارﻳت بﻪ اﻳﻦ اﻟفاظ عارﻳت دﻫﻨده درست ﻣﻰشﻮد :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 غﻼم را خدﻣتﮕارت ساختﻢ،خاﻧﻪ ام ﻣسﻜﻦ تﻮ شد ،خاﻧﻪ ام تا زﻧده باشﻢ ﻣسﻜﻦ
تﻮ شد.
( )2اعاره دﻫﻨده ﻫر وقت ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال خﻮد را دو باره پس بﮕﻴرد.
( )3عارﻳت ﻧزد ﻣستعﻴر اﻣاﻧت است ،اﮔر بدون تجاوز ﻫﻼك ﮔردد ﻣستعﻴر ضاﻣﻦ ﻧﻴست.
( )4ﻣستعﻴر ﻧﻤﻰتﻮاﻧد عارﻳت را بشخص دﻳﮕر بﻪ اجاره بدﻫد ﻳا آﻧرا ﮔرو ( رﻫﻦ ) كﻨد ،اﮔر
بﻪ اجﻮره داد و ﻫﻼك ﮔردﻳد ضاﻣﻦ است ،اﮔر عارﻳت ﻧسبت بﻪ استفاده كﻨﻨدﮔان تفاوت
ﻧداشت ﻣستعﻴر ﻣﻴتﻮاﻧد آﻧرا بﻪ شخص دﻳﮕر اعاره دﻫد.
( )5عارﻳت دراﻫﻢ ،دﻧاﻧﻴر و ﻫر آﻧچﻴزىكﻪ بﻪ وزن و پﻴﻤاﻧﻪ فروختﻪ ﻣﻰشﻮد قرض است.
( )6اﮔر زﻣﻴﻦ جﻬت اعﻤار ﻳا غرس درختﻫا بﻪ عارﻳت داده شﻮد روا است.
عارﻳت دﻫﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد زﻣﻴﻦ را دوباره پس بﮕﻴرد و ﻣستعﻴر را بﻪ قﻠع درختﻫا و عﻤارت
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 درختﻫا را دور ساخت ضاﻣﻦ ﻧقصان وﻳران
كردن آبادي و كشﻴدن درختﻬا است.
( )7اجﻮرة اعاده كردن عارﻳت باﻻى ﻣستعﻴر است ،اجﻮره اعاده كردن جﻨس اجاره شده
باﻻى اجاره دﻫﻨده است و اعاده ﻧﻤﻮدن جﻨس غصب شده باﻻى غاصب است.
( )8اﮔر شخصﻰ حﻴﻮاﻧﻲ را بعارﻳت ﮔرفت و بﻪ طﻮﻳﻠﻪ صاحبش برد و سپس ﻫﻼك شد ضﻤان
ﻧدارد ،اﻣا اﮔر عﻴﻦ را بعارﻳت ﮔرفت و بﻪ خاﻧﺔ صاحبش برد ﻟﻴﻜﻦ بﻪ وى تسﻠﻴﻢ ﻧﻜرد ضاﻣﻦ
است .اﮔر ﻣﻮ َدع 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 اصطﻼح تﻤﻠﻴك فﻮاﻳد بﻼعﻮض
را عارﻳت ﮔﻮﻳﻨد.
بﻪ عارﻳت ﮔرفتﻦ اشﻴاء در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰدﻫد.
ﻣستﻌﻴر :شخصﻰكﻪ جﻬت استفاده چﻴزي را از كسﻲ ﻣﻰﮔﻴرد.
عقد عارﻳت بﻪ اﻟفاظ خاصﻰ كﻪ بﻪ تﻤﻠﻴك فائده دﻻﻟت ﻣﻰكﻨد ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد كﻪ در ﻣتﻦ
كتاب از آن تذكر بﻪ عﻤﻞ آﻣد .در عقد عارﻳت ﻣعﻴر ﻫر وقت ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻣستعﻴر ﻣال خﻮد
را دوباره بﮕﻴرد.
ضﻤاﻧت ﻋارﻳت :عارﻳت ﻣاﻧﻨد ودﻳعت حﻜﻢ اﻣاﻧت را دارد و در صﻮرت ﻫﻼكت بدون
تجاوز ﻣستعﻴر ،ضﻤاﻧت ﻧدارد.
بﻪ ﻋارﻳت دادن :ﻣستعﻴر ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰتﻮاﻧد كﻪ
استعﻤال كﻨﻨدﮔان در ﻣﻮرد استفاده آن باﻫﻢ ﻳﻜسان باشﻨد .طﻮر ﻣثال :ساعت دﻳﻮارى كﻪ
تﻤام ﻣردم آﻧرا ﻳﻜسان در دﻳﻮار آوﻳزان ﻣﻰكﻨﻨد و در استفاده برابر اﻧد ،اﮔر ﻣردم در ﻣﻮرد
استفاده آن ﻣتفاوت بﻮدﻧد بﻪ عارﻳت دادن ﻫﻤچﻮ اشﻴأ جﻮاز ﻧدارد ،ﻣاﻧﻨد :ﻣﻮترىكﻪ در حﻤﻞ
و راﻧﻨدﮔﻲ آن ﻣردم ﻣتفاوت اﻧد.
اشﻴاﻳﻰكﻪ بدون استﻬﻼك ﻣﻮرد استفاده قرار ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد عارﻳت آن حﻜﻢ قرض را دارد
ﻣاﻧﻨد :پﻮل ،ﮔﻨدم ،روغﻦ وغﻴره.
اﻗسام ﻋارﻳت :عارﻳت بﻪ دو قسﻢ است.
 -١ﻋارﻳت 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 درختﻫاى
ﻣستعﻴر را قﻠع كرد ضاﻣﻦ ﻧقصان است.
 -٢ﻋارﻳت ﻏﻴرﻣؤﻗت:عبارت از عارﻳتﻰ است كﻪ تارﻳخ اعادة آن ﻣعﻴﻦ ﻧباشد.
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 -1عارﻳت را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت آﻧرا بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2ﻣعﻴر و ﻣستعﻴر كﻰﻫا اﻧد؟
 -3عقد عارﻳت بﻪ كدام اﻟفاظ درست ﻣﻰشﻮد؟
 -4آﻳا ﻣاﻟﻴﻜﻪ بﻪ عارﻳت ﮔرفتﻪ شده تاوان دارد ؟
 -5ﻣاﻟﻴﻜﻪ بﻪ عارﻳت ﮔرفتﻪ شده آﻳا بﻪ كسﻰ دﻳﮕرى بﻪ عارﻳت داده ﻣﻰشﻮد؟
 -6اقسام عارﻳت را بﻴان كﻨﻴد.
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درس پﻨجاﻫﻢ

ﻟﻘﻴﻂ

ترجﻤﻪ:
( )1طفﻠﻰكﻪ از زﻣﻴﻦ برداشتﻪ شده (ﻳافت شده و پدر و ﻣادر آن ﻣعﻠﻮم ﻧباشد) ﻣسﻠﻤان آزاد
بﻮده و ﻧفقﺔ او بر بﻴت اﻟﻤال است ،كسﻰ دﻳﮕرى ﻧﻤﻰتﻮاﻧد وى را از شخصﻰكﻪ از زﻣﻴﻦ
برداشتﻪ است بﮕﻴرد ،اﮔر شخصﻰ دعﻮى كرد ( طفﻞ ﻳافت شده ) طفﻞ وى است سخﻦ او
قابﻞ اعتبار ﻣﻲباشد ،اﮔر دو ﻧفر دعﻮى ﻧﻤﻮد و ﻫر كدام ﻣﻲﮔفت طفﻞ ﻳافت شده پسر وى
است و ﻳﻜﻰ اﻳشان ﻧشاﻧﻪ بدن وى را اراﻳﻪ كرد ،آن حق اوﻟﻮﻳت را دارد.
( )2اﮔر در شﻬر ﻳا قرﻳﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻟقﻴطﻰ پﻴدا ﮔردﻳد و ذﻣﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد كﻪ پسر وى است
ﻧسب طفﻞ از وى ثابت ﻣﻰﮔردد و طفﻞ ﻣسﻠﻤان حساب ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا اﮔر در اﻫﻞ زﻣﻪ ﻳا ﻣعبد
ﻳﻬﻮدﻳان و ﻣسﻴحﻴان ﻳافتﻪ شد ،ذﻣﻰ حساب ﻣﻰﮔردد.
( )3اﮔر شخصﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد كﻪ طفﻞ ﻳافت شده غﻼم وى است سخﻨش پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و
طفﻞ آزاد است؛ اﻣا اﮔر غﻼم دعﻮي ﻧﻤﻮد كﻪ وى پسرش است ،ﻧسب طفﻞ از وى ثابت شده
و طفﻞ آزاد است.
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( )4اﮔر با طفﻠﻰ ﻳافت شده ﻣال بستﻪ شده ﻫﻢ ﻳافت شﻮد ﻣال ﻣتذكره از طفﻞ ﻣحسﻮب
ﻣﻰﮔردد.
( )5روا ﻧﻴست ﻳابﻨده ،طفﻞ ﻳافت شده را بﻪ ﻧﻜاح بدﻫد و در ﻣال وى تصرف كﻨد ،ﻳابﻨده
براى طفﻞ ﻳافت شده بخشش را قبض كرده ﻣﻰتﻮاﻧد ،و او را در صﻨعت و كار تﻮظﻴف كرده
ﻣﻴتﻮاﻧد.
شرح:
تﻌرﻳﻒ ﻟﻘﻴﻂ( :ﻟقﻴط) از (ﻟ ُ ِق َط) ﮔرفتﻪ شده( ،ﻟقط) و بﻪ ﻣعﻨﻰ برداشتﻦ از زﻣﻴﻦ است ودر
اصطﻼح 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.
دﻳﻦ ﻟﻘﻴﻂ :اﮔر ﻟقﻴط در قرﻳﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان پﻴدا ﮔردد احﻜام اسﻼم باﻻﻳش تطبﻴق شده و
ﻣسﻠﻤان پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد وﻟﻮ فرد ذﻣﻰ وى را ﻳافتﻪ باشد؛ زﻳرا در اسﻼم فاﻳده آن است؛ اﻣا اﮔر
در قرﻳﻪ ﻳا ﻣعبد ذﻣﻰﻫا پﻴدا ﮔردد ذﻣﻰ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ جاى درﻳافت اعتبار دارد.
ﻧسب ﻟﻘﻴﻂ :اﮔر شخصﻰ دعﻮى ابﻮﻳت ﻟقﻴط را ﻧﻤﻮد ،دعﻮاى او پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد وﻟﻮ كﻪ ذﻣﻰ
باشد .اﮔر دو شخص دعﻮاى ﻧسب كﻨﻨد ﻫر ﻳﻜﻰ اﻳشان كﻪ ﻧخست دعﻮى كرده باشد دعﻮاى
او پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻳشان ﻧشاﻧﻪ ﻳا قرﻳﻨﺔ را اراﻳﻪ كرد كﻪ بﻪ ابﻮﻳت وى دﻻﻟت كﻨد
حق اوﻟﻴت دارد .اﮔر شخصﻰ بﻪ ابﻮﻳت ﻟقﻴط شﻬﻮد بﻴاورد ﻧسب او از وى ثابت ﻣﻰﮔردد.
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 باﻻى بﻴت اﻟﻤال است ،چﻮن بﻴت اﻟﻤال خزاﻧﺔ
ﻣشترك ﻣسﻠﻤاﻧان است.
سرپرست ﻟقﻴط ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰتﻮاﻧد وى را ﻣصروف
ﻧجارى ،خﻴاطﻰ و ﻳا كار دﻳﮕري سازد كﻪ بﻪ سﻮد ﻟقﻴط باشد.

 -1ﻟقﻴط را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3باﻻى ﻟقﻴط احﻜام كدام دﻳﻦ تطبﻴق ﻣﻰﮔردد؟

 - 2برداشتﻦ ﻟقﻴط چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -4ﻧفقﺔ ﻟقﻴط باﻻى كﻰ است؟

٢٣٨

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 حﻼل ﻣﻰداﻧﻨد و ﻣصرف ﻣﻰكﻨﻨد .درﻳﻦ درس راجع بﻪ احﻜام
ﻣختﻠف اشﻴاي ﻳافت شده ﻣطﻠع خﻮاﻫﻴﻢ شد.

٢٣٩

ترجﻤﻪ:
( )1ﻟقطﻪ 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 اعﻼن
ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
( )2اﮔر صاحبش آﻣد خﻮب ،ورﻧﻪ آن را خﻴرات ﻣﻰكﻨد ،اﮔر بعد از خﻴرات ﻧﻤﻮدن آن
صاحبش آﻣد اختﻴاردارد خﻴرات را تاﻳﻴد ﻣﻲكﻨد ﻳا از ﮔﻴرﻧده قﻴﻤت آن را ﻣﻲﮔﻴرد.
( )3برداشتﻦ ﮔﻮسفﻨد ،ﮔاو و شتر جﻮاز دارد ،اﮔر برﮔﻴرﻧده بدون اذن حاكﻢ باﻻﻳش ﻣصرف
ﻣﻰكﻨد ﻣصرف آن تبرع است ،اﮔر بﻪ اﻣر حاكﻢ ﻣصرف ﻣﻰكﻨد باﻻى صاحب (ﻟقطﻪ) قرض
است.
( )4اﮔر ﻣﻮضﻮع بﻪ حاكﻢ تقدﻳﻢ ﮔردد وى در ﻣﻮرد فﻜر ﻣﻰكﻨد ،اﮔر حﻴﻮان فاﻳده داشت
آن را بﻪ كار ﻣﻲاﻧدازد و از فاﻳدة آن بر حﻴﻮان ﻣصرف ﻣﻰكﻨد؛ اﻣا اﮔر فاﻳده ﻧﻤﻰكرد و ترس
ﻣﻮجﻮد بﻮد كﻪ در ﻣصرف آن خرج ﻧشﻮد آن را ﻣﻴفروشد و بﻪ ﻧﮕﻬدارى قﻴﻤت اﻣر ﻣﻰكﻨد.
اﮔر ﻣصﻠحت درﻳﻦ باشد كﻪ بر حﻴﻮان ﻣصرف شﻮد پس بﻪ ﮔﻴرﻧده اجازة (ﻣصرف) بدﻫد و
ﻣصرف باﻻى صاحبش قرض ﻣﻰباشد ،ﻫﻨﮕاﻣﻰكﻪ صاحبش حاضر ﮔردد ﻳابﻨده حق دارد اﻟﻰ
درﻳافت ﻣصارف آﻧرا با خﻮد ﻧﮕاه كﻨد.
( )5ﻟقطﺔ حﻞ و حرم ﻳﻜسان است.
( )6اﮔر شخصﻰ بﻴاﻳد و دعﻮاى ﻣﻠﻜﻴت ﻟقطﻪ را ﻧﻤاﻳد ،اﻟﻰ وقت اقاﻣﺔ شاﻫدان براﻳش تسﻠﻴﻢ
ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻟقطﻪ را بﻴان كرد بﻪ ﮔﻴرﻧده روا است كﻪ تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد؛ ﻟﻴﻜﻦ در ﻧزد
قاضﻲ بﻪ سپردن آن ﻣجبﻮر ﻧﻤﻲﮔردد.
( )7ﻟقطﻪ بر ثروتﻤﻨدان صدقﻪ ﻧشﻮد ،اﮔر ﻳابﻨده غﻨﻰ باشد روا ﻧﻴست كﻪ از آن استفاده كﻨد
اﻣا اﮔر فقﻴر باشد فرق ﻧﻤﻰكﻨد 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:
تﻌرﻳﻒ ﻟﻘﻄﻪ :ﻟقطﻪ عبارت از ﻣاﻟﻰ است كﻪ در راه ﻳافت شده و ﮔرفتﻪ شﻮد و صاحبش
ﻣعﻠﻮم ﻧباشد.

٢٤٠

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.
شاﻫد ﮔرﻓتﻦ حﻴﻦ ﻳاﻓتﻦ ﻟﻘﻄﻪ :ﻳابﻨدة ﻟقطﻪ ﻣﻜﻠف است تا در صﻮرت اﻣﻜان ﻫﻨﮕام
برداشتﻦ ﻟقطﻪ شاﻫد ﮔﻴرد ،اﮔر شاﻫد ﮔرفت و ﻟقطﻪ ﻫﻼك ﮔردﻳد ضﻤاﻧت ﻧدارد؛ اﻣا اﮔر
ﻳابﻨده اقرار ﻧﻤﻮد كﻪ آن را براى خﻮد برداشتﻪ و ﻟقطﻪ ﻫﻼك 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ 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:
 -1حﻴﻮاﻧاتﻰكﻪ قابﻠﻴت كار را داشتﻪ باشد قاضﻲ بﻪ ﻳابﻨده اﻣر ﻣﻲكﻨد كﻪ حﻴﻮان ﻳافت شده را
بﻪ كار بدﻫد و از ﻣزد آن بر حﻴﻮان ﻣصرف كﻨد.
 -2حﻴﻮاﻧاتﻰكﻪ 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 ﻣﻰفروشد و بﻪ حفاظت
پﻮل قﻴﻤت حﻴﻮان اﻣر ﻣﻰكﻨد.
 -3اﮔر قاضﻲ ﻣصﻠحت ﻧﮕﻬداري حﻴﻮان را دﻳد ﻧﮕﻬداري شﻮد و بر آن ﻣصرف صﻮرت
ﮔﻴرد و خﻮراك براﻳش تﻬﻴﻪ ﮔردد وقتﻴﻜﻪ ﻣاﻟك حاضر ﮔردد از ﻧزدش ﻣصارف ﮔرفتﻪ
شﻮد.
تسﻠﻴﻤﻰ ﻟﻘﻄﻪ بﻪ ﻣاﻟﻚ آن :شخصﻰ؛كﻪ دعﻮاى ﻣﻠﻜﻴت ﻟقطﻪ را ﻧﻤاﻳد اقاﻣﺔ شﻬﻮد حتﻤﻰ
است؛ زﻳرا كﻪ دعﻮى بﻪ شﻬﻮد ثابت ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر از اقاﻣﺔ شﻬﻮد عاجز شد ﻟﻴﻜﻦ ﻧشاﻧﺔﻫاى
ﻟقطﻪ را ﮔفت ﻳابﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال را بﻪ وى تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
اﮔر ﻳابﻨده بﻪ اﻣر حاكﻢ باﻻى حﻴﻮان ﻣصرف ﻧﻤاﻳد ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻣاﻟك آن ﻣطاﻟبﺔ ﻣال ﻣصرف
شده را ﻧﻤاﻳد در صﻮرت عدم پرداخت ،ﻳابﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد حﻴﻮان را تا پرداخت قﻴﻤت آن باخﻮد
٢٤١

ﻧﮕﻬدارد .اﮔر ﻣاﻟك در حاﻟﻰ حاضر ﮔردﻳد كﻪ ﻳابﻨدة ﻣال را خﻴرات ﻧﻤﻮده صاحبش اختﻴار
دارد خﻴرات را تاﻳﻴد ﻣﻰكﻨد ﻳا از ﻳابﻨده خساره ﻣﻰﮔﻴرد؛ زﻳرا ﻳابﻨده ،ﻣال غﻴر را بدون اجازه
صاحبش خﻴرات ﻧﻤﻮده است.
خﻴرات ﻛردن ﻟﻘﻄﻪ :اﮔر ﻳابﻨده ﻟقطﻪ را تا وقت ﻣعﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬداري كﻨد و صاحبش پﻴدا
ﻧﮕردد ﻳابﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال ﻟقطﻪ را باﻻى فقراء تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد ،اﮔر ﻳابﻨده فقﻴر باشد ﻣﻰتﻮاﻧد
خﻮدش ﻣصرف ﻧﻤاﻳد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر پدر ،برادر ،خاﻧﻢ ﻳا پسرش فقﻴر باشد ﻣﻰتﻮاﻧد بر اﻳشان
صدقﻪ ﻧﻤاﻳد.

شاﮔردان فرق ﻣﻴان ﻟقطﻪ و ﻟقﻴط را واضح سازﻧد.

 -1ﻟقطﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2حﻜﻢ برداشتﻦ ﻟقطﻪ را بﻴان كﻨﻴد.
 -3ﻟقطﺔ كﻪ بﻪ ﻧﻴت ﻣصرف براي شخص ﻳابﻨده برداشتﻪ شﻮد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -4اﮔر ﻣﻮضﻮع ﻳافتﻦ حﻴﻮان بﻪ حاكﻢ تقدﻳﻢ ﮔردد حﻜﻢ فقﻬﻲ آن چﻪ است؟
 -5ﻳابﻨدة ﻟقطﻪ ﻫﻨﮕام ورداشتﻦ آن چﻪ باﻳد كﻨد؟
 -6اﮔر ﻳابﻨدة ﻟقطﻪ بﻪ اﻣر حاكﻢ بر ﻟقطﻪ ﻣصرف ﻧﻤﻮده باشد ،ﻣصرف آن را از كﻰ بﮕﻴرد؟

٢٤٢

درس پﻨجا ودوم

حﻜﻢ شخص خﻨثﻰ
در بسﻴارى از ﻣﻮارد در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻲشﻮد
و ﻧﻪ ﻣرد .و داراى احﻜام ﻣستقﻞ ﻣﻲباشد .درﻳﻦ درس احﻜام ﻣربﻮط بﻪ شخص خﻨثﻲ ﻣشﻜﻞ
را ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ:

٢٤٣

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر طفﻞ ﻧﻮ پﻴدا آﻟﺔ تﻨاسﻠﻰ ﻣرد و زن ﻫردو را داشتﻪ باشد خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد،
اﮔر از آﻟﻪ تﻨاسﻠﻰ ﻣرد بﻮل (ادرار) ﻣﻰكرد پسر است و اﮔر از آﻟﻪ تﻨاسﻠﻰ زن بﻮل ﻣﻴﻜرد دختر
است.
( )2اﮔر از ﻫر دو آﻟﻪ ادرار ﻣﻰكرد پس از (ﻫرﻳﻜﻰ) آن كﻪ اول ادرار خارج ﻣﻰشد او از
ﻫﻤان (جﻨس) پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر از ﻫردو (آﻟﻪ) در ﻳك وقت ادرار صﻮرت ﻣﻲﮔرفت ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ زﻳادت اعتبار ﻧدارد؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :از ﻫر ﻳك آﻟﻪ
كﻪ ادرار بﻪ ﻣقدار بﻴشتر صﻮرت ﻣﻲﮔرفت شخص ﻣذكﻮر از ﻫﻤان جﻨس پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )3وقتﻰ كﻪ خﻨثﻲ باﻟغ ﮔردد و رﻳش كشﻴد و ﻳا بﻪ جﻤاع زن قادر شد ﻣرد پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )4و 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 ﻣﻰشﻮد.
( )5و اﮔر ﻳك ﻧشاﻧﻪ ﻳاد شده ﻫﻢ وجﻮد ﻧداشت شخص ﻣذكﻮر خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
( )6افراد خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ باﻳد در ﻧﻤاز جﻤاعت ﻣﻴان صف ﻣردﻫا و زﻧﻬا (در صف ﻣستقﻞ) اﻳستاد
شﻮﻧد.
( )7اﮔر خﻨثﻲ ﻣشﻜﻞ صاحب ﻣال باشد براﻳش كﻨﻴز خرﻳدارى ﻣﻰشﻮد تا او را ختﻨﻪ كﻨد .و
اﮔر ﻣال ﻧداشت حاكﻢ از بﻴت اﻟﻤال براﻳش كﻨﻴز خرﻳدارى ﻣﻰكﻨد تا او را ختﻨﻪ كﻨد ،وقتﻴﻜﻪ
ختﻨﻪ شد كﻨﻴز فروختﻪ ﻣﻰشﻮد و قﻴﻤتش بﻪ بﻴت اﻟﻤال اعاده ﻣﻰﮔردد.
( )8اﮔر پدر خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ وفات كﻨد و از وى ﻳك پسر و خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ بﻤاﻧد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
ﻣاﻟش بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد ،دو حصﻪ را پسر و ﻳك حصﻪ را خﻨثﻰ ﻣﻰﮔﻴرد.
بﻨظر وى (اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ) خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ تا وقتﻴﻜﻪ طﻮرى دﻳﮕر ثابت ﻧﮕردد درحﻜﻢ دختر است
و اﮔر قسﻤﻰ دﻳﮕر ثابت شﻮد حﻜﻢ آن را ﻣﻲﮔﻴرد.
( )9اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :براى خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ ( ﻣجﻤﻮعﻪ ) ﻧصف ﻣﻴراث ﻣرد
و ﻧصف ﻣﻴراث زن داده ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ قﻮل اﻣام شعبﻰ است .ﻫر دو اﻣام در قﻴاس ﮔفتار وى
اختﻼف دارﻧد ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣﻴراث بﻪ ﻫفت بخش تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد پسر چﻬار و
خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ سﻪ حصﻪ ﻣﻰﮔﻴرد .اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣال ﻣﻴاﻧشان بﻪ دوازده حصﻪ تقسﻴﻢ
ﻣﻰشﻮد ،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
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .در ﻫر صﻮرت براي شﻨاخت خﻨثﻲ كﻮشش شﻮد تﻮسط ﻧشاﻧﻪﻫا و عﻼﻳﻢ
شﻨاختﻪ شده و با ﻳك جﻨس ﻳعﻨﻲ ﻣرد ﻳا زن ﻣﻠحق شﻮﻧد؛ اﻣا اﮔر ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣرد و زن ﻫردو در
اﻳشان برابر باشد اﻧسان ﻣذكﻮر خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد و احﻜام جدا دارد.
ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣردى :اﮔر خﻨثﻰ ذكر و فرج ﻫردو داشتﻪ باشد بﻪ ﻧشاﻧﻪﻫاى آتﻰ ﻣذكر پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
 -1خروج بﻮل از راه آﻟﻪ تﻨاسﻠﻰ ﻣرد (ذكر).
 -2در صﻮرتﻰكﻪ 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 ﻣﻲشد او ﻣرد
پﻨداشتﻪ ﻣﻲشﻮد اﻣا اﮔر از فرج ﻣقدار ادرار بﻴشتر خارج ﻣﻲشد شخص ﻣذكﻮر زن پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ اﻳﻦ زﻳادت را اعتبار ﻧﻤﻰدﻫد.
 -3بعد از بﻠﻮغ رﻳش كشﻴدن.

 -4تﻮاﻧﻤﻨدى جﻤاع با زن.

ﻋﻼﻳﻢ زن بﻮدن :در ﻣﻮجﻮدﻳت ﻧشاﻧﻪﻫاى آتﻰ خﻨثﻰ زن پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد:
 -1پستاﻧﻬاي او ﻣاﻧﻨد پستان زﻧان بزرگ شﻮد.
 -3آﻣدن حﻴض.

 -4حﻤﻞ ﮔرفتﻦ.

 -2بدون بروز پستان خروج شﻴر از پستان.
 -5اﻣﻜان جﻤاع كردن از راه فرج.

اﮔر ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣرد ﻳا زن بﻮدن قبﻠﻰ دﻳده ﻧشﻮد خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد و احﻜام ﻣستقﻞ
دارد.
راجع بﻪ خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ ﻧظر فقﻬاء اﻳﻦ است كﻪ در ﻫر حﻜﻢ كﻪ احتﻴاط بﻴشتر ﻣراعات ﮔردد بﻪ
ﻫﻤان عﻤﻞ ﻣﻰشﻮد كﻪ برخﻲ ازﻳﻦ احﻜام قرار ذﻳﻞ است:
ﻧﻤاز جﻤاﻋت :در ﻧﻤاز جﻤاعت ﻣﻴان ﻣردان و زﻧﻬا در صف ﻣستقﻞ استاده ﻣﻰشﻮد بخاطر
اﻳﻨﻜﻪ اﮔر در صف ﻣردان استاده شﻮد بﻪ اﻳﻦ احتﻤال كﻪ زن است ﻧﻤاز ﻣرد را فاسد ﻣﻰسازد
كﻪ در پﻬﻠﻮى وى قرار دارد و اﮔر در صف زﻧﻬا اﻳستاد شﻮد بﻪ اﻳﻦ احتﻤال كﻪ ﻣرد است
ﻧﻤازش فاسد ﻣﻰشﻮد.
ختﻨﻪ (سﻨت ﻛردن) :بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ كﻪ خﻨثﻰ داراى عﻼﻳﻢ ﻣردى و زﻧﻰ ﻫر دو است ،ﻣرد
و زن ﻫردو ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد عﻮرت وى را ﻣشاﻫده و او را ختﻨﻪ كﻨﻨد بدﻳﻦ اساس اﮔر صاحب ﻣال
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بﻮد از ﻣاﻟش كﻨﻴز خرﻳده ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰتﻮاﻧﻨد وى را ختﻨﻪ كﻨﻨد .اﻣا اﮔر ﻣال ﻧداشت ختﻨﻪ كردن خﻨثﻲ ﻣشﻜﻞ باﻻى بﻴت اﻟﻤال
(حﻜﻮﻣت) است.
احﻜام ﻣﻴراث :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ براى خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ از حصﻪﻫاى ﻣرد و زن حصﺔ داده
ﻣﻰشﻮد كﻪ كﻢ باشد ،ﻳعﻨﻰ خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ ﻧخست ﻣرد سپس زن فرض شﻮد ،در ﻫر حاﻟت كﻪ
ﻣستحق ﻣال كﻢ ﻣﻰﮔردﻳد ﻫﻤان ﻣﻴراث براﻳش پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد در ﻣﻴراث خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ ﻧظر اﻣام شعبﻰ را تأﻳﻴد ﻣﻲكﻨﻨد ﻣﮕر در
تفسﻴر آن اختﻼف دارﻧد:
اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻲﮔﻮﻳد :اﮔر پسر تﻨﻬا باشد چﻬار حصﻪ ﻣﻲﮔﻴرد و اﮔر دختر تﻨﻬا باشد دو
حصﻪ ﻣﻲﮔﻴرد ،پس خﻨثﻰ اول ﻧﻴﻢ حصﺔ پسر (دو حصﻪ) و بعدا ً ﻧﻴﻢ حصﺔ دختر (ﻳك حصﻪ)
را ﻣﻲﮔﻴرد كﻪ جﻤع آن سﻪ حصﻪ ﻣﻲشﻮد.
اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻲﮔﻮﻳد :خﻨثﻰ از دوازده حصﻪ ،پﻨج حصﻪ ﻣﻲﮔﻴرد؛ زﻳرا اﮔر ﻣرد ﻣﻲبﻮد شش
حصﻪ ﻣﻲﮔرفت و اﮔر زن ﻣﻲبﻮد چﻬار حصﻪ ﻣﻲﮔرفت ،حاﻻ كﻪ او از شش سﻪ حصﻪ و از
چﻬار دو حصﻪ را ﻣﻲﮔﻴرد كﻪ ﻣجﻤﻮعا پﻨج ﻣﻲشﻮد.

شاﮔردان راجع بﻪ فرق ﻣﻴان خﻨثﻰ و خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ باﻫﻢ تبادل ﻧظر كﻨﻨد.

 -1خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2در خﻨثﻰ عﻼﻳﻢ ﻣذكر بﻮدن كدامﻫا اﻧد؟
 -3عﻼﻳﻢ زن بﻮدن در خﻨثﻰ كدامﻫا اﻧد؟
 -4خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ در ﻧﻤاز جﻤاعت در كدام صف اﻳستاد شﻮد؟
 -5احﻜام و اختﻼف فقﻬﻲ ﻳﻲ را كﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴراث خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞ وجﻮد دارد واضح
سازﻳد.
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درس پﻨجا وسﻮم

احﻜام ﻣﻔﻘﻮد (ﮔﻢ شده)
شاﮔردان عزﻳز ،درس اﻣروزى ﻣا راجع بﻪ احﻜام شخص ﻣفقﻮد است كﻪ آن را با ﻫﻢ
ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر شخصﻰ غائب ﮔردد و جاﻳش ﻣعﻠﻮم ﻧباشد و از ﻣرگ و زﻧدﮔﻰ وى ﻫﻢ كدام
ﻣعﻠﻮﻣاتﻰ ﻧباشد ،قاضﻰ سرپرستﻰ را براى حفاظت ﻣال و درﻳافت حقﻮق وى ،تعﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨد و
از ﻣاﻟش ﻧفقﺔ زن و اوﻻدش را تادﻳﻪ كﻨد.
( )2ﻣﻴان (غائب) و زﻧش تفرﻳق آورده ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻫرﮔاه از تﻮﻟد شخص ﻣفقﻮد ﻳﻜصد و بﻴست سال بﮕذرد بﻪ ﻣرگ او حﻜﻢ ﻣﻰكﻨﻴﻢ ،زﻧش
عدت ﻣﻲﮔذراﻧد و ﻣاﻟش ﻣﻴان وارثﻴﻦ ﻣﻮجﻮد دراﻳﻦ وقت تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد ،اقاربﻰكﻪ قبﻞ از
اﻳﻦ وقت فﻮت ﻧﻤﻮده اﻧد از او ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد.
( )3ﻫﻤچﻨان (ﻣفقﻮد) از آﻧاﻧﻰكﻪ در ﻣدت ﻣفقﻮدى وى وفات شدﻧد ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
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شرح
تﻌرﻳﻒ ﻣﻔﻘﻮد :ﻣفقﻮد شخصﻰ است كﻪ از جاى ،زﻧدﮔﻰ و ﻣرگ او با وجﻮد تﻼشﻬاى 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 ﻣﻰشﻮد.
سرپرستﻰ ﻣال ﻣﻔﻘﻮد :قاضﻰ باﻳد براى حفاظت ﻣال ﻣفقﻮد وسرپرستﻲ اﻣﻮر ﻣاﻟﻲ او و
درﻳافت حقﻮق وي كسﻲ را سرپرست تعﻴﻴﻦ كﻨد .سرپرست ﻣحض از ﻣال ﻣفقﻮد بر ﻫﻤسر و
اوﻻد وى ﻧفقﻪ ﻣﻰكﻨد.
حﻜﻢ ﻓﻮت ﻣﻔﻘﻮد :بﻪ اساس اﻳﻦ قاعده فقﻬاء كﻪ ﻣفقﻮد بﻪ دﻟﻴﻞ استصحاب در دفع از حقﻮق
خﻮﻳش حجت و در استحقاق از دﻳﮕران حجت ﻧﻴست بﻨابر آن قاضﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ تفرﻳق
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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا
در حق استحقاق از دﻳﮕران زﻧدﮔﻰ وى اعتبار ﻧدارد.
بﻪ ﻧظر اﻣام ﻣاﻟك بعد از چﻬار سال ﻣفقﻮد ﮔردﻳدن بﻪ ﻣﻮت ﻣفقﻮد حﻜﻢ ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا عﻤر
بﻦ اﻟخطاب
عﻠﻰ

در بارة ﻣفقﻮد ﻫﻤﻴﻦ حﻜﻢ را كرده بﻮد .ﻣذﻫب حﻨفﻰ در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ بﻪ قﻮل

استﻨاد كرده كﻪ ﮔفتﻪ است:
.

ترجﻤﻪ :او زن ﻣفقﻮد است ،آزﻣﻮده شده پس صبر كﻨد تا كﻪ ﻣرگ و ﻳا طﻼق 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 ﻧﻤﻰﻣاﻧﻨد.

 -1ﻣفقﻮد را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2راجع بﻪ ﻣفقﻮد قاعدة عﻤﻮﻣﻰ فقﻬﻲ را بﻴان دارﻳد.
 -3چﻪ وقت در ﻣﻮرد ﻣفقﻮد حﻜﻢ ﻣﻲشﻮد كﻪ ﻣرده شﻤرده شﻮد؟

٢٤٨

درس پﻨجا و چﻬارم

آباد ساختﻦ زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم دﻳﻦ آبادى و عﻤران است ،ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ آبادى زﻣﻴﻦ ﻣأﻣﻮرﻣﻰسازد،
بدﻳﻦ اساس ﻣردم ﻣﻴتﻮاﻧﻨد زﻣﻴﻦﻫاى ﻻﻣزروع را آباد كﻨﻨد چﻮن زﻣﻴﻦﻫاى ﻻﻣزروع حق
تﻤام ﻣسﻠﻤاﻧﻬا است در ﻣﻮرد آبادى آن اجازه اﻣام شرط ﻣﻰباشد .اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد آبادى
زﻣﻴﻦﻫاى ﻻ ﻣزورع است.

٢٤٩

ترجﻤﻪ:
( )1ﻣﻮات عبارت از زﻣﻴﻨﻬاﻳﻰ است كﻪ بﻪ سبب عدم ﻣﻮجﻮدﻳت آب ،زﻳادت آب و اسباب
ﻣشابﻪ كﻪ ﻣاﻧع كشت ﻣﻰﮔردد ،قابﻞ استفاده ﻧباشد.
( )2زﻣﻴﻦﻫاى عادى (كﻪ قبﻼ تخرﻳب ﮔردﻳده) و زﻣﻴﻦﻫاﻳﻰ كﻪ ﻣاﻟك ﻧداشتﻪ باشد ﻳا زﻣﻴﻦﻫاﻳﻰ
كﻪ قبﻼ در اسﻼم ﻣﻠﻜﻴت شخصﻰ بﻮده؛ ﻟﻴﻜﻦ فع ً
ﻼ 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 ﻣﻰشﻮد .و اﮔر بدون اجازه اﻣام آباد ﮔرداﻧد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻣاﻟك
آن شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :ﻣاﻟك ﻣﻰﮔردد.
( )3ذﻣﻰ ﻣاﻧﻨد ﻣسﻠﻤان بﻪ سبب آبادى (زﻣﻴﻦ) ﻣﻮات ﻣاﻟك اش ﻣﻰﮔردد.
( )4اﮔر شخصﻰ زﻣﻴﻦ را بﻪ احاطﺔ سﻨﮕﻬا ( بصفت ﻧشاﻧﻪﻫا ) بﮕﻴرد و تا سﻪ سال آباد ﻧسازد
اﻣام زﻣﻴﻦ را از وى ﻣﻰﮔﻴرد و بﻪ كسﻰ دﻳﮕرى تسﻠﻴﻢ ﻣﻰكﻨد.
( )5آبادى زﻣﻴﻦﻫاى ﻧزدﻳك بﻪ قرﻳﻪ جات جﻮاز ﻧدارد و بصفت چراﮔاه و جاي خرﻣﻦ ﻣردم
قرﻳﻪ ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )6شخصﻰكﻪ 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 ﻣﻰآﻣد حرﻳﻤش شصت ﮔز است .اﮔر
چشﻤﻪ باشد حرﻳﻤش سﻪ صد ﮔز است ،اﮔر كسﻰ در حرﻳﻤش چاه ﻣﻰكﻨد ﻣﻨع كرده ﻣﻰشﻮد.
( )7آبادى كﻨارهﻫاى 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 كسﻰكﻪ آﻧرا بﻪ اجازه اﻣام
آباد كﻨد در ﻣﻠﻴﻜﻴت او بشرطﻰ داخﻞ ﻣﻰشﻮد كﻪ حرﻳﻢ قرﻳﻪ ﻧباشد.
( )8اﮔر جﻮى كسﻰ در زﻣﻴﻦ شخصﻰ دﻳﮕر باشد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ حرﻳﻢ ﻧدارد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ
شاﻫد بﻴاورد ،اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :شخص ﻣذكﻮر حق پﻠﻮان دارد كﻪ
باﻻﻳش ﮔردش كﻨد و ﮔﻞ جﻮچﻪ را در آن ﻣﻰاﻧدازد.
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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
را آباد سازد؛ زﻳرا كﻪ در رواﻳت ابﻮداود رسﻮل اكرم

فرﻣﻮده:

كسﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮات را آباد سازد زﻣﻴﻦ ﻣذكﻮر از او است.
حﻜﻢ ﻣﻮات بﻪ ﻧﻈر اﻣام ابﻮحﻨﻴﻔﻪ

 :ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اجازة اﻣام شرط است؛ زﻳرا كﻪ رسﻮل اكرم

در آبادى زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ترجﻤﻪ :براى اﻧسان تﻨﻬا آﻧچﻴز روا است كﻪ اﻣام(حاكﻢ) بﻪ آن راضﻰ باشد.
زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات ﻣاﻧﻨد :بﻴت اﻟﻤال حق تﻤام ﻣسﻠﻤاﻧان است ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

كسﻰ

ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰشﻮد ،براى اﻣام ﻫﻢ بﻬتر اﻳﻦ
است كﻪ زﻣﻴﻦ ﻳاد شده را بﻪ وى تسﻠﻴﻢ كﻨد.
ذﻣﻰ ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ آبادى زﻣﻴﻦ ﻣﻮات ﻣاﻟك آن ﮔردد چرا سبب ﻣﻠﻜﻴت
آبادى بﻮده ،ذﻣﻰ و ﻣسﻠﻤان ﻫر دو در آبادى باﻫﻢ برابر اﻧد.
از اﻳﻨﻜﻪ ﻣقصد شرﻳعت اسﻼﻣﻰ از حﻜﻢ قبﻠﻰ آبادى و سﻮد ﻣسﻠﻤاﻧان است پس باﻻى كسﻰكﻪ
زﻣﻴﻦ را آباد ﻣﻰكﻨد ﻻزم است در خﻼل سﻪ سال آن را آباد سازد ،اﻣا شخصﻰكﻪ زﻣﻴﻦ را بﻪ
ﮔذاشتﻦ ﻧشاﻧﻪﻫا از خﻮد كرد و در ﻣدت سﻪ سال آباد ﻧساخت حﻜﻮﻣت زﻣﻴﻦ را از وى ﮔرفتﻪ
جﻬت آبادى بﻪ كسﻰ دﻳﮕر تسﻠﻴﻢ ﻣﻰكﻨد.
راهﻫاى آبادى زﻣﻴﻦ :كشﻴدن چاه در زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات بﻪ ﻣعﻨﻰ آبادى آن است كﻪ بدﻳﻦ
اساس زﻣﻴﻦ حرﻳﻢ چاه از شخصﻰ ﻣﻰﮔردد كﻪ چاه را كشﻴد .اﮔر آب چاه بدست كشﻴده
ﻣﻰشد چﻬاراطراف آن بﻤساحت چﻬﻞ ﮔز در ﻣﻠﻜﻴت صاحب چاه داخﻞ ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا اﮔر
آب آن تﻮسط شتر بﻴرون ﻣﻰشد چﻬار طرف چاه بﻪ ﻣساحت شصت ﮔز زﻣﻴﻦ در ﻣﻠﻜﻴت وى
داخﻞ ﻣﻰشﻮد .چﻬار اطراف چشﻤﻪ بﻪ ﻣساحت سﻪ صد ﮔز زﻣﻴﻦ در ﻣﻠﻜﻴت شخصﻰ داخﻞ
ﻣﻰشﻮد كﻪ چشﻤﻪ را كشﻴده چرا كﻪ چشﻤﻪ براى آبﻴارى زﻣﻴﻦ كشﻴده ﻣﻰشﻮد بﻪ جﻮىﻫا 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا
٢٥١

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 قبﻼ 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
حرﻳﻢ ﻫﻢ بدست آﻣده ﻣﻴتﻮاﻧد؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :جﻮى حرﻳﻢ
دارد ،چرا كﻪ بدون حرﻳﻢ صاحب جﻮى ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات ﻣﻨطقﺔ خﻮﻳش صحبت
ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1ﻣﻮات بﻪ كدام زﻣﻴﻦ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
-2آﻳا براى آبادى زﻣﻴﻦ ﻣﻮات اجازة اﻣام شرط است؟
 -3ﻣسﻠﻤان با ذﻣﻰ در آبادى زﻣﻴﻦ ﻣﻮات چرا فرق ﻧدارد؟
 -4زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات باﻳد از قرﻳﻪ جات بﻪ چﻪ اﻧدازه دور باشد؟
 -5در زﻣﻴﻦﻫاى ﻣﻮات حرﻳﻢ چاه و چشﻤﻪ چقدر است؟
 -6اﮔر 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 ﻣﻰپردازﻳﻢ.
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ترجﻤﻪ:
( )1اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﮔفتﻪ :دﻫقاﻧﻰ بﻪ (حصﻪ) سﻮم و چﻬارم باطﻞ است .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد
ﻣﻴﮕﻮﻳد :روا است.
( )2دﻫقاﻧﻰ 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.
( )3دﻫقاﻧﻰ بشرطﻰ جﻮاز دارد كﻪ ﻣدتش ﻣعﻠﻮم و حاصﻞ زﻣﻴﻦ ﻣﻴان طرفﻴﻦ ﻣشاع باشد ،اﮔر
براى ﻳﻜﻰ از طرفﻴﻦ پﻴﻤاﻧﻪﻫاى ﻣعﻴﻦ ﻳا آﻧﻜﻪ بر جﻮﻳﻬا و جﻮچﻪﻫا سبز ﻣﻰﮔردد .ﻣشخص كرد
عقدش باطﻞ است.
( )4وقتﻴﻜﻪ عقد دﻫقاﻧﻰ درست شد حاصﻞ آن طبق اتفاقﻲ كﻪ ﻣﻴان طرفﻴﻦ صﻮرت ﮔرفتﻪ
تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد .اﮔر زﻣﻴﻦ چﻴزى سبز ﻧﻜرد براى دﻫقان چﻴزى ﻧﻴست.
( )5اﮔر عقد دﻫقاﻧﻰ فاسد ﮔردد حاصﻞ از صاحب تخﻢ است ،اﮔر تخﻢ از صاحب زﻣﻴﻦ

٢٥٤

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.
( )6اﮔر عقد دﻫقاﻧﻰ بستﻪ شﻮد و صاحب تخﻢ از عﻤﻞ خﻮدارى كرد ،ﻣجبﻮر ﻧﻤﻰﮔردد
اﻣا اﮔر طرف ﻣقابﻞ صاحب تخﻢ از كار كردن اﻣتﻨاع ورزﻳد حاكﻢ وى را بﻪ كارﻣجبﻮر
اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰسازد.
( )7بﻤرگ ﻳﻜﻰ از ﻣتعاقدﻳﻦ عقد دﻫقاﻧﻰ باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )8اﮔر ﻣدت دﻫقاﻧﻰ در حاﻟﻰ بﻪ پاﻳان رسﻴد كﻪ كشت ﻧرسﻴده ،باﻻى دﻫقان برابر حصﻪ
خﻮﻳش كﻪ ﻫﻨﮕام رسﻴدن كشت ﻣستحق آن ﻣﻰشﻮد ،اجﻮره ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،ﻣصارفﻲ را كﻪ
باﻻى كشت صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻫر ﻳك بتﻨاسب حقﻮق خﻮﻳش ﻣﻰپردازد.
ﻣصارف درو ،حﻤﻞ و ﻧقﻞ ،چغﻞ و باد كردن را ﻫردو بتﻨاسب حصص خﻮﻳش ﻣﻴپردازﻧد ،اﮔر
در عقد دﻫقاﻧﻰ (ﻣصارف قبﻠﻰ را) باﻻى دﻫقان ﮔذاشتﻪ باشد عقد دﻫقاﻧﻰ فاسد است.
( )9اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻣﻰﻣﻰ 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.
( )10عقد باغباﻧﻰ ﻣﻰكﻪ بﻪ خرﻣا ،درختﻫا ،تاكﻬا ،سبزىﻫا و بتﻪﻫاى بادﻧجان صﻮرت ﮔﻴرد
روا است .اﮔر در برابر كار باغباﻧﻰ درختﻫاى ﻣﻴﻮه دارى براﻳش بدﻫد كﻪ تﻮسط كار بﻴشتر
ﻣﻰﮔردد جﻮاز دارد .اﻣا اﮔر دﻳﮕر اضافﻪ ﻧﻤﻰشد جﻮاز ﻧدارد.
( )11وقتﻴﻜﻪ عقد باغباﻧﻰ فاسد ﮔردد باغبان ﻣستحق اجر ﻣثﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )12عقد باغباﻧﻰ بﻪ ﻣرگ باطﻞ و بﻪ اعذاري ﻣاﻧﻨد عقد اجاره فسخ ﻣﻰﮔردد.
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شرح:
تﻌرﻳﻒ ﻣزارﻋت (دﻫﻘاﻧﻲ)( :ﻣزارعت) از (زرع) ﮔرفتﻪ شده (زرع) كشت را ﮔﻮﻳﻨد.
در اصطﻼح عقدى است كﻪ بﻴﻦ دو طرف بﻪ خاطر كشت زﻣﻴﻦ در ﻣقابﻞ ﻳك حصﻪ از
حاصﻼت بستﻪ ﻣﻲشﻮد.
حﻜﻢ دﻫﻘاﻧﻰ :ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ عقد دﻫقاﻧﻰ كﻪ بر ﻳك حصﻪ حاصﻼت بستﻪ ﻣﻰشﻮد روا
ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ جﻬاﻟت اجﻮره فاسد است .بدﻳﻦ ﻣعﻨﻰ كﻪ ﻫﻨﮕام عقد اجﻮره ﻣعدوم و
ﻧاﻣعﻠﻮم ﻣﻰﻣﻰ باشد ،ﻳعﻨﻰ ﻫﻴچ شخص ﻧﻤﻴفﻬﻤد كﻪ كشت سبز ﻣﻰﮔردد ﻳا خﻴر؟
ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد دﻫقاﻧﻰ جﻬت ضرورت بﻴشتر ﻣردم روا است و فتﻮى برﻳﻦ
قﻮل است .بﻨظر اﻳشان دﻫقاﻧﻰ بچﻬار قسﻢ است كﻪ سﻪ آن روا و ﻳﻜﻰ آن ﻧاروا است ،سﻪ
بخش روا آن قرار ذﻳﻞ است:
 -1اﮔر زﻣﻴﻦ و تخﻢ از ﻳك (طرف) ،و كار و ﮔاوﻫاي كﻪ براي قﻠبﻪ و غﻴره بﻜار ﻣﻲرود از
(طرف) دﻳﮕر باشد.
 -2اﮔر زﻣﻴﻦ از ﻳﻜﻰ و كار ،ﮔاوﻫا و تخﻢ از شخصﻰ دﻳﮕر باشد.
 -3اﮔر 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
ﻣﻰشﻮد ﻳعﻨﻰ ﮔاوﻫا تابع زﻣﻴﻦ ﻧبﻮده و ﻫر دو ﻳعﻨﻲ زﻣﻴﻦ و ﮔاو براى ﻣقاصد جداﮔاﻧﻪ استعﻤال
ﻣﻰﮔردد.
شروط دﻫﻘاﻧﻰ :عقد دﻫقاﻧﻰ ﻣشروط بر اﻳﻦ است كﻪ ﻣدت آن ﻣعﻠﻮم و ﻣشخص باشد
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.
اﮔر در عقد صحﻴح دﻫقاﻧﻰ ،زﻣﻴﻦ حاصﻞ ﻧداد دﻫقان حقدارچﻴزى ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا كﻪ در
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 ﻣﻰشﻮد.
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اﮔر در عقد دﻫقاﻧﻰ صاحب تخﻢ از عﻤﻞ اﻣتﻨاع ورزد بﻪ كار كردن ﻣجبﻮر شده ﻧﻤﻰﻣﻰ تﻮاﻧد،
اﻣا اﮔر طرف ﻣقابﻞ صاحب تخﻢ از كار كردن اباء ورزﻳد ﻣجبﻮر ﮔرداﻳﻨده ﻣﻰشﻮد ،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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد شرط كردن درو فصﻞ ،حﻤﻞ و ﻧقﻞ و چغﻞ باﻻى دﻫقان ،عقد دﻫقاﻧﻰ را فاسد
ﻣﻰسازد چرا عﻤﻞ دﻫقان اﻟﻰ پختﻪ شدن فصﻞ است و بس ،چﻨاﻧچﻪ در ﻣتﻦ كتاب ذكر شد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﻣﻰ ﮔﻮﻳد :شرط كردن درو ،حﻤﻞ ،ﻧقﻞ و چغﻞ آن باﻻى دﻫقان روا است
زﻳرا كﻪ تعاﻣﻞ ﻣردم ﻫﻤﻴﻦ است ،عﻠﻤاي بﻠخ اﻳﻦ ﻧظر را تاﻳﻴد و بﻪ آن عﻤﻞ ﻣﻰكﻨﻨد.
تﻌرﻳﻒ ﻣساﻗات (باﻏباﻧﻰ) :ﻣساقات از سقﻰ ﮔرفتﻪ شده كﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ آبﻴارى است .اﮔر
شخصﻰ درختﻫا را براى كسﻰ جﻬت حفاظت ،ﻣﻮاظبت و آبﻴارى ﻣﻴدﻫد تا در ﻣقابﻞ آن از
ﻣﻴﻮه حصﺔ را در ﻣزد بﮕﻴرد اﻳﻦ كار ﻣساقات پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
راجع بﻪ ﻣﻮضﻮع باغباﻧﻰ ﻣاﻧﻨد دﻫقاﻧﻲ ﻣﻴان اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و ﻳاران اختﻼف ﻧظر ﻣﻮجﻮد است.
عقد باغباﻧﻰ در درختﻬا ،تاكﻬا و سبزﻳجات روا است.
صاحب درختﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد قبﻞ از رسﻴدن و پختﻪ شدن آن عقد باغباﻧﻰ ببﻨدد ،وقتﻰ كﻪ ﻣﻴﻮه
رسﻴد عقد باغباﻧﻰ بستﻪ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،زﻳرا كﻪ ﻣزد در ﻣقابﻞ عﻤﻞ داده ﻣﻰشﻮد و بﻪ رسﻴدن
ﻣﻴﻮه كدام عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﻣاﻧد 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.

 -1ﻣزارعت را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2اختﻼف اﻣاﻣان راجع بﻪ ﻣزارعت را بﻴان دارﻳد.
 -3دﻫقاﻧﻰ چﻨد قسﻢ است؟ كدامﻫاى آن روا و كدام ﻧاروا است؟
 -4شروط صحت دﻫقاﻧﻰ را واضح سازﻳد.
 -5درو و چغﻞ در دﻫقاﻧﻰ بر ذﻣﺔ كﻰ است؟
 -6ﻣساقات را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -7ﻣساقات در كدام چﻴزﻫا روا است؟
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درس پﻨجاه و ششﻢ

ﻧﻜاح
اﷲ تعاﻟﻰ در وجﻮد اﻧسان غرﻳزة جﻨسﻰ ﻳعﻨﻰ رغبت و ﻣﻴﻞ بﻪ جﻨس ﻣخاﻟف را ﻧﻬاده است تا
سبب بقاى ﻧسﻞ اﻧساﻧﻰ ﮔردد .شرﻳعت اسﻼﻣﻰ براى زﻧده ﻣﻰﮔﻰ ﻣشترك ﻣرد و زن راه جاﻳز
را ﻧشان داده كﻪ ﻧﻜاح است ،دراﻳﻦ درس احﻜام ﻧﻜاح را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰكﻨﻴﻢ.

ترجﻤﻪ:
ﻛتاب ﻧﻜاح
( )1ﻧﻜاح بﻪ اﻳجاب و قبﻮل بستﻪ ﻣﻰشﻮد .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.
( )2ﻧﻜاح ﻣسﻠﻤاﻧﻬا بستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد 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.
( )3اﮔر ﻳك ﻣسﻠﻤان بﻪ شﻬادت دوذﻣﻰ با ﻳك زن ذﻣﻰ ﻧﻜاح كرد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و
اﻣام ابﻮﻳﻮسف
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جاﻳز است وﻟﻰ بﻪ ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد و اﻣام زفر رحﻤﻬﻤا اﷲ جﻮاز ﻧدارد.

شرح
تﻌرﻳﻒ ﻧﻜاح :ﻧﻜاح در ﻟغت ﻳﻜجا شدن را ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد و در اصطﻼح شرﻳعت ﻧﻜاح آن عقدى
را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد كﻪ براى زن و ﻣرد از ﻳﻜدﻳﮕر استفاده جﻨسﻰ را جاﻳز ﻣﻰﮔرداﻧد(.)1
اﻟﻔاظ ﻧﻜاح :ﻧﻜاح ،بﻪ ﻟفظ ﻧﻜاح و تزوﻳج بستﻪ ﻣﻲشﻮد .ﻫر آن ﻟفظﻰ كﻪ تﻤﻠﻴك اشﻴاء بﻪ آن
صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﻧﻜاح بﻪ آن بستﻪ ﻣﻰشﻮد .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
 .1ﻧﻜاح را بﻪ اﻟفاظﻰ بستﻪ كﻨد كﻪ بﻪ زﻣاﻧﺔ ﻣاضﻰ دﻻﻟت 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
 .2اﮔر ﻳك ﻟفظ ﻣاضﻰ و دﻳﮕر ﻣضارع باشد بازﻫﻢ ﻧﻜاح صحﻴح ﻣﻰشﻮد؛ 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
 .1اﻳجاب و قبﻮل باﻳد در ﻳك ﻣجﻠس صﻮرت ﮔﻴرد؛ ﻳعﻨﻰ در ﻣجﻠس عقد باشد.
 .2اﻳجاب و قبﻮل بﻪ صداى بﻠﻨد باشد؛ ﻳعﻨﻰ طرفﻴﻦ و شاﻫدان سخﻦ ﻳﻜدﻳﮕر را بشﻨﻮﻧد .و
رضاﻳت طرفﻴﻦ آشﻜار شﻮد(.)3
 .3ﻧﻜاح 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
 .4عقد كﻨﻨدﮔان باﻳد عاقﻞ باشﻨد .ﻧﻜاح دﻳﻮاﻧﻪ و طفﻞ غﻴر ﻣﻤﻴز صحﻴح ﻧﻴست.
 .5عقد كﻨﻨدﮔان باﻳد باﻟغ و آزاد باشﻨد ،اﻳﻦ دو شرط ﻣربﻮط بﻪ ﻧفاذ ﻧﻜاح است.
 .6وجﻮد شاﻫدان :وجﻮد شاﻫدان از جﻤﻠﺔ شراﻳط صحت ﻧﻜاح است بدون حضﻮر شاﻫدان
ﻧﻜاح ﻣﻨعقد ﻧﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻧﻜاح در حضﻮر دو شاﻫد ﻣرد و ﻳا ﻳك شاﻫد ﻣرد و دو شاﻫد زن
بستﻪ ﻣﻰشﻮد.
 -1رداﻟﻤحتار ( )178/9اﻻختﻴار ﻟتعﻠﻴﻞ اﻟﻤختار ( )93/3اﻟفقﻪ اﻟحﻨفﻰ وادﻟتﻪ 148
 -2رد اﻟﻤحتار()178/9
 -3اﻟدراﻟﻤختار ()22/3
 -4اﻟفقﻪ اﻻسﻼﻣﻰ وادﻟتﻪ ()64/7
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شراﻳﻂ شاﻫدان ﻃﻮر ذﻳﻞ است:
 .1عقﻞ :بﻪ شﻬادت دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻜاح صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
 .2بﻠﻮغ :بﻪ شﻬادت طفﻞ ﻧﻜاح صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
 .3آزادى :بﻪ شﻬادت غﻼم ﻧﻜاح صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
 .4اسﻼم :در ﻧﻜاح ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ شﻬادت ذﻣﻰﻫا ،ﻧﻜاح ﻣسﻠﻤاﻧﻬا صحﻴح ﻧﻴست.
 .5شاﻫدان دو ﻣرد ﻳا ﻳك ﻣرد و دو زن باشد؛ بﻨاء بﻪ شﻬادت زﻧان بدون ﻣرد ﻧﻜاح صحﻴح
ﻧﻤﻲشﻮد.
 .6شاﻫدان سخﻦ ﻫر دو عقد كﻨﻨده را بفﻬﻤﻨد؛ ﻳعﻨﻰ شﻬادت شخص در حاﻟت خﻮاب صحﻴح
ﻧﻴست(.)5
 .7تعﻴﻴﻦ زوجﻴﻦ :كسﻰكﻪ دو دختر داشتﻪ باشد بدون تعﻴﻴﻦ دختر ﻣعﻴﻦ بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ ﻳك
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.
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 .1ﻧﻜاح را تعرﻳف كﻨﻴد.
 .2ﻧﻜاح بﻪ كدام اﻟفاظ بستﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .3شرطﻬاى ﻧﻜاح چﻨد و كدامﻫا اﻧد؟
 .4آﻳا بدون شاﻫدان ﻧﻜاح بستﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .5شرطﻬاى درست بﻮدن شﻬادت،شاﻫدان را بﻴان كﻨﻴد.

شاﮔردان ﻣساﻳﻞ ﻣتﻦ كتاب را در كتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ كﻨد.

٢٦٢

درس پﻨجاه و ﻫﻔتﻢ

ﻧﻜاح با ﻣحرﻣات

ترجﻤﻪ:
( )1براى ﻣرد حﻼل ﻧﻴست كﻪ با ﻣادر و ﻳا با ﻣادر كﻼنﻫاى خﻮد (خﻮاه از طرف پدر باشد ﻳا
از جاﻧب ﻣادر) ﻧﻪ با دختر خﻮد ،ﻧﻪ با دختر اوﻻدﻫاى خﻮد اﮔر پاﻳﻴﻦ ﻫﻢ باشﻨد (ﻣثﻞ ﻧﻮاسﻪﻫا)
ﻧﻪ با خﻮاﻫر خﻮد ،و ﻧﻪ با برادر زادهﻫا خﻮد ،ﻧﻪ با خﻮاﻫر زادهﻫاى خﻮد .اﮔر پاﻳﻴﻦ ﻫﻢ باشﻨد
(ﻣثﻞ اوﻻدﻫا خﻮاﻫر زادهﻫا و برادر زادهﻫا) 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.
( )2ﻧﻜاح ﻣرد با زن پدر (ﻣادر اﻧدر) و ﻧﻴاكان خﻮد و ﻧﻪ با زن پسر خﻮد و زﻧﻬاى ﻧﻮاسﻪﻫاى
خﻮد؛ ﻧﻪ با ﻣادر رضاعﻰ خﻮد (زﻧﻴﻜﻪ شﻴر آن را خﻮرده باشد) و ﻧﻪ با خﻮاﻫر رضاعﻰ خﻮد
حﻼل ﻧﻤﻰباشد.
( )3جﻤع 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.
( )4و جﻤع ﻧﻜﻨد بﻴﻦ دو زﻧﻴﻜﻪ اﮔر ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا ﻣرد فرض شﻮد ﻫﻤراه دﻳﮕرش ﻧﻜاح جاﻳز
ﻧﻤﻰباشد.
و اﻳﻦ باكﻰ ﻧدارد كﻪ بﻴﻦ زن و دختر شﻮﻫر سابقﻪ اش (كﻪ از زن دﻳﮕر باشد) جﻤع كﻨد.
( )5ﻫر ﮔاه ﻳك ﻣرد با كدام زن زﻧا كﻨد بر ﻣرد ﻧﻜاح ﻣادر آن زن و دخترش بر وى حرام
ﻣﻰﮔردد.
( )6اﮔر ﻳك ﻣرد زن خﻮد را با طﻼق باﻳﻦ ﻳا رجعﻰ طﻼق كﻨد ،تا زﻣاﻧﻴﻜﻪ عدت اﻳﻦ زن
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.
تﻌرﻳﻒ ﻣحرﻣات :ﻣحرﻣات جﻤع محرمة است و ﻣحرم و حرام در ﻟغت ﻣﻤﻨﻮع شده را
ﮔﻮﻳﻨد .و در اصطﻼح شرع شرﻳف آن زﻧان و ﻣرد اﻧﻴﻜﻪ از ﻟحاظ قرابت ﻧﻜاح با اﻳشان حرام
باشد ﻣحرﻣات ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
اﻧﻮاع ﻣحرﻣات :ﻣحرﻣات بﻪ دو ﻧﻮع است
 .1ﻣحرﻣات ﻣؤبد

 .2ﻣحرﻣات ﻣؤقت

ﻣحرﻣات ﻣؤبد :آن زﻧاﻧﻰ اﻧد كﻪ براى ابد ﻧﻜاح ﻣرد با آﻧان حرام باشد.
ﻣحرﻣات ابدى بﻪ سﻪ ﻧﻮع است
ﻣحرﻣات ﻧسبﻰ :عبارت از زﻧاﻧﻰ اﻧد كﻪ از ﻟحاظ قرابت ﻧسبﻰ بﻪ ﻣرد حرام ﻣﻰشﻮﻧد ،آﻧﻬا
عبارت اﻧد از:
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ا .ﻣادرﻫا و باﻻتر از آن (ﻣادر كﻼن از طرف پدر و ﻣادر) ﻳعﻨﻰ اصﻮل اﻧسان.
ب .دختران و پاﻳﻴﻦ تر از آن (ﻧﻮاسﻪﻫا 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 عﻤﻪﻫا و خاﻟﻪﻫا.
ه .دخترﻫاى برادر و دخترﻫاى اوﻻد شان.
و .دخترﻫاى خﻮاﻫر و دخترﻫاى اوﻻد شان.
ﻣحرﻣات ﻣصاﻫرت :حرﻣت ﻣصاﻫرت آن است كﻪ زن از ﻟحاظ خسر بﻮدن و داﻣاد بﻮدن
بﻪ ﻣرد حرام ﻣﻰشﻮد .و اﻳﻦ ﻣحرﻣات چﻬار ﻧﻮع است.
اﻟف .ﻣادر زن :بﻪ ﻣجرد عقد كردن زن ،ﻣادر و ﻣادر ﻣادر براى ﻣرد ﻣذكﻮر تا ابد حرام
ﻣﻰﮔردد.
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
بﻪ دﻟﻴﻞ طﻼق ﻳا بﻪ دﻟﻴﻞ وفات جدا شده باشد .بعد ازﻳﻦ براﻳش رواست كﻪ با دختران و
ﻧﻮاسﻪﻫاى اﻳﻦ زن ﻧﻜاح كﻨد.
ج .زﻧﻬاى پسر( :زﻧﻬاى پسران و ﻧﻮاسﻪﻫا) 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 ﻣﻰشﻮد .اﮔر
ﻣردى با كدام زن زﻧا كﻨد؛ پس اصﻮل و فروع ﻳعﻨﻰ ﻣادر ،ﻣادر كﻼن و باﻻتر از آن ،دختر
ﻧﻮاسﻪ و ﻫﻤﻴﻦ طﻮر پاﻳﻴﻦ تر از آن باﻻى ﻣرد زاﻧﻰ حرام ﻣﻰشﻮد؛ ﻳعﻨﻰ آﻧﻬا را بﻪ ﻧﻜاح ﮔرفتﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
ﻣحرﻣات رضاﻋﻰ :ﻣحرﻣات رضاعﻰ آﻧست كﻪ ﻧﻜاح شان بﻪ سبب رضاع (شﻴر خﻮردن)
حرام ﻣﻰﮔردد .ﻳعﻨﻰ آن زﻧﻬاﻳﻰ كﻪ بﻪ سبب ﻧسب براى ﻣرد حرام ﻣﻴشﻮﻧد ﻫﻤان زنﻫا بﻪ سبب
رضاع ﻧﻴز باﻻﻳش حرام ﻣﻰﮔردﻧد.
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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.

 .1ﻣحرﻣات را تعرﻳف كﻨﻴد.
 .2اﻧﻮاع ﻣحرﻣات كدامﻫا اﻧد؟
 .3ﻧﻜاح زن در حال عدت چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .4آﻳا ﻧﻜاح با زﻧﻬاﻳﻰ كﻪ بﻪ كتب سﻤاوى اﻳﻤان ﻧﻪ دارﻧد جاﻳز است؟

 .5ﻧﻜاح بازﻧﻬا اﻫﻞ كتاب چﻪ حﻜﻢ دارد؟

اﻧﻮاع ﻣحرﻣات را در كتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و ﻫشتﻢ

ﻧﻜاح با زﻧﻬاى اﻫﻞ ﻛتاب و ﻋدم جﻮاز اجبار زن بر ﻧﻜاح
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ترجﻤﻪ
( )1ﻧﻜاح كردن با زﻧﻬاى اﻫﻞ كتاب جﻮاز دارد .ﻧﻜاح با زﻧﻬاى آتش پرست و بت پرست
جﻮاز ﻧﻪ دارد.
( )2ﻧﻜاح كردن با زﻧﻬاى صابﻴﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در صﻮرتﻰ جﻮاز ﻧدارد كﻪ بﻪ ﻳﻜﻰ از

ادﻳان و كتب اﻳﻤان داشتﻪ باشد( .بﻪ كتاب سﻤاوى ﻣقربﻮده).
( )3اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد .جﻮاز دارد؛ اﻣا اﮔر ستارﮔان را عبادت
ﻣﻴﻜردﻧد و از كتاب پﻴروى ﻧﻤﻰكردﻧد .ﻧﻜاح با آﻧﻬا جﻮاز ﻧدارد.
( )4براى ﻣرد ﻣُحرم و زن ﻣُحرﻣﻪ جاﻳز است كﻪ در حاﻟت احرام ﻧﻜاح كﻨﻨد.
( )5ﻧﻜاح زن آزاد ،باﻟغ و عاقﻞ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

و زفر بﻪ رضاﻳت او ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد.

ﮔرچﻪ وﻟﻰ او عقد بستﻪ كرده ﻧﻪ باشد چﻪ زن دوشﻴزه باشد ﻳا بﻴﻮه ،ابﻮﻳﻮسف و ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا
اﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :ﻧﻜاح ﻣﻨعقد ﻧﻪ ﻣﻰشﻮد ﻣﮕر بﻪ اجازة وﻟﻰ.
( )6براى وﻟﻰ جﻮاز ﻧﻪ دارد كﻪ زن باﻟغ ،باكره ﻳا ثﻴبﻪ را بﻪ ﻧﻜاح ﻣجبﻮر سازد.
( )7اﮔر 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.
( )8اﮔر بﻜارت دختر بﻪ خﻴز زدن ،حﻴض و ﻳا زخﻢ زاﻳﻞ شد (از بﻴﻦ رفت) دختر ﻣذكﻮر
در حﻜﻢ باكره است واﮔر بﻜارت وى بﻪ زﻧا كردن زاﻳﻞ شد .او ﻧﻴز ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
ﻫﻤﻴﻨطﻮر است (ﻣثﻞ دختر باكره بﻪ ﻧﻜاح داده ﻣﻰشﻮد).
( )9اﮔر (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 ابﻮحﻨﻴفﻪ

سﻮﮔﻨد باﻻﻳش

ﻻزم ﻧﻴست.
( )10ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در ﻧﻜاح سﻮﮔﻨد ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد .و صاحبﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :سﻮﮔﻨد از

زن اخذ ﻣﻰﮔردد.
( )11ﻧﻜاح بﻪ اﻟفاظ تزوﻳج ،تﻤﻠﻴك ،ﻫبﻪ و صدقﻪ ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد .و بﻪ اﻟفاظ اجاره ،اعاره و
اباحت ﻣﻨعقد ﻧﻤﻰﮔردد و بﻪ ﻟفظ وصﻴت ﻧﻴز بستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.

٢٦٨

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 حﻨﻴفﻪ

جاﻳز است؛ اﻣا اﮔر عبادت ستارهﻫا را ﻣﻴﻜردﻧد و

پﻴرو كتاب آسﻤاﻧﻰ ﻧبﻮدﻧد ﻧﻜاح كردن با اﻳشان جﻮاز ﻧدارد .اﻳﻦ در ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
و ﻧزد صاحبﻴﻦ (ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ) فرقﻪ صابﻴﻪ در جﻤﻠﺔ بت پرستان داخﻞ اﻧد.
زﻳرا ستارهﻫا را عبادت ﻣﻰكﻨﻨد .اﻣا بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

صابﻴان بﻪ زبﻮر اﻳﻤان دارﻧد و

ستارهﻫا را عبادت ﻧﻤﻰكﻨﻨد(.)1
حﻜﻢ ﻧﻜاح با زﻧﻬاﻳﻴﻜﻪ بﻪ ﻛدام دﻳﻦ سﻤاوى اﻳﻤان ﻧدارﻧد :براى ﻣرد ﻣسﻠﻤان روا
ﻧﻴست كﻪ با زن ﻣشرك و بت پرست ﻧﻜاح كﻨد خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
( )2و زﻧﻬاى ﻣشركﻪ را بﻪ ﻧﻜاح ﻧﮕﻴرﻳد تا آﻧﻜﻪ اﻳﻤان بﻴاورﻧد.
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 .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 فﻼن ﻣرد شﻤا را بﻪ ﻧﻜاح ﻣﻰخﻮاﻫد .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
 -1اﻟصبح اﻟﻨﻮرى :ﻣﻮﻻﻧا ﻣحﻤد حﻨﻴف ﮔﻨﮕﻮﻫﻰ
 -2اﻟبقره ()221
 -3اﻟﻤﻤتحﻨﻪ 10
 -4اﻟﻨتف فﻰ اﻟفتاوى 270/1

٢٦٩

شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد ،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 حﻨﻴفﻪ

او ﻧﻴز ﻣثﻞ دختر باكره

بﻪ ﻧﻜاح داده ﻣﻰشﻮد.
صاحبﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :كﻪ دختر ﻣذكﻮر ﻣثﻞ بﻴﻮه بﻪ ﻧﻜاح داده ﻣﻰشﻮد ﻳعﻨﻰ باﻳد رضاﻳت خﻮد
را بﻪ زبان بﻴان كﻨد(.)5

ﻣدرس صاحب طﻼب 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.

 .1ﻧﻜاح زﻧان اﻫﻞ كتاب چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .2ﻧﻜاح با زﻧﻬاى صائبﻪ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .3ﻧﻜاح با زﻧﻰ كﻪ بﻪ دﻳﻦ سﻤاوى اﻳﻤان ﻧﻪ دارد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .4آﻳا با ﻣرد كافر ﻧﻜاح زن ﻣسﻠﻤان جﻮاز دارد؟
 .5ﻫرﮔاه دختر جﻮان بدون رضاﻳت خﻮدش بﻪ ﻧﻜاح داده شﻮد ﻧﻜاح وى درست خﻮاﻫد بﻮد؟

 .6فرق ﻣﻴان اجازة دختر جﻮان و زن بﻴﻮه در ﻧﻜاح را روشﻦ سازﻳد.

 -5رداﻟﻤحتار  358/9اﻟبحراﻟرائق  118/3اﻟفقﻪ اﻻسﻼﻣﻰ و ادﻟتﻪ 162

٢٧٠

درس پﻨجاه و ﻧﻬﻢ

وﻻﻳت
ﻣساﻳﻞ و احﻜام ﻣربﻮط بﻪ وﻻﻳت در ﻧﻜاح را درﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:

ترجﻤﻪ
( )1ﻧﻜاح پسر ﻧاباﻟغ و دختر ﻧاباﻟغ جﻮاز دارد .وقتﻰكﻪ ﻧﻜاح اﻳشان را وﻟﻰ آﻧﻬا كرده باشد.
دختر خﻮرد باكره باشد و ﻳا ثﻴبﻪ (بﻴﻮه) باشد.
( )2وﻟﻰ عصبﻪ است.
( )3اﮔر ﻧﻜاح دختر و ﻳا پسر ﻧاباﻟغ را پدر ﻳا پدر كﻼن اﻧجام داده باشد بعد از بﻠﻮغ براى آﻧﻬا
فسخ ﻧﻜاح ﻧﻴست ،و اﮔر ﻧﻜاح تﻮسط كسﻰ غﻴر از پدر و پدركﻼن 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.
( )4براى صغﻴر ،غﻼم و دﻳﻮاﻧﻪ حق وﻻﻳت ﻧﻴست ،وكافر باﻻى زن ﻣسﻠﻤان حق و ﻻﻳت
ﻧدارد.
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد :بدون از عصبات (ﻣاﻧﻨد خﻮاﻫر ،ﻣادر و خاﻟﻪ) بﻪ ﻧﻜاح دادن دﻳﮕر
اقارب (خﻮاﻫر ،ﻣادر خاﻟﻪ) ﻧﻴز جﻮاز دارد.
( )5زﻧﻴﻜﻪ وﻟﻰ ﻧداشتﻪ باشد اﮔر بادارش (ﻣﻮﻻ) كسﻰكﻪ وى را آزاد كرده باشد) بﻪ ﻧﻜاح
بدﻫد جﻮاز دارد.
٢٧١

( )6اﮔر وﻟﻰ قرﻳب بﻪ غﻴابت ﻣﻨقطعﻪ غاﻳب شد ،پس براى وﻟﻰ بعﻴد جﻮاز دارد كﻪ صغﻴر و ﻳا
صغﻴره را بﻪ ﻧﻜاح بدﻫد.
( )7غﻴابت ﻣﻨقطعﻪ آﻧست كﻪ شخصﻰ در جاﻳﻰ باشد كﻪ بﻪ آﻧجا در سال ﻳﻜبار قافﻠﻪ برسد.
شرح
تﻌرﻳﻒ وﻻﻳت :وﻻﻳت درﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى اﻣارت و حﻜﻮﻣت است.
ودر اصطﻼح فقﻬﻰ :بدون از اجازة كسﻰ در ﻳك كار قدرت تصرف داشتﻦ را وﻻﻳت
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .وﻟﻰ در ﻟغت ضد دشﻤﻦ است .و در اصطﻼح فقﻪ وﻟﻰ آن خﻮﻳشاوﻧد باﻟغ ،عاقﻞ و
عصبﻪ (آن وارث ﻣرد كﻪ در ﻧبﻮدن ذوي اﻟفروض ساﻳر ﻣال را ﻣﻲﮔﻴرد) را ﮔﻮﻳﻨد .كﻪ در ﻳك
كار كسﻰ اختﻴار تصرف را دارد و ﻣراد از وﻟﻰ خﻮﻳشاوﻧدان است.1
اﻧﻮاع وﻻﻳت:وﻻﻳت بﻪ سﻪ ﻧﻮع است
 .3وﻻﻳت ﻧفس و ﻣال
 .2وﻻﻳت ﻣال
 .1وﻻﻳت ﻧفس
 .١وﻻﻳت ﻧﻔس بﻪ دوﻧﻮع است
اﻟﻒ .وﻻﻳت اجبار :ﻳعﻨﻰ سﻠطﻪ داشتﻦ ،قبﻮﻻﻧدن اﻣرى بر كسﻰ.
ب .وﻻﻳت اختﻴار :عبارت از وﻻﻳتﻰ است كﻪ براى وﻟﻰ باﻻى زن در ﻧﻜاح دادن وى بﻪ
رضاﻳت او ثابت ﻣﻰﮔردد.
اسباب وﻻﻳت اجبار سﻪ است:
 ﻣعتﻮه بﻮدن (كﻢ عقﻠﻰ) دﻳﻮاﻧﮕﻰ كﻮچك و ﻧاباﻟغ بﻮدن.اختﻴار وﻟﻰ در ﻧﻜاح :ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام زفر رحﻤﻬﻤا اﷲ 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 كﻼن و باﻻتر از آﻧان.
 .3برادر حقﻴقﻰ و پسران او و ﻫﻤﻴﻦ طﻮر پاﻳﻴﻦ تر از آﻧﻬا .4.كاكاى حقﻴقﻰ و پسران او
 .5كاكاى پدر ،پسران او ،بعد از آن كاكاى پدر كﻼن و بعد از او پسران او و ﻫﻤﻴﻦطﻮر پاﻳﻴﻦ تر
از آﻧﻬا.
بعد از آن حق وﻻﻳت براى عصبات سببﻰ ﻣﻰباشد كﻪ آﻧﻬا آزاد كﻨﻨدﮔان است بعد از آﻧﻬا
اﻣام و حاكﻢ وﻟﻰ ﻣﻰﮔردد.

 .1وﻻﻳت را تعرﻳف كﻨﻴد؟
 .4ترتﻴب او ﻟﻴاء را بﻴان كﻨﻴد؟

 .2وﻟﻰ كﻴست؟

 .3اﻧﻮاع وﻻﻳت كدامﻫا است؟

 -1اﻟبحر اﻟرائق  117/3اﻟﻤعجﻢ اﻟﻮسﻴط  1،58/2اﻻختﻴار ﻟتعﻠﻴﻞ اﻟﻤختار  109 /3اﻟعﻨاﻳﻪ شرح اﻟﻬداﻳﻪ 422/4

٢٧٢

درس شصتﻢ

ﻛﻔاءت
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ و اﮔر كفﻮ ﻧباشد وﻟﻰ چﻰ كرده
ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ اﻳﻦ پرسشﻬا و اﻣثال آن در اﻳﻦ درس پاسخ داده ﻣﻰشﻮد.

٢٧٣

ترجﻤﻪ
( )1كفاءت در ﻧﻜاح ﻣعتبر است .اﮔر زﻧﻰ با ﻣردى غﻴر كفﻮء ازدواج ﻧﻤاﻳد ،اوﻟﻴاى وى
ﻣﻰتﻮاﻧﻨد كﻪ ﻣﻴان آﻧﻬا تفرﻳق و جداﻳﻰ بﻴاورﻧد.
( )2كفاءت در ﻧسب ،دﻳﻦ و ﻣال ﻣعتبر است ،طﻮرﻳﻜﻪ :ﻣاﻟك ﻣﻬر و ﻧفقﻪ باشد ﻫﻢ چﻨان
كفاءت در كسب و كار اعتبار دارد.
( )3ﻫرﮔاه زن بﻪ كﻤتر از ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻧﻜاح كرده باشد ،اوﻟﻴاى او ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

حق

اعتراض دارﻧد تا بﻪ زن ﻣﻬر ﻣﻜﻤﻞ بدﻫد و ﻳا آﻧرا جدا كﻨد.
( )4اﮔر 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 كﻼن وجﻮد دارد و غﻴر از آﻧﻬا ،اقارب
دﻳﮕر اﻳﻦ حق را دارا ﻧﻤﻰباشﻨد.
( )5اﮔر در ﻧﻜاح ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ ﮔردد ،ﻧﻜاح صحﻴح ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻣﻬر ﻣعﻴﻦ ﻧشﻮد باز ﻫﻢ ﻧﻜاح
صحت دارد.
( )6حد اقﻞ ﻣﻬر ،ده درﻫﻢ است اﮔر ازاﻳﻦ كﻢ تعﻴﻴﻦ شﻮد ،ده درﻫﻢ حق زن ﻣﻰباشد.
كسﻴﻜﻪ ده درﻫﻢ و ﻳا زﻳاد از آن ﻣﻬر را تعﻴﻴﻦ كرد و با زن جﻤاع ﻧﻤﻮد و ﻳا شﻮﻫر وفات
ﮔردﻳد ،ﻫﻤان ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )7و اﮔر شﻮﻫر زن را قبﻞ از جﻤاع و خﻠﻮت ،طﻼق ﻧﻤاﻳد ،ﻧصف ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده براى زن
تادﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
( )8اﮔر 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 ﻣﻰشﻮد و
اﮔر زن را قبﻞ از جﻤاع طﻼق ﻧﻤاﻳد براى او ﻣتعﻪ داده ﻣﻰشﻮد ،ﻣتعﻪ سﻪ دستﻪ ﻟباس است كﻪ
طبق عرف و تﻮاﻧاﻳﻰ از طرف شﻮﻫر بﻪ ﻫﻤسر ﻣطﻠقﻪ داده ﻣﻰشﻮد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻛﻔاءت :كفاءت در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣساوات و برابرى است و در اصطﻼح فقﻬاء
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 ﻣﻰپﻨدارد كﻪ با خسﻴس عروسﻰ ﻧﻤاﻳد ،وﻟﻰ ﻣرد اﻳﻦ را ﻣذﻣﻮم ﻧﻤﻰپﻨدارد كﻪ
زﻧش خسﻴسﻪ و ضعﻴف اﻟﻨسب باشد.
٢٧٤

كفاءت بﻴﻦ زن و شﻮﻫر ضرورى است ،بﻨا ًء زﻧﻴﻜﻪ براى خﻮد شﻮﻫر غﻴر كفؤ را اختﻴار ﻣﻴﻨﻤاﻳد،
اوﻟﻴاى او ﻣﻰتﻮاﻧﻨد با اﻳﻦ ﻧﻜاح ﻣخاﻟفت ﻧﻤﻮده و آن را ﻟغﻮ ﻧﻤاﻳﻨد؛ زﻳرا كﻪ اﻳﻨﻬا از ﻟحاظ
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؟
 -١دﻳﻦ :بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا كﻪ دختر صاﻟحﻪ و پسر فاسق با ﻫﻢ كفﻮء ﻧﻴستﻨد.
 -٢ﻧسب :ﻫر كس بﻪ ﻧسب خﻮد فخر ﻣﻰكﻨد ،ﻟذا بر دختر جﻮان ﻻزم پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد
كﻪ شﻮﻫرى را اﻧتخاب ﻧﻤاﻳد كﻪ در ﻧسب از وى كﻢ ﻧباشد ،تا براى ﻫر دو طرف ﻣشﻜﻼت
اجتﻤاعﻰ بﻪ بار ﻧﻴاورد.
 -٣اﻗتصاد :پسر ازدواج كﻨﻨده اﻳﻨقدر تﻮان داشتﻪ باشد كﻪ ﻣﻬر ﻣعجﻞ و ﻧفقﺔ خاﻧﻤش را
پرداختﻪ بتﻮاﻧد.
ﻛسب و تخصص :ﻫرچﻨد در كسب و كار ﻣشروع و حﻼل عﻴبﻰ ﻧﻴست؛ ﻣﮕر در اجتﻤاع
بعضﻰ پﻴشﻪﻫاى وجﻮد دارد كﻪ ﻣردم بﻪ آن بﻪ ﻧظر خﻮب ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ،بﻨا ًء ﻻزم 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
ﻣﻰشﻮد ،در صﻮرت تعﻴﻴﻦ ،ﻫﻤان ﻣال تعﻴﻴﻦ شده واجب ﻣﻰشﻮد و در صﻮرت عدم تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر
ﻣثﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
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
تعﻴﻴﻦ آن ،ﻣﻬرىكﻪ ﻫﻢ سﻦﻫاى دختر و دختران ﻫﻢ ﻣثﻞ او ﮔرفتﻪ باشﻨد بﻪ او ﻧﻴز پرداختﻪ
ﻣﻰشﻮد و بﻪ او ﻣﻬر ﻣثﻞ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣشﻜﻼت زﻳادى را بﻪ بار ﻣﻰآورد.

٢٧٥

حاﻻت وجﻮب ﻧصﻒ ﻣﻬر و ﻣتﻌﻪ
براى زﻧﻴﻜﻪ ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده باشد ،قبﻞ از جﻤاع و ﻳا خﻠﻮت صحﻴحﻪ بﻪ او طﻼق داده شﻮد ،از
طرف شﻮﻫر براﻳش ﻧصف ﻣﻬر تادﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
اﻣا اﮔر ﻣﻬر براﻳش تعﻴﻴﻦ ﻧشده باشد و قبﻞ از جﻤاع بﻪ او طﻼق دﻫد ﻣتعﻪ براﻳش پرداختﻪ
ﻣﻰشﻮد.
ﻣتعﻪ عبارت از آن سﻪ دستﻪ ﻟباس (پﻴراﻫﻦ ،تﻨبان و چادر) است كﻪ كﻴفﻴت و قﻴﻤت آن با
حاﻟت اقتصادى زن برابر بﻮده و از جاﻧب شﻮﻫر براى زن ﻣطﻠقﻪ بﻪ عﻨﻮان ﻫدﻳﻪ داده ﻣﻰشﻮد.

 .1برابر بﻮدن زن و شﻮﻫر در كدام اﻣﻮر ضرورى است؟
 .2ﻣتعﻪ چﻴست و چﻪ كسﻰ ﻣجبﻮر بﻪ پرداخت آن است؟
 .3ﻣﻬر ﻣثﻞ در كدام وقت بﻪ زن پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .4حد 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.

٢٧٦

درس شصت وﻳﻜﻢ

ﻣﻬر()١
در ﻧﻜاح حق طﻼق براى شﻮﻫر و حق ﻣﻬر براى زن تفﻮﻳض ﮔردﻳده و ﻧﻜاح زن ﻣسﻠﻤان بدون
ﻣﻬر ﻧﻤﻰباشد ،ﻟذا در اﻳﻦ درس اقسام ﻣﻬر و احﻜام آن تدرﻳس ﻣﻰﮔردد.

ترجﻤﻪ:
( )1اﮔر شخص ﻣسﻠﻤان بﻪ شراب ﻳا خﻨزﻳر ﻧﻜاح كﻨد ،ﻧﻜاح صحﻴح ﻣﻰشﻮد و براى او ﻣﻬر
٢٧٧

ﻣثﻞ است.
( )2واﮔر زﻧﻰ را بدون تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر بﻪ ﻧﻜاح در آورد ،بعدا ً 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
ﻣﻰشﻮد و اﮔر قبﻞ از جﻤاع او را طﻼق ﻧﻤاﻳد ﻣتعﻪ براﻳش تادﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
( )3اﮔر بعد از عقد ﻧﻜاح ﻣﻬر براﻳش اضافﻪ كﻨد ،باﻻى شﻮﻫرش واجب ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر
قبﻞ از جﻤاع طﻼق صﻮرت ﮔﻴرد ،زﻳادت از بﻴﻦ ﻣﻰرود و اﮔر زن براى شﻮﻫر خﻮد در ﻣﻬر
تخفﻴف و كﻤﻰ بﻴاورد ،كﻢ كردن و تخفﻴف صحﻴح شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )4اﮔر شﻮﻫر با ﻫﻤسر خﻮد خﻠﻮت ﻧﻤاﻳد و ﻣاﻧع جﻤاع وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،و بعدا ً او را طﻼق
ﻧﻤاﻳد بﻪ زن ﻣﻬر كاﻣﻞ ﻣﻰپردازد 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )5شﻮﻫر ﻣجبﻮب (كﻪ آﻟﺔ تﻨاسﻠﻰ اش قطع شده باشد) اﮔر با زن خﻮد خﻠﻮت ﻧﻤاﻳد و بعدا ً او
را طﻼق كﻨد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻣﻬر كاﻣﻞ را ﻣﻰپردازد.

( )6ﻣتعﻪ دادن براى ﻫﻤﺔ زﻧﻬا ﻣطﻠقﻪ ﻣستحب ﻣﻰباشد ،ﻣﮕر بﻪ آن زن ﻣطﻠقﻪ كﻪ ﻣﻬر براﻳش
تعﻴﻴﻦ ﻧﮕردﻳده بﻮد و قبﻞ از دخﻮل طﻼق شﻮد (براى او ﻣتعﻪ واجب است).
( )7اﮔر 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 ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
( )8اﮔر شخص آزاد ﻳك زن را در بدل ﻳك سال خدﻣت (كﻪ شخص براى زن اﻧجام
ﻣﻰدﻫد) و ﻳا تعﻠﻴﻢ قرآن بﻪ ﻧﻜاح در آورد ،براى زن ﻣﻬر ﻣثﻞ است.
شرح:
اﮔر چﻴزﻫاى حرام بﻪ حﻴث ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شﻮد ،ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
اشﻴاى حرام ﻣاﻧﻨد؛ شراب و خﻨزﻳر اﮔر بﻪ حﻴث ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ ﮔردد ،ﻧﻜاح صحﻴح بﻮده ،اﻣا ﻣﻬر
ﻣثﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا كﻪ براى ﻣسﻠﻤان جاﻳز ﻧﻴست كﻪ اشﻴاى حرام را بﻪ حﻴث ﻣﻬر بﻪ زن
تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.

٢٧٨

زﻳادت و ﻛﻤﻰ در ﻣﻬر بﻌد از ﻋﻘد
در تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر رضاﻳت و ﻣﻮافقﺔ طرفﻴﻦ اساس را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫد ،شﻮﻫر و زن ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بعد از
عقد در ﻣﻬر زﻳادت و كﻤﻰ بﻴاورﻧد و بﻪ وفاء بﻪ وعدة خﻮﻳش ﻣﻜﻠف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،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 طﻼق واقع ﮔردد زﻳادت ﻣﻬر ﻣؤخر ساقط ﻣﻲﮔردد 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
ﻣﻮجﻮد ﻧبﻮده با ﻫﻢ ﻳﻜجا شﻮﻧد ،خﻠﻮت صحﻴحﻪ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد و ﻣاﻧﻨد جﻤاع بﻪ شﻤار
ﻣﻴرود.
اﻣا در آن خﻠﻮتﻰكﻪ ﻣعاذﻳر شرعﻰ و طبﻴعﻰ درﻣقابﻞ جﻤاع ﻣﻮجﻮد باشد ،خﻠﻮت صحﻴحﻪ
داﻧستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و اﻳﻦ ﻣعاذﻳر عبارت اﻧد از -1 :ﻣرﻳضﻰ -2 ،روزة ﻣاه رﻣضان -3 ،احرام حج
فرضﻰ ﻳا ﻧفﻠﻰ  -4حﻴض.
ﻣتﻌﺔ استجبابﻰ :براى ﻫﻤﺔ آن زﻧﻬاﻳﻰكﻪ بعد از تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر طﻼق ﻣﻴشﻮﻧد ،ﻣتعﻪ دادن ﻣستحب
است ،اﻣا زنﻫاﻳﻰكﻪ ﻣﻬر براى شان تعﻴﻴﻦ ﻧﮕردﻳده و پﻴش از جﻤاع طﻼق 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 ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ بدل :در شرﻳعت اسﻼم ﻧﻜاح بﻪ صﻮرت شغار كار پسﻨدﻳده ﻧﻴست و زن آزاد باﻳد بﻪ
حﻴث ﻣﻬر با دﻳﮕرى تبادﻟﻪ ﻧشﻮد ،كساﻧﻰكﻪ دختران خﻮد را با زﻧﻬاى دﻳﮕر تبادﻟﻪ ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد ،اﻳﻦ
عﻤﻞ ﻧادرست است و در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰﮔردد؛
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 ﻻزم ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا تعﻠﻴﻢ دﻳﻦ باﻻﻳش فرض است و ﻣال ﻧﻴست و
در خدﻣت اش قﻠب ﻣﻮضﻮع ﻣﻰآﻳد.

٢٧٩

 -1خﻠﻮت صحﻴحﻪ كدام است و چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -2اﮔر زﻧﻰ براى زن دﻳﮕر ﻣﻬر شﻮد چﻪ واقع ﻣﻰﮔردد؟
 -3تعﻴﻴﻦ اﻧدازة ﻣﻬر حق كﻴست؟
 -4آﻳا شراب و خﻨزﻳر بﻪ حﻴث ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده ﻣﻴتﻮاﻧد؟
 -5ﻫرﮔاه زوجﻴﻦ شراب را بﻪ حﻴث ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ كﻨﻨد چﻪ ﻻزم ﻣﻰشﻮد؟

شاﮔردان بﻪ كﻤك استاد در ﻣﻮرد اضرار اجتﻤاعﻰ ﻧﻜاح شغار (بدل) ﻣقاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻨد كﻪ از
ده سطر كﻢ ﻧباشد.

٢٨٠

درس شصت و دوم

ﻣﻬر()2

٢٨١

ترجﻤﻪ
( )1وقتﻴکﻪ پدر و پسر زن دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻫر دو ﻣﻮجﻮد باشﻨد ،وﻟﻰ ﻧکاحش بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و
ابﻮ ﻳﻮسف  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -پسر وى ﻣﻰباشد.
اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻰﮔﻮﻳد :وﻟﻰ ﻧکاحش پدر وى است.

( )2اﮔر زﻧﻰ را بﻪ ﻫزار درﻫﻢ بﻪ اﻳﻦ شرط بﻪ ﻧکاح در آورد کﻪ او را از اﻳﻦ شﻬر بﻴرون
ﻧﻤﻰسازد و ﻳا پس از او با خاﻧﻢ دﻳﮕرى ازدواج ﻧﻤﻰکﻨد ،اﮔر شﻮﻫر بﻪ شرط وفا ﻧﻤﻮد ﻣﻬر
او ﻫﻤان ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده ﻣﻰباشد و اﮔر با زن دﻳﮕرى ازدواج کرد و ﻳا از شﻬر بﻴروﻧش کرد
براى زن ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻣﻰباشد.
( )3اﮔر زﻧﻰ را در بدل حﻴﻮان غﻴر ﻣﻮصﻮف (ﻣثﻞ ﮔاو) بﻪ ﻧکاح ﮔرفت ،ﻧکاح صحﻴح است
و حﻴﻮان ﻣتﻮسط براى زن ﻣﻰدﻫد .شﻮﻫر ﻣخﻴر است کﻪ حﻴﻮان و ﻳا قﻴﻤت آن را بﻪ زن
بپردازد.
( )4اﮔر خاﻧﻤﻰ را در بدل ﻟباس غﻴر ﻣﻮصﻮف (ﻣاﻧﻨد ﻳک جﻮره ﻟباس) بﻪ ﻧکاح در آورد بﻪ
او ﻣﻬر ﻣثﻞ تادﻳﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )5ﻧکاح ﻣؤقت و ﻣتعﻪ باطﻞ است.
( )6ﻧکاح غﻼم 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 ﻣﻰشﻮد.
( )7پسر کاکا (کﻪ وﻟﻰ باشد) ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ دختر کاکا را براى خﻮد بﻪ قﻴد ﻧکاح در آورد.
( )8اﮔر 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.
( )9اﮔر وﻟﻰ زن ضاﻣﻦ ﻣﻬر شﻮد ضﻤاﻧتش درست است .زن اختﻴار دارد کﻪ ﻣﻬر را از شﻮﻫر
و ﻳا از وﻟﻲ خﻮد بخﻮاﻫد.
( )10اﮔر 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و باﻻى زن سپرى ﻧﻤﻮدن عدت است
٢٨٢

و ﻧسب اوﻻدش ثابت ﻣﻰﮔردد.
( )11در ﻣﻬر ﻣثﻞ ،خﻮاﻫران ،عﻤﻪﻫا و دختران کاکا درﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻣﻬر ﻣثﻞ با ﻣﻬر
ﻣادر و خاﻟﻪﻫا کﻪ از قﻮم او ﻧباشﻨد قﻴاس ﻧﻤﻰشﻮد.
( )12در ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻣﻴان دو زن بﻪ ﻣساوات عﻤر ،زﻳباﻳﻰ ،ﻣال ،عقﻞ ،دﻳﻦ ،ﻧسب ،ﻣﻨطقﻪ ،زﻣان و
پاکداﻣﻨﻰ اعتبار داده ﻣﻰشﻮد.
شرح
آن زن دﻳﻮاﻧﻪ اﻳکﻪ داراى پسر و پدر ﻫر دو بﻮده ،بﻪ ارتباط سرپرستﻰ ﻧکاح ،اﻣاﻣان ﻣذﻫب ﻣا
دو ﻧظر دارﻧد.
اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻴﮕﻮﻳد :پدرش سرپرست او است؛ زﻳرا کﻪ شفقت پدر ﻧسبت بﻪ پسر زﻳاد بﻮده

و اﻳﻦ وﻻﻳت بﻨا برﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻰباشد؛ ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ابﻮ ﻳﻮسف  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -بﻪ اﻳﻦ
ﻧظر اﻧد کﻪ سرپرست ﻧکاح اﻳﻦ زن پسر وى ﻣﻰباشد ،زﻳرا وﻻﻳت ﻧکاح بر عصﻮبت بﻨا است
و در صﻮرت فﻮق پسر عصبﻪ است ﻧﻪ پدر.
اثر شرﻃﻬاى زن در ﻣﻬر :خاﻧﻤﻰکﻪ باﻻى شﻮﻫر خﻮد چﻨﻴﻦ شرطﻰ وضع ﻧﻤاﻳد کﻪ با
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 ﻻزم ﻣﻰﮔردد کﻪ تفصﻴﻠش چﻨﻴﻦ است:
زن ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ در وقت ﻧکاح چﻨﻴﻦ شراﻳطﻰ را وضع ﻧﻤاﻳد کﻪ با خﻮاستﻪﻫاى 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
ﻣﻰپردازد و اﮔر وفا ﻧکرد در آن صﻮرت ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻣﻰپردازد.
ﻫر ﻣال ﻣﻬر شده ﻣﻰتﻮاﻧد :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
ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا کﻪ ﻣﻬر در ﻧکاح از ﻳک جﻬت درجﺔ ثاﻧﻮى دارد و در ﻣقابﻞ خﻮﻳشاوﻧدى
اﻳکﻪ از ﻧکاح بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد اﻫﻤﻴتش کﻢ است و از جﻬت دﻳﮕر اﻳﻨکﻪ :اﮔر ﻣﻴان زن و شﻮﻫر
تساﻣح (چشﻢ پﻮش) باشد پس ﻣﻨازعﻪﻫا و جﻨجاﻟﻬا را بﻪ ﻣﻴان ﻧﻤﻰآورد .اﻣا اﮔر زن بﻪ ﻟباس
غﻴر ﻣﻮصﻮف بﻪ ﻧکاح داده شﻮد ﻣﻬر ﻣثﻞ ﻻزم 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 ﻻزم ﻣﻲ شﻮد.
ﻣﻬر حﻖ ﻛﻴست و از چﻪ ﻛسﻰ خﻮاستﻪ ﻣﻰشﻮد؟
اﻳﻦ سخﻦ باﻳد ﻣعﻠﻮم باشد کﻪ :ﻣﻬر حق زن بﻮده ،وﻟﻰ او تﻨﻬا ضﻤاﻧت کرده ﻣﻰتﻮاﻧد ،ﻧﻪ اﻳﻨکﻪ
آﻧرا بﻪ ﻧفع خﻮد بﻪ کار ببرد بﻨا ًء زن در ﻫر وقت از شﻮﻫر و در صﻮرت ضﻤاﻧت وﻟﻰ از وﻟﻰ
خﻮد ﻣﻬر را ﻣطاﻟبﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
تﻔرﻳﻖ ﻗاﺿﻰ در ﻧﻜاح ﻓاسد :در ﻧکاح فاسد وقتﻴکﻪ قاضﻰ ﻣﻴان شﻮﻫر و زن تفرﻳق
ﻣﻰآورد ،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 ﻣﻰشﻮد کﻪ
از ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده زﻳاد ﻧباشد.
ﻣﻬر ﻣثﻞ را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴتﻮان ﻣﻌﻠﻮم ﻛرد؟
ﻣعﻠﻮم ﻧﻤﻮدن ﻣﻬر ﻣثﻞ از ﻣﻬرﻫاى خﻮاﻫران ،عﻤﻪﻫا و دختران کاکا ﻣعﻠﻮم ﻣﻰﮔردد و بﻪ اﻳﻦ
ارتباط عﻤر ،زﻳباﻳﻰ ،دﻳﻦ ،پاکداﻣﻨﻰ ،ﻣال ،عقﻞ ،شﻬر و زﻣان در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
آﻳا زن اختﻴار ﻧﻜاح خﻮد را بﻪ دﻳﮕران سپرده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
اﮔر زﻧﻰ اختﻴار ﻧکاح خﻮد را بﻪ شخص دﻳﮕر بسپارد ،آن شخص ﻣﻰتﻮاﻧد اﻳﻦ کار را در
حضﻮر دو شاﻫد اﻧجام دﻫد ،و خﻮدش سفﻴر از طرف زن و اصﻴﻞ از طرف خﻮد ﻣﻰﮔردد.
اﮔر پسر کاکاى دوشﻴزه وﻟﻰ او بﻮد ،پس پسر کاکا در حضﻮر دو شاﻫد ﻣﻰتﻮاﻧد زن را بﻪ
ﻧکاح خﻮد درآورد.
ﻧﻜاح ﻣتﻌﻪ
تﻌرﻳﻒ :آن ﻧکاحﻰکﻪ بﻪ ﻟفظ ﻣتعﻪ براى ﻣدت ﻧاﻣعﻠﻮم در ﻣقابﻞ ﻣال ﻣعﻴﻦ عقد ﮔردﻳده باشد
ﻧکاح ﻣتعﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰﮔﻴرم.
حﻜﻢ :ﻧکاح ﻣتعﻪ باطﻞ است.
ﻧﻜاح ﻣﻮﻗت
تﻌرﻳﻒ :بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻦ زن براى ﻣدت ﻣعﻴﻦ (ﻣثﻼ ده روز ﻳا ﻳک ﻣاه) در حضﻮر شاﻫدان
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ﻧکاح ﻣﻮقت ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰباشد ،پس طﻮرﻳکﻪ ﻧکاح ﻣتعﻪ باطﻞ است ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧکاح ﻫﻢ باطﻞ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
اﻣام زفر ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻧکاح صحﻴح بﻮده اﻣا شرط باطﻞ است؛ زﻳرا کﻪ ﻧکاح بﻪ شروط باطﻞ ،باطﻞ
ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻓرق بﻴﻦ ﻧﻜاح ﻣتﻌﻪ و ﻣﻮﻗت
 -1ﻧکاح ﻣﻮقت بﻪ اﻟفاظ ﻧکاح و ﻳا بﻪ آن اﻟفاظﻰکﻪ عقد ﻧکاح بﻪ آن جﻮاز دارد عقد ﻣﻰﮔردد،
اﻣا ﻧکاح ﻣتعﻪ فقط بﻪ ﻟفظ ﻣتعﻪ ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد.
 -2در ﻧکاح ﻣﻮقت شاﻫدان ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشﻨد ،وﻟﻰ در ﻧکاح ﻣتعﻪ شاﻫدان ﻣﻮجﻮد ﻧﻤﻰباشﻨد.
ﻧﻜاح ﻣﻮﻗﻮف :اﮔر کسﻰ براى شخص باﻟغ بﻰ خبر چﻪ پسر باشد و ﻳا دختر ﻧکاح کﻨد ،اﻳﻦ
ﻧکاح طﻮر ﻣﻮقﻮف عقد ﻣﻰﮔردد 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
ﻣﻰﮔردد و اﮔر رد کرد ﻧکاح ﻧافذ ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻧﻜاح ﻧاﻓذ :ﻧکاح شخص باﻟغ براى خﻮدش ،ﻧکاح وکﻴﻞ براى ﻣؤکﻞ و ﻧکاح وﻟﻰ براى طفﻞ
ﻧکاح ﻧافذ ﻣﻰباشد ،اﻣا در صﻮرتﻰکﻪ وﻟﻰ دﻳﮕر غﻴر از پدر براى طفﻞ ﻧکاح کرده باشد ،براى
طفﻞ خﻴار بﻠﻮغ ثابت ﻣﻰشﻮد کﻪ تفصﻴﻞ آن بعدا ً ذکر خﻮاﻫد شد.

 -1وﻟﻰ ﻧکاح دﻳﻮاﻧﻪ کﻴست؟ اختﻼف عﻠﻤاء را در اﻳﻦ ﻣﻮرد بﻴان دارﻳد.
 -2کدام ﻣال ﻣﻬر شده ﻣﻰتﻮاﻧد و کدام شراﻳط زن در تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر باﻻى ﻣﻬر وى اثر ﮔذار
است؟ ﻣﻮضﻮع را بﻪ تفصﻴﻞ روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻣﻬر حق کﻴست؟ از کﻰ خﻮاستﻪ ﻣﻰشﻮد؟ و ﻣﻬر ﻣثﻞ چﮕﻮﻧﻪ ﻣعﻠﻮم ﻣﻰﮔردد؟ ﻣﻮضﻮع را
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واضح سازﻳد.
 -4طرﻳقﻪﻫاى تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر ﻣثﻞ را ﻣشخص سازﻳد.
 -5تفرﻳق قاضﻰ در ﻧکاح فاسد چﻪ ﻧتاﻳج را بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
اصطﻼحات ذﻳﻞ را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و بعدا ً 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 اوﻻد خﻮد را بﻪ
بﻬترﻳﻦ وجﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧد ظﻠﻢ و تجاوز از وى صادر ﻧﻤﻰشﻮد ،زن دوم و سﻮم حتﻰ چﻬارم
را بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد بﻨا ًء احکام تعدد زﻧان را در اﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1ﻧکاح کردن کﻨﻴز چﻪ ﻣسﻠﻤان باشد و ﻳا اﻫﻞ کتاب جاﻳز است.
( )2جاﻳز ﻧﻴست کﻪ بر زن آزاد ،کﻨﻴز را بﻪ ﻧکاح ﮔﻴرد ،اﻣا ﻧکاح ﻧﻤﻮدن زن اصﻴﻞ باﻻى کﻨﻴز
جاﻳز است.
( )3براى ﻣرد اصﻴﻞ جاﻳز است کﻪ چﻬار زن آزاد و ﻳا کﻨﻴز را ﻧکاح ﻧﻤاﻳد ،بﻴشتر ازاﻳﻦ را بﻪ
ﻧکاح ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
اﮔر شخص آزاد از چﻬار زن ﻳکﻰ را بﻪ طﻼق باﻳﻦ طﻼق ﻧﻤاﻳد ،زن چﻬارم را تا وقتﻰکﻪ
عدت زن ﻣطﻠقﻪ بﻪ سر ﻧرسﻴده باشد بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )4اﮔر کسﻰ بﻪ ﻳک عقد دو زن را ﻧکاح ﻧﻤاﻳد و ﻧکاح ﻳکﻰ از آﻧﻬا براﻳش حرام باشد ،ﻧکاح
آن زﻧﻰکﻪ ﻧکاحش براى او جاﻳز بﻮده صحﻴح شﻤرده ﻣﻰشﻮد و ﻧکاح زن دﻳﮕر باطﻞ است.
( )5اﮔر در خاﻧﻢ عﻴب باشد ،شﻮﻫرش اختﻴار (فسخ ﻧکاح) را ﻧدارد.

( )6اﮔر در شﻮﻫر ﻣرض دﻳﻮاﻧﮕﻰ ،جذام و پﻴس ﻣﻮجﻮد باشد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ براى زن اختﻴار (فسخ ﻧکاح) ﻧﻴست.
اﻣام ﻣحﻤد

ﮔفتﻪ کﻪ براى او اختﻴار (فسخ ﻧکاح) ﻫست ،اﮔر شﻮﻫر عﻨﻴﻦ باشد ،حاکﻢ

براﻳش ﻳک سال وقت بدﻫد ،اﮔر قدرت جﻤاع را پﻴدا کرد ،بﻬتر است ورﻧﻪ در صﻮرت
تقاضاى زن از ﻫﻤدﻳﮕر جداﻳشان ﻣﻰکﻨد کﻪ اﻳﻦ تفرﻳق ﻳک طﻼق باﻳﻦ شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر
با او خﻠﻮت ﻧﻤﻮده باشد براى زن ﻣﻬر کاﻣﻞ قابﻞ پرداخت است.
( )7اﮔر شﻮﻫرش ﻣقطﻮع اﻟذکر باشد قاضﻰ فﻮرا ً آﻧﻬا را جدا ﻣﻰسازد و در آن ﻣعطﻠﻰ
ﻧﻤﻰآورد و براى خصﻰ بﻪ ﻣثﻞ عﻨﻴﻦ ﻣﻬﻠت ﻣﻴدﻫد.
( )8اﮔر زن ﻣسﻠﻤان شد و شﻮﻫرش کافر ﻣاﻧد ،قاضﻰ براى او پﻴشکش اسﻼم ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر
ﻣسﻠﻤان شد ﻫﻤﻴﻦ زن خاﻧﻤش بﻮده و اﮔر اسﻼم را قبﻮل ﻧکرد قاضﻰ آﻧﻬا را جدا ﻣﻰسازد.
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اﻳﻦ جداﻳﻰ بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -ﻳک طﻼق باﻳﻦ شﻤرده ﻣﻰشﻮد،
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

ﻣﻴﮕﻮﻳد :اﻳﻦ بدون طﻼق تفرﻳق است.

( )9اﮔر شﻮﻫر ﻣسﻠﻤان ﮔردد و زﻧش ﻣجﻮسﻴﻪ باشد ،اسﻼم براﻳش پﻴشکش ﮔردد ،اﮔر اسﻼم
آورد زن او بﻮده و اﮔر اسﻼم ﻧﻴاورد قاضﻰ ﻫر دو را جدا ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ جداﻳﻰ طﻼق شﻤرده
ﻧﻤﻰشﻮد ،و اﮔر با زن جﻤاع کرده باشد ﻣﻬر حق زن است و اﮔر با او جﻤاع ﻧکرده باشد حق
ﻣﻬر را ﻧدارد.
( )10اﮔر زن در دار حرب اسﻼم آورد تا آﻧﻮقت از شﻮﻫرش جدا ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ سﻪ حﻴض را
سپرى ﻧکﻨد ،وقتﻴکﻪ سﻪ حﻴض را پﻮره کرد باز از شﻮﻫر خﻮد جدا ﻣﻰﮔردد .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 باﻻى زن آزاد ﻧاجاﻳز است و عکس اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ جاﻳز است.
رسﻮل اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد

(.)1

ﻳعﻨﻰ کﻨﻴز باﻻى زن آزاد ﻧکاح ﻧﻤﻰشﻮد و زن آزاد باﻻى کﻨﻴز ،ﻧکاح شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
تﻌدد خاﻧﻤﻬا :براى ﻣسﻠﻤان آزاد ،در آوردن بﻴشتر از چﻬار زن بﻪ ﻧکاح جاﻳز ﻧﻴست.
زن دﻳﮕرى را آن وقت بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ ﻳکﻰ از چﻬار زن را طﻼق ﻧﻤاﻳد و ﻣدت
عدت وى سپرى شﻮد.
بﻪ ﻳﻚ ﻋﻘد دو زن را بﻪ ﻧﻜاح در آوردن:
آن شخصﻰکﻪ بﻪ ﻳک عقد دو خاﻧﻢ را ﻧکاح ﻧﻤاﻳد و بعدا ً 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 ﻣﻰشﻮد.
ﻋﻴب در زوجﻴﻦ :اﮔر عﻴب در خاﻧﻢ باشد شﻮﻫرش اختﻴار فسخ کردن ازدواج را ﻧدارد؛
زﻳرا شﻮﻫر اختﻴار طﻼق و ﻧکاح با زن دﻳﮕر را دارد ،و حق وى ضاﻳع ﻧﻤﻲ شﻮد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
) وحدثﻨﻲ عﻦ ﻣاﻟک عﻦ ﻳحﻴﻰ بﻦ سعﻴﻰ
 -1أخرجﻪ اﻹﻣام ﻣاﻟک فﻲ ﻣﻮطأ فﻲ کتاب اﻟﻨکاح (
بﻦ سعﻴد بﻦ اﻟﻤسﻴب أﻧﻪ کان ﻳقﻮل «ﻻ تﻨکح اﻷﻣﺔ عﻠﻰ اﻟحرة إﻻ 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 ﻧﻤﻰﮔردد پس براى
زن اختﻴار فسخ ﻧکاح ﻧﻴست؛ اﻣا شﻮﻫر اﮔر بﻪ چﻨان ﻣرض ﻣبتﻼ بﻮد کﻪ حقﻮق زن در آن ضاﻳع
ﻣﻰﮔردﻳد ﻣثﻞ عﻨﻴﻦ بﻮدن ،پس قاضﻰ ﻳکسال وقت را براى تداوى شﻮﻫر ﻣﻴدﻫد ،بعد از آن بﻪ
اساس تقاضاى زن تفرﻳق صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد ،اﻳﻦ تفرﻳق ﻳک طﻼق باﻳﻦ ﻣﻰباشد.
اثر اسﻼم آوردن ﻳﻜﻰ از زوجﻴﻦ در ﻧﻜاح :اﮔر زن در دار اسﻼم ﻣسﻠﻤان ﮔردد و
شﻮﻫرش کافر باشد ،قاضﻰ براى شﻮﻫر دعﻮت اسﻼم را پﻴشکش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﮔر ﻣسﻠﻤان شد
ﻧکاحش بﻪ حال خﻮد باقﻰ است و اﮔر ﻣسﻠﻤان ﻧشد ،قاضﻰ ﻣﻴان زن ﻣسﻠﻤان و شﻮﻫر کافر
جداﻳﻰ ﻣﻰآورد ،بﻪ ﻧزد طرفﻴﻦ اﻳﻦ جداﻳﻰ طﻼق باﻳﻦ است .اﮔر ﻫﻤبستر شدن صﻮرت ﮔرفتﻪ
باشد ﻫﻤﺔ ﻣﻬر و اﮔر صﻮرت ﻧﮕرفتﻪ باشد ﻧصف ﻣﻬر ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
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 اسﻼم ﻣﻴدﻫد اﮔر ﻣسﻠﻤان شد زن ﻣسﻠﻤان در قﻴد او
ﻣﻰباشد و اﮔر اسﻼم را قبﻮل ﻧکرد ،قاضﻰ بﻴﻦ اﻳﻦ زن و ﻣرد تفرﻳق ﻣﻴآورد و اﻳﻦ تفرﻳق طﻼق
ﻧﻴست؛ زﻳرا کﻪ بﻪ سبب زن بﻪ ﻣﻴان آﻣده و ﻫر تفرﻳقﻴکﻪ بﻪ سبب زن بﻪ ﻣﻴان آﻳد طﻼق شﻤرده
ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر شﻮﻫر ﻣسﻠﻤان شﻮد و زﻧش از اﻫﻞ کتاب باشد ﻧکاح بﻪ حال خﻮد باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد 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.

 -1اﮔر در ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ عﻴب ﻣعﻠﻮم شﻮد آﻳا جاﻧب ﻣقابﻞ اختﻴار فسخ ﻧکاح را دارد؟
 -2براى ﻣرد آزاد و ﻣسﻠﻤان ﻧکاح چﻨد خاﻧﻢ جاﻳز است؟
 -3اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ ﻣسﻠﻤان شﻮد جاﻧب ﻣقابﻞ آن چﻨد حاﻟت داشتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد و چﻪ خﻮاﻫد
کرد؟

٢٩٠

درس شصت و چﻬارم

اثر ارتداد بر ﻧﻜاح
اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ ﻣرتد شﻮد تاثﻴر آن بر ﻧکاح چﻪ خﻮاﻫد بﻮد؟ ﻫﻤچﻨان تقسﻴﻢ اوقات
بﻴﻦ زﻧان چﮕﻮﻧﻪ تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﮔردد؟ اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ و ﻳک عده ﻣساﻳﻞ دﻳﮕر را در درس اﻣروز
ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ از دار حرب بﻴرون آﻳد و ﻣسﻠﻤان شﻮد بﻴﻦ ﻫر دو تفرﻳق بﻪ ﻣﻴان
ﻣﻰآﻳد ،اﮔر ﻳکﻰ از آﻧﻬا اسﻴر ﮔردد ،باز ﻫﻢ جداﻳﻰ واقع ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻫر دوى شان اسﻴر
شﻮﻧد بﻴﻦ آﻧﻬا تفرﻳق بﻪ ﻣﻴان ﻧﻤﻴاﻳد.
( )2اﮔر خاﻧﻤﻰ بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻬاجر ﻧزد ﻣسﻠﻤاﻧان آﻳد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )3اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ از اسﻼم برﮔردد (ﻣرتد شﻮد) بدون طﻼق ﻣﻴان آﻧﻬا تفرﻳق ﻣﻴاﻳد،
اﮔر تﻨﻬا شﻮﻫر ﻣرتد شﻮد و جﻤاع صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد ،براى زن ﻣﻬر کاﻣﻞ پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد
و اﮔر جﻤاع صﻮرت ﻧﮕرفتﻪ باشد ﻧصف ﻣﻬر براﻳش تادﻳﻪ ﻣﻰﮔردد 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 بعدا ً ﻫر دو (ﻳکجا) ﻣسﻠﻤان شدﻧد ،بر ﻫﻤان ﻧکاح
سابقﻪ باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧﻨد.
( )4براى 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.
( )5اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ ﻣسﻠﻤان باشد ،فرزﻧدش بﻪ دﻳﻦ او ﻣﻰباشد ،ﻫﻤﻴﻦ طﻮر اﮔر ﻳکﻰ از
زوجﻴﻦ ﻣسﻠﻤان شﻮد و فرزﻧدکﻮچک داشتﻪ باشد ،فرزﻧدش بﻨا بر دﻳﻦ او ﻣسﻠﻤان ﻣحسﻮب
ﻣﻰﮔردد.
( )6اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ اﻫﻞ کتاب و دﻳﮕرش ﻣجﻮسﻰ باشد،فرزﻧدش اﻫﻞ کتاب شﻤرده
ﻣﻰشﻮد.
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( )7اﮔر کافرى بدون شاﻫدان و ﻳا با چﻨان زﻧﻰکﻪ در عدت کافر دﻳﮕر باشد ازدواج ﻧﻤاﻳد و
اﻳﻦ در دﻳﻦ آﻧﻬا جاﻳز باشد ،بعدا ً ﻣسﻠﻤان شﻮﻧد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ازدواج باقﻰ ﻣﻴﻤاﻧﻨد.
( )8اﮔر ﻣجﻮسﻰ ﻣادر و ﻳا دختر خﻮد را بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ باشد و سپس زن ﻣسﻠﻤان شﻮد بﻴﻦ
شان تفرﻳق آورده ﻣﻰشﻮد.
( )9اﮔر ﻳک شخص دو خاﻧﻢ آزاد داشتﻪ باشد ،در سپرى ﻧﻤﻮدن شب بﻴﻦ آﻧان ﻣساوات
ﻣﻰکﻨد و ﻟﻮ کﻪ ﻫر دو باکره و ﻳا ثﻴبﻪ و ﻳا ﻳکﻰ باکره و دﻳﮕرى ثﻴبﻪ باشد.
( )10اﮔر ﻳک زن آزاد و دﻳﮕرى کﻨﻴز باشد ،شﻮﻫر براى اصﻴﻞ دو ثﻠث وقت و براى کﻨﻴز
ﻳک ثﻠت وقت بدﻫد.
( )11در 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 ﻣﻰتﻮاﻧد؛ اﻣا بﻬتر اﻳﻨست کﻪ ﻣﻴان زﻧان قرعﻪ
اﻧدازى ﻧﻤﻮده و کسﻰ را با خﻮد بﻪ سفر ببرد کﻪ برﻧدة قرعﻪ باشد.
( )12اﮔر 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 اسﻼم :ﻫر آن سر زﻣﻴﻨﻰ کﻪ در آن بﻪ طﻮر آشکار احکام اسﻼم تطبﻴق ﻣﻰشﻮد ،دار اسﻼم
داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد.
دار حرب :آن سرزﻣﻴﻨﻰ کﻪ تحت تسﻠط کفر بﻮده و ﻣردﻣش با ﻣسﻠﻤاﻧان در جﻨگ ﻫستﻨد
دار حرب ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ ﻣسﻠﻤان شده از دار حرب بﻪ دار اسﻼم بﻴاﻳد ،ﻳا ﻳکﻰ از اﻳشان بﻪ دست
ﻣسﻠﻤاﻧان اسﻴر ﮔردد و ﻣﻤﻠکت کفر را ترک ﻧﻤﻮده و بﻪ دﻳﻦ اسﻼم 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 ﻣﻰﻣاﻧد؛ زﻳرا کﻪ دار و دﻳﻦ شان از
ﻫﻢ جدا ﻧشده است.
تاثﻴر ﻫجرت زن در ازدواج :خاﻧﻤﻰکﻪ از دار حرب بﻪ دار اسﻼم بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻬاجر ﻣﻰآﻳد،
ﻧکاح او خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ است ،اﮔر حاﻣﻠﻪ ﻧباشد فﻰ اﻟحال ﻣﻰتﻮاﻧد در دار اسﻼم براى خﻮد
شﻮﻫرى را اﻧتخاب ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا احترام کافر ﻻزم ﻧﻴست اﻣا اﮔر خاﻧﻢ ﻧاﻣبرده حاﻣﻠﻪ باشد ،تا
وضع حﻤﻞ اﻧتظار ﻣﻰکشد ،بعدا ً شﻮﻫر ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد؛ 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 ﻣﻰرود؛ زﻳرا کﻪ با ﻣرتد شدن ﻧکاح قطع ﻣﻰﮔردد.
اﮔر شﻮﻫر و زن ﻫر دو ﻣرتد ﮔردﻧد و بعدا ً ﻫر دو ﻣسﻠﻤان شﻮﻧد آﻧﻬا بر ﻧکاح سابقﺔ خﻮد باقﻰ
ﻣﻰﻣاﻧﻨد؛ زﻳرا کﻪ در دﻳﻦ اﻳشان تفرﻳق بﻪ وجﻮد ﻧﻴاﻣده است.
حﻜﻢ ﻧﻜاح ﻣرد ﻣرتد و زن ﻣرتد:
زن و ﻣرد ﻣرتد ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد کﻪ با ﻣرتد ،کافر و ﻣسﻠﻤان ﻧکاح ﻧﻤاﻳﻨد؛ زﻳرا کﻪ آﻧﻬا تحت تحقﻴق
قرار دارﻧد ،سﻪ روز وقت دارﻧد کﻪ دﻳﻦ اسﻼم را قبﻮل کﻨﻨد ،اﮔر اسﻼم را قبﻮل ﻧکﻨﻨد ﻣرد
اعدام ﻣﻰشﻮد و زن کﻪ ﻣرتد شده در بﻨد باقﻰ ﻣﻴﻤاﻧد از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت ازدواج آﻧﻬا ﻫﻴچ ﻣفﻬﻮﻣﻰ
ﻧدارد.
اوﻻد تابﻊ خﻴر اﻻبﻮﻳﻦ ﻣﻰباشد
اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ ﻣسﻠﻤان و دﻳﮕر آن غﻴر ﻣسﻠﻤان باشد ،فرزﻧد بﻪ ﻣسﻠﻤان ﻣﻨسﻮب ﻣﻰﮔردد؛
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 ﻣﻰشﻮد.
ﻋداﻟت ﻣﻴان خاﻧﻤﻬا:
شخصﻴکﻪ بﻴشتر از ﻳک زن داشتﻪ باشد ﻧﻮبت سپرى کردن شب خﻮد را بﻴﻦ زﻧان خﻮﻳش
تقسﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤاﻳد ،جدﻳد و سابقﻪ ،جﻮان و کﻬﻦ سال با ﻫﻤدﻳﮕر فرقﻰ ﻧدارﻧد ،شﻮﻫر براى ﻫﻤﻪ
ﻳکسان وقت ﻣﻴدﻫد ،اﮔر شﻮﻫر راﻫﻰ سفر ﻣﻰشﻮد ،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 ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫر ﻳکﻰ از خاﻧﻢﻫاى خﻮﻳش را کﻪ براى سفر ﻣﻨاسب بداﻧد بدون قرعﻪ کشﻰ
ﻫﻤراه خﻮد ببرد؛ زﻳرا کﻪ در ﻫﻨﮕام سفر تقسﻴﻢ بﻴﻦ زﻧان ساقط ﻣﻰباشد.
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.

 -1اﮔر خاﻧﻢ ،شخص کافر اسﻼم بﻴاورد و بﻪ دار اسﻼم ﻫجرت ﻧﻤاﻳد ،حکﻢ ازدواجش
چﻴست؟ تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اﮔر در حاﻟت اسارت ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ بﻪ دار اسﻼم آورده شﻮد ،آﻳا ﻧکاحش باقﻰ ﻣﻴﻤاﻧد ﻳا خﻴر؟
 -3درﻣﻴان خاﻧﻤﻬا تقسﻴﻢ ،سپرى ﻧﻤﻮدن وقت بﻪ کدام طرﻳقﻪ اﻧجام ﻣﻰشﻮد؟ بﻴان دارﻳد.
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درس شصت و پﻨجﻢ

رﺿاع ()۱
ﻣادران بﻪ اطفال شان شﻴر ﻣﻰدﻫﻨد ،اﻣا ﮔاﻫﻰ زﻧان بﻪ اطفال دﻳﮕران ﻧﻴز شﻴر ﻣﻰدﻫﻨد کﻪ در اثر
اﻳﻦ عﻤﻞ فرزﻧدان ﻣذکﻮر ،فرزﻧدان رضاعﻰ آﻧﻬا ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮﻧد و در اسﻼم داراى احکام
ﻣشخص ﻣﻰباشﻨدکﻪ ﻣا باشﻨد آﻳﻨده اﻳﻦ احکام را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
ﻛتاب رﺿاع
( )1شﻴردادن در ﻣدت رضاع کﻢ باشد و ﻳا زﻳاد ،حرام بﻮدن بﻪ آن تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد.
( )2ﻣدت شﻴردادن بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

سﻰ ﻣاه است.

( )3ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :دو سال است ،وقتﻴکﻪ ﻣدت شﻴر دادن
سپرى شد بعدا ً بﻪ شﻴردادن تحرﻳﻢ ثابت ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4آﻧچﻪ کﻪ بﻪ سبب ﻧسب حرام پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد بﻪ سبب ﻧﻮشﻴدن شﻴر ﻫﻢ حرام ﻣﻰﮔردد.
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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( )5ﻫﻤچﻨان ﻧکاح کردن خﻮاﻫر پسر رضاعﻰ جاﻳز ﻣﻰباشد 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.
( )6ﻧکاح 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 اصطﻼح
فقﻪ در ﻣدت شﻴر خﻮاره ﮔﻰ ،شﻴر خﻮردن را رضاع ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻣدت رﺿاع( :شﻴر خﻮاره ﮔﻰ) درﻳﻦ ﻣﻮرد دو ﻧظر وجﻮد دارد :ﻳکﻰ ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و
اﻣام ﻣحﻤد  -رحﻤﻬﻤا اﷲ -است کﻪ آﻧﻬا ﻣدت شﻴر دﻫﻰ را براى طفﻞ دو سال ﻣﻴداﻧﻨد.
دوم ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

است ،او ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻣدت رضاع (شﻴر خﻮاره ﮔﻰ طفﻞ) سﻰ ﻣاه

است.
پس اﮔر ﻳک طفﻠﻰ،پستان کدام زﻧﻰ را در ﻣاه بﻴست و پﻨجﻢ از عﻤر خﻮد ﻣکﻴد و بﻪ دﻫﻨش
شﻴر فرو آﻣد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

آن زن ﻣادر رضاعﻰ او ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد اﻣا ﻧزد

صاحبﻴﻦ ﻣادر شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻛدام اشخاص بﻪ سبب شﻴر دادن حرام ﻣﻴﮕردﻧد؟
خﻮﻳشاوﻧدان ﻣادر بﻪ سبب رضاع ،خﻮﻳشاوﻧدان شﻴر خﻮار ﻣﻰﮔردد و فروع شﻴرخﻮار و زوج
اقارب ﻣادر شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،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  ...باﻻى
شﻴر خﻮاران حرام ﻣﻰشﻮد ،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 ﻣﻰﮔردد.

 .1تعرﻳف ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ رضاع را بﻴان دارﻳد.
 .2حکﻢ رضاع چﻴست؟
 .3در ﻣﻮرد ﻣحرﻣات رضاع شعرى را کﻪ در شرح ذکر ﮔردﻳده شرح ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس شصت و ششﻢ

رﺿاع ()2

٢٩٧

ترجﻤﻪ
( )1با (شﻴرى کﻪ شﻮﻫر سبب آن است) حکﻢ تحرﻳﻢ ﻣرتب ﻣﻰﮔردد آن طﻮر کﻪ اﮔر ﻳک خاﻧﻢ
بﻪ ﻳک دختر طفﻞ شﻴر بدﻫد ،پس اﻳﻦ دختر بر شﻮﻫر شﻴرده و پدران و پسران او حرام ﻣﻰﮔردد،
اﻳﻦ شﻮﻫر کﻪ (سبب وجﻮد شﻴر در زن شﻴر ِده است) پدر رضاعﻰ ﻫﻤﻴﻦ طفﻞ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
( )2ﻧکاح شخص با خﻮاﻫر برادر رضاعﻰ جاﻳز است ﻣاﻧﻨد اﻳﻨکﻪ ﻧکاح او با خﻮاﻫر برادر ﻧسبﻰ
(طﻮرﻳکﻪ در شرح ﻣﻰآﻳد) صحت دارد.
ﻣثال :برادر پدرى کﻪ خﻮاﻫر ﻣادرى داشتﻪ باشد ،ﻧکاح او با برادر پدرى درست است.
( )3ﻫر آن دو طفﻠﻰکﻪ بﻪ پستانﻫاى ﻳک ﻣادر در ﻣدت رضاع جﻤع شﻮﻧد ﻧکاح ﻳکﻰ با
دﻳﮕرى صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4براى شﻴر دﻫﻨده جاﻳز ﻧﻴست کﻪ فرزﻧد آن کس و ﻳا فرزﻧد فرزﻧد او را ﻧکاح کﻨد کﻪ او
براﻳش شﻴر داده باشد.
( )5جاﻳز ﻧﻴست براى پسرىکﻪ شﻴر ﻣکﻴده باشد با خﻮاﻫر شﻮﻫر شﻴر دﻫﻨده (پدر رضاعﻰ)
ﻧکاح ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا کﻪ او عﻤﻪ رضاعﻰ اش ﻣﻰشﻮد.
( )6وقتﻰکﻪ شﻴر با آب ﻣخﻠﻮط ﮔردد و شﻴر از آب زﻳاد باشد ،حرﻣت بﻪ آن ثابت
ﻣﻰﮔردد.
اﮔر آب بر شﻴر زﻳاد باشد حرام بﻮدن ثابت ﻧﻤﻰﮔردد و اﮔر شﻴر با غذا ﻳکجا ﮔردد ،بﻪ ﻧزد
اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

حرﻣت ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.

( )7اﮔر چﻪ شﻴر از طعام زﻳاد باشد ،اﮔر با دوا خﻠط ﮔردد و اﻧدازه اش از دوا زﻳاد باشد حرﻣت
با آن ثابت ﻣﻰشﻮد.
( )8اﮔر شﻴر از خاﻧﻢ ﻣرده دوشﻴده و بﻪ طفﻞ داده شﻮد حرﻣت را ثابت ﻣﻰسازد.
٢٩٨

( )9اﮔر شﻴر زن با شﻴر ﻣﻴش ﻣخﻠﻮط ﮔردد و شﻴر زن زﻳاد بﻮد ،حکﻢ حرﻣت بر آن ﻣرتب
ﻣﻰشﻮد و اﮔر شﻴر ﻣﻴش زﻳاد بﻮد حرﻣت ﻣرتب ﻧﻤﻰﮔردد.
( )10اﮔر شﻴر دو خاﻧﻢ با ﻫﻢ ﻳکجا شﻮد ،از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ
حرﻣت بر اساس آن شﻴر ﻣرتب ﻣﻰﮔردد کﻪ زﻳاد باشد ،اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻴﮕﻮﻳد :کﻪ ﻫر دو زن

باﻻى کسﻰکﻪ شﻴر خﻮار است حرام ﻣﻰشﻮد.
( )11اﮔر در پستان دوشﻴزه شﻴر پﻴدا شﻮد و آن را بﻪ طفﻞ بدﻫد حرﻣت ثابت ﻣﻰﮔردد.
( )12و اﮔر از ﻣردى شﻴر پﻴدا شﻮد و آﻧرا بﻪ طفﻞ بدﻫد حرام بﻮدن ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.
( )13اﮔر دو طفﻞ شﻴر ﻳک ﻣﻴش را بخﻮرﻧد حرﻣت بﻪ اثبات ﻧﻤﻰرسد.
( )14اﮔر ﻳک ﻣرد ﻳک دختر خﻮرد سال و ﻳک زن بزرگ سال را بﻪ ﻧکاح ﮔﻴرد و خاﻧﻢ
کﻼن سال بﻪ خﻮرد سال شﻴر بدﻫد ﻫر دو بر شﻮﻫر حرام ﻣﻰﮔردﻧد ،اﮔر شﻮﻫر با خاﻧﻢ کﻼن
جﻤاع ﻧکرده باشد ،ﻣﻬر براى زن ﻣذکﻮر ثابت ﻧﻤﻰشﻮد و براى خاﻧﻢ کﻮچک ﻧصف ﻣﻬر
است .اﮔر خاﻧﻢ بزرگ قصدا ً غرض فساد اﻳﻦ کار را ﻧﻤﻮده باشد شﻮﻫر ﻧصف ﻣﻬر خاﻧﻢ
کﻮچک را از او ﻣﻰطﻠبد و اﮔر خاﻧﻢ کﻼن بﻪ غرض فساد اﻳﻦ کار را ﻧکرده باشد شﻮﻫر ﻣﻬر
را از او ﻣطاﻟبﻪ کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )15در رضاع تﻨﻬا شاﻫدى زﻧﻬا قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠکﻪ با شﻬادت دو ﻣرد و ﻳا دو زن و ﻳک
ﻣرد ثابت ﻣﻰﮔردد.
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 ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰباشد.
پدر رﺿاﻋﻰ :شﻮﻫر ﻣادر رضاعﻰ ،پدر رضاعﻰ طفﻞ ﻣﻰباشد کﻪ در فقﻪ اﻳﻦ شﻴر بﻨام (ﻟبﻦ
اﻟفحﻞ) ﻳاد ﮔردﻳده است؛ زﻳرا کﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ تحت ﻫﻤان حدﻳث ﻣﻰآﻳد کﻪ در آن آﻣده است
٢٩٩

(ﻳحرم ﻣﻦ اﻟرضاع ﻣا ﻳحرم ﻣﻦ اﻟﻨسب) زن شﻴر دﻫﻨده ﻣادرش ﻣﻰﮔردد زﻳرا کﻪ شﻴر براﻳش
داده است و شﻮﻫر آن زن پدرش ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا کﻪ اﻳﻦ شﻴر از سبب ﻧطفﺔ او پﻴدا
شده است.
شﻴر ﻣخﻠﻮط شده
 :1اﮔر 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 ﻧﻤﻰﮔردد و اﮔر شﻴر زن زﻳاد بﻮد پس رضاع
ثابت ﻣﻰﮔردد.
 :2اﮔر در شﻴر خاﻧﻤﻰ غذا پختﻪ شﻮد و براى طفﻞ در ﻣدت رضاع داده شﻮد ،رضاع برآن
ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.
 :3اﮔر شﻴر خاﻧﻤﻰ با دوا خﻠط و بر آن افزون باشد تحرﻳﻢ ثابت ﻣﻰﮔردد.
 :4اﮔر شﻴر خاﻧﻤﻰ با چﻨان خﻮردﻧﻰﻫا ﻳکجا شﻮد کﻪ با آتش پختﻪ ﻧشده باشد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ

رضاع برآن ثابت ﻧﻤﻰشﻮد و صاحبﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :در اﻳﻨجا ﻫﻢ غﻠبﻪ ﻣعتبر داﻧستﻪ

ﻣﻰشﻮد ،اﮔر شﻴر زﻳاد بﻮد تحرﻳﻢ ثابت ﻣﻰﮔردد و اﮔر کﻢ باشد رضاع ثابت ﻧﻤﻰشﻮد.
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 کﻼن بﻪ اﻧباغ خﻮرد شﻴر بدﻫد ﻫر دو
باﻻى شﻮﻫر حرام ﻣﻰﮔردﻧد؛ زﻳرا کﻪ ﻳکﻰ از آﻧﻬا دختر اﻧدر و دﻳﮕرش خﻮشﻮ ﻣﻴﮕردﻧد ،با
خﻮشﻮ و دختر اﻧدر ارتباط زوجﻴت داشتﻦ جﻮاز ﻧدارد.
احتﻴاط :احکام زﻳاد بر رضاع ﻣرتب ﻣﻰﮔردد ،از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت ضرورى پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد
کﻪ تﻤام خاﻧﻮادهﻫا بﻪ اﻳﻦ ارتباط ﻣحتاط باشﻨد و زﻧان بدون ضرورت بﻪ ﻫر طفﻞ شﻴر خﻮد
را ﻧدﻫﻨد؛ زﻳرا شﻴر دادن بﻪ ﻣرور زﻣان از حافظﻪ شان بﻴرون ﮔردﻳده و در ﻧتﻴجﻪ سبب آن
ﻣﻰﮔردد کﻪ احکام بزرگ را زﻳر پا ﻧﻤاﻳﻨد.

 .1ﻧکاح با خﻮاﻫر برادر رضاعﻰ چﻪ حکﻢ دارد؟ صﻮرت آﻧرا بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2چﻨان صﻮرتﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ در آن با خﻮاﻫر برادر ﻧسبﻰ ﻧکاح جاﻳز باشد.
 .3ﻟبﻦ اﻟفحﻞ را تعرﻳف کﻨﻴد.
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درس شصت و ﻫﻔتﻢ

ﻃﻼق ()۱
طﻼق در اسﻼم بﻪ سببﻰ جاﻳز شده است کﻪ در ﻣﻮاقع بروز ﻣشکﻼت جدى و عدم اﻣکان اداﻣﺔ
زﻧدﮔﻰ ﻣشترک بﻴﻦ زن و شﻮﻫر عقد ازدواج خاتﻤﻪ ﻳابد.
اﻳﻦ ﻫﻢ باﻳد ﮔفتﻪ شﻮد کﻪ طﻼق دادن آخرﻳﻦ راه حﻞ است ،حال آن کﻪ قبﻞ از طﻼق براى
حﻞ ﻣشکﻼت ﻣﻴان زن و شﻮﻫر اﻧدرز و ﻧصﻴحت ،ترک خﻮابﮕاه ،ﻣصاﻟحﻪ و ﻣﻴاﻧجﻴﮕرى
صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،اﮔر اﻳﻦ کﻮششﻫا ﻣشکﻼت بﻴﻦ شﻮﻫر و زن او راحﻞ کرده ﻧتﻮاﻧست و
دﻳﮕر زﻧده ﮔﻰ ﻣشترک بﻴﻦ زن و شﻮﻫر ﻣﻤکﻦ ﻧبﻮد آن وقت بﻪ طﻼق ﻣراجعﻪ ﻣﻰشﻮد ،براى
طﻼق اصﻮل و احکاﻣﻰ در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ وضع شده است کﻪ در اﻳﻦ درس و چﻨد درس
آﻳﻨده بﻴان ﻣﻰﮔردد :
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ترجﻤﻪ
کتاب طﻼق:
( )1طﻼق برسﻪ ﻧﻮع است  :طﻼق احسﻦ ،طﻼق سﻨت و طﻼق بدعت.
اﻟف .طﻼق احسﻦ (خﻮبترﻳﻦ ﻧﻮع طﻼق) آﻧست کﻪ ﻣرد زن خﻮد را در آن طﻬر کﻪ باوى
ﻫﻤبسترى ﻧکرده باشد بﻪ ﻳک طﻼق ،طﻼق ﻧﻤاﻳد و تا آن وقت صبر کﻨد کﻪ ِعدّت وى سپرى
ﮔردد.
ب .طﻼق سﻨت آﻧست کﻪ :ﻣرد زن خﻮدرا کﻪ با او ﻫﻤبسترى کرده باشد درسﻪ طﻬر سﻪ ﻣرتبﻪ
طﻼق کﻨد.
ج .طﻼق بدعت آﻧست کﻪ :شﻮﻫر سﻪ طﻼق رابﻪ ﻳکﻤرتبﻪ بﻪ زن خﻮدش بدﻫد ،ﻳا سﻪ طﻼق را
در ﻳک طﻬر براﻳش بدﻫد؛ اﮔر طﻼق بﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧجام ﮔﻴرد ،خاﻧﻢ او بﻪ صﻮرت (باﻳﻦ) از او
جداﻣﻰ شﻮد وﻟﻰ شﻮﻫر ﮔﻨﻬکار است.
( )2سﻨت در طﻼق از دو جاﻧب رعاﻳت ﻣﻰشﻮد :سﻨت بﻮدن در وقت و سﻨت بﻮدن در عدد،
در سﻨت عدد فرقﻰ ﻧدارد کﻪ با زن ﻫﻤبسترى اﻧجام شده باشد ﻳا ﻧﻪ.
( )3سﻨت بﻮدن در وقت ،تﻨﻬا بﻪ آن زن ﻣربﻮط ﻣﻰشﻮد کﻪ باوى از جاﻧب شﻮﻫر ﻫﻤبسترى
شده باشد ،و آن طﻮرى کﻪ او را در طﻬرى طﻼق 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 طﻼق
کرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )4زﻧﻰ کﻪ از ﻧظر خﻮردى سﻦ و ﻳا از کﻼﻧﻰ سﻦ حﻴض ﻧبﻴﻨد و شﻮﻫرش اراده کﻨد کﻪ بﻪ
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او طﻼق سﻨت بدﻫد ،درﻳک ﻣاه بﻪ آن ﻳک طﻼق ﻣﻰدﻫد ،وقتﻰ ﻳکﻤاه پﻮره شد طﻼق
دﻳﮕرﻣﻰ د ﻫد و درﻣاه سﻮم طﻼق دﻳﮕر ﻣﻰدﻫد و (بﻪ اﻳﻦ زن) اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ طﻼق دادن ﻫﻢ جاﻳز
است کﻪ بﻴﻦ طﻼق و ﻫﻤبسترى فاصﻠﺔ وقت ﻧﻴاورد.
( )5طﻼق زن حاﻣﻠﻪ بعد از ﻫﻤبسترشدن جاﻳز است ،ﻣﮕر ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮﻳﻮسف
رحﻤﻬﻤا اﷲ تعاﻟﻰ طﻼق سﻨﻰ آﻧست کﻪ بﻴﻦ ﻫر دو طﻼق ﻳک ﻣاه فاصﻠﻪ بدﻫد ،اﻣام ﻣحﻤد و
زفر رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :طﻼق سﻨت تﻨﻬا ﻳک طﻼق است.
( )6اﮔر شﻮﻫر زن خﻮدرا در ﻫﻨﮕام حﻴض طﻼق کﻨد ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،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 ﻻزم دﻳد طﻼق دﻫد و اﮔر ﻻزم ﻧدﻳد طﻼق ﻧدﻫد و
زن خﻮدرا ﻧﮕﻬدارد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻃﻼق :طﻼق در ﻟغت ﮔسستﻦ قﻴد و رﻫا کردن پﻴﻤان راﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح
ف ُ َقﻬاء با ﻟفظ طﻼق و اﻟفاظ ﻣشابﻪ دﻳﮕرى کﻪ ﻣعﻨاى رﻫا کردن را ﻣﻰدﻫد ،از بﻴﻦ بردن و
ُﮔسستﻦ ﻧکاح ثابت را طﻼق ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
حﻜﻢ ﻃﻼق :بﻪ استﻨاد احکام قرآن کرﻳﻢ و احادﻳث ﻧبﻮى طﻼق از ﻧﮕاه ضرورت ﻳک عﻤﻞ
جاﻳز است.
اﻧﻮاع ﻃﻼق از ﻧﮕاه حﻜﻢ
 .1خﻮبترﻳﻦ طﻼق (طﻼق احسﻦ)
 .2طﻼق سﻨت
 .3طﻼق بدعت
کﻪ ﻫر ﻳک ﻫر سﻪ ﻧﻮع طﻼق در ﻣتﻦ ﮔذشتﻪ بﻴان شده است.
ﻃﻼق سﻨﻰ از ﻧﮕاه تﻌداد:
طﻼق سﻨﻰ از ﻧﮕاه تعداد آﻧست کﻪ :در ﻫر طﻬر بﻪ زﻧﻰ کﻪ حﻴض ﻣﻰبﻴﻨد ﻳک طﻼق داده
شﻮد.
اﮔر زﻧﻴکﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ (خﻮردى و کﻼﻧﻰ سﻦ) حﻴض ﻧﻪ بﻴﻨد ،طﻼق سﻨﻰ براى او آﻧست کﻪ
در ﻣدت سﻪ ﻣاه ،سﻪ طﻼق داده شﻮد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا کﻪ در ﻫر ﻣاه ﻳک ﻳک طﻼق داده شﻮد؛
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زﻳرا کﻪ در ﻣﻮرد او ﻣاه قاﻳﻢ ﻣقام حﻴض است.
زن حاﻣﻠﻪ در طﻼق ﻣاﻧﻨد زﻧﻰ است کﻪ بﻪ سبب بزرﮔﻰ سﻦ حﻴض ﻧﻤﻰبﻴﻨد.
در حاﻟت حﻴض طﻼق دادن بﻪ زن درست ﻧﻴست ،ﻣﮕر طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد 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 طﻼق کﻨد.
ﻃﻼق سﻨﻰ از ﻧﮕاه وﻗت
اﻳﻦ طﻼق ﻣحض در ﻣﻮرد آن زنﻫاى ﻧکاح شده صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ با آﻧان ﻫﻤبسترى
اﻧجام شده باشد ،طﻼق سﻨﻰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زنﻫا آﻧست کﻪ شﻮﻫر در آن طﻬر طﻼق زﻧش را بدﻫد
کﻪ ﻣرد با وى ﻫﻤبسترى ﻧکرده باشد.
آن زﻧﻰ کﻪ ﻫﻤراﻳش ﻫﻤبسترى ﻧشده باشد ،طﻼق دادن بﻪ او در حال طﻬر ﻳا در اﻳام حﻴض
عﻴﻦ حکﻢ را دارد ،ﻳعﻨﻰ جاﻳز است.

 .1ﻣعﻨاى ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ طﻼق چﻴست؟
 .2طﻼق از ﻧﮕاه عدد چﻨد ﻧﻮع است ،آﻧرا بﻴان کﻨﻴد.
 .3طﻼق از ﻧﮕاه وقت چﻨد قسﻢ است آن را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .4طﻼق بدعﻰ و احسﻦ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟
 .5زن حاﻣﻠﻪ بﻪ طﻼق سﻨﻰ چﮕﻮﻧﻪ طﻼق ﻣﻰشﻮد؟
 .6راهﻫاى ّ
حﻞ ﻣشکﻼت قبﻞ از طﻼق کدامﻫا اﻧد؟ طﻮر ﻣختصر بﻴان کﻨﻴد!

ﻫﻤﻪ طﻼب سﻮاﻻت فﻮق را با جﻮابﻫاى آن در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس شصت و ﻫشتﻢ

ﻃﻼق ()2

٣٠٥

ترجﻤﻪ
طﻼق آن شﻮﻫر اعتبار دارد کﻪ :عاقﻞ وباﻟغ باشد ،طﻼق کﻮدک ،دﻳﻮاﻧﻪ و آدﻣﻰ کﻪ درخﻮاب
باشد ،درست ﻧﻴست.
( )2طﻼق بر دو ﮔﻮﻧﻪ است :طﻼق صرﻳح و طﻼق کﻨاﻳﻰ.
( )3ﻟفظ صرﻳح ﻣرد در طﻼق آﻧست کﻪ بﮕﻮﻳد « :تﻮطﻼق ﻫستﻰ»« ،تﻮ ﻣطﻠقﻪ (خﻼص شده)
ﻫستﻰ» « ،ترا طﻼق کرده ام « .در تﻤام اﻳﻦ ﮔفتﻪﻫا ،ﻳک طﻼق رجعﻰ واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر بﻴشتر
از ﻳک طﻼق را اراده کﻨد بازﻫﻢ ﻳک طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد و بﻪ ﻧﻴت واراده ضرورت ﻧدارد.
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( ) 4و اﻳﻦ کﻼم کﻪ« :تﻮ آن طﻼق ﻫستﻰ» تﻮ بﻪ آن طﻼق (ﻣعﻠﻮم) طﻼق ﻫستﻰ ،وﻳا «تﻮ با
طﻼق ،طﻼق ﻫستﻰ» اﮔر ﻧﻴت ﻧداشتﻪ باشد ،ﻳک طﻼق رجعﻰ واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻧﻴت دو
طﻼق را کﻨد ﻫﻢ ﻳک رجعﻲ واقع ﻣﻲ شﻮد ،و اﮔر ﻧﻴتش سﻪ طﻼق باشد ،سﻪ طﻼق واقع
ﻣﻰشﻮد.
( )5ﻧﻮع دوم طﻼق :کﻨاﻳﻪ است (و اﻳﻦ طﻼق) واقع ﻧﻤﻰشﻮد ﻣﮕر درصﻮرت ﻧﻴت ﻳا بﻪ ﻣقتضاى
حال ،و آن بردوﻧﻮع است .ﻳکﻨﻮع آن ،آن سﻪ ﻟفظﻰ است کﻪ بﻪ ﮔفتﻦ آن ﻳک طﻼق رجعﻰ
واقع ﻣﻰشﻮد و آن ﻟفظ اﻳﻦ کﻼم (شﻮﻫر) است کﻪ بﮕﻮﻳد( :اِعتدى) «عدت خﻮد را بﮕذران»،
(و استبرئﻰ رحﻤک)« ،رحﻢ خﻮد را پاک کﻦ!»( ،

)« ،تﻮ تﻨﻬا ﻫستﻰ».

(( )6غﻴر از اﻳﻦ سﻪ ﻟفظ) کﻨاﻳﻪﻫاى دﻳﮕرى کﻪ درآن ﻧﻴت ﻳک طﻼق باشد ،ﻳک طﻼق (باﻳﻦ)
واقع ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻧﻴت سﻪ باشد ،سﻪ طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻧﻴت دو طﻼق کﻨد ﻳک طﻼق
واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻣث ً
) تﻮ از ﻣﻦ جدا ﻫستﻰ بﻴﻦ ﻣﻦ
ﻼ اﮔر بﮕﻮﻳد( :
و تﻮ روابط قطع است و تﻮبرﻣﻦ حرام ﻫستﻰ (و حبﻠک عﻠﻰ غارب ِ
ِک) «رﻳسﻤان تﻮ برﮔردن
خﻮدت است»( ،و اﻟحقﻰ با ﻫﻠک) «با اقاربت ﻳکجاى شﻮ»( ،

)» تﻮ خﻼص و آزاد

ﻫستﻰ» (وو ﻫبتک ﻻﻫﻠک) ترا بﻪ خاﻧﻮاده ات بخشﻴدم( ،وسرحتک و فارقتک)« ،ترا رﻫا و
جدا کردم»( ،

)« ،تﻮ آزاد ﻫستﻰ» (وتقﻨعﻰ و تخﻤرى و استترى و اعزبﻰ واغربﻲ و

ابتغﻰ اﻻزواج) ،تﻮ چادر را بپﻮش ،چادر را بﻪ سر کﻦ ،وجﻮدت را بپﻮشان ،خﻮدرا ﻣجرد و
تﻨﻬاکﻦ ،دوربرو ،براى خﻮد شﻮﻫران پﻴداکﻦ.
( )7اﮔر ﻧﻴت ﻧداشتﻪ باشد ،با اﻳﻦ اﻟفاظ طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد ،و اﮔر زن و شﻮﻫر در حاﻟت ﻳاد
کردن طﻼق بﻮدﻧد درﻧزد قضا طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،وﻟﻰ از ﻟحاظ دﻳاﻧت ،اﮔر ﻧﻴت طﻼق ﻧبﻮد،
طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8اﮔر زن و شﻮﻫر در ﻫﻨﮕام ﻳاد کردن ﻟفظ طﻼق ﻧﻪ بﻠکﻪ در حاﻟت غضب و پرخاش بﻮدﻧد
بﻪ ﮔفتﻦ تﻤام آن اﻟفاظ طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،کﻪ بﻪ ﮔفتﻦ بﻪ آن اﻟفاظ دشﻨام قصد ﻧﻤﻰشﻮد ،با
اﻟفاظﻰ کﻪ از آن دشﻨام قصد کرده ﻣﻰشﻮد طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر در آن صﻮرت کﻪ ﻧﻴت
طﻼق را کرده باشد.
( )9اﮔر ﻟفظ طﻼق را بﻪ شدت و زﻳادت تﻮصﻴف کﻨد ،طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد .ﻣثﻞ اﻳﻦ کﻪ
بﮕﻮﻳد« :تﻮ با طﻼق باﻳﻦ طﻼق ﻫستﻰ» ،تﻮ با طﻼق سخت طﻼق ﻫستﻲ ،ﻳا با طﻼق فاحش ،ﻳا
شﻴطان ،ﻳا بدعت ،ﻳا طﻼق ﻣثﻞ رﻳسﻤان ﻳا بﻪ طﻼقﻰ کﻪ خاﻧﻪ را پر کﻨد.
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( )10اﮔر طﻼق رابﻪ ساﻳر زن ﻧسبت دﻫد و ﻳا بﻪ چﻴزى ﻧسبت دﻫد کﻪ ازتﻤام بدن بﻪ آن تعبﻴر
شﻮد ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻣثﻞ اﻳﻦ کﻪ بﮕﻮﻳد :تﻮ طﻼق ﻫستﻰ ،ﮔردن تﻮ طﻼق است ،روح تﻮ
طﻼق است ،بدن تﻮ ،جسد تﻮ ،شرﻣﮕاه تﻮ و روى تﻮ طﻼق است.
( )11ﻫﻤچﻨان اﮔر بﻪ ﻳک جزء شاﻳع طﻼق را ﻧسبت دﻫد ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻣثﻞ اﻳﻦ کﻪ
بﮕﻮﻳد :ﻧصف بدن تﻮ ،سﻮم حصﺔ وجﻮدتﻮ طﻼق است .وﻟﻰ اﮔر بﮕﻮﻳد دست تﻮ و پاى تﻮ
طﻼق است ،طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )12و اﮔر بﻪ زن طﻼق ﻧﻴﻤﻪ بدﻫد و ﻳا سﻮم حصﺔ طﻼق را بدﻫد ،آن ﻳک طﻼق حساب
ﻣﻰشﻮد.
( )13طﻼق ﻣکره (تحت فشار ﮔرفتﻪ شده) و طﻼق ﻧشﻪ شده واقع ﻣﻰشﻮد.
( )14طﻼق آدم ﮔﻨگ بﻪ اشاره واقع ﻣﻰشﻮد.
( )15اﮔر طﻼق بﻪ ﻧکاح ﻣﻨسﻮب کرده شﻮد ،بعد از عقد ﻧکاح طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
ﻣث ً
ﻼ اﮔر (ﻳک اجﻨبﻰ ،بﻪ دخترى بﮕﻮﻳد« ،):اﮔر ترا ﻧکاح کردم تﻮ طﻼق ﻫستﻰ» وﻳا بﮕﻮﻳد:
«ﻫر زﻧﻰ را کﻪ ﻧکاح کردم آن زن طﻼق باشد».
( )16اﮔر طﻼق را بﻪ شرطﻰ ﻣﻨسﻮب کﻨد ،بعد از اﻧجام ﻳا فتﻦ شرط طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد .ﻣث ً
ﻼ
اﮔر شﻮﻫرى بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد« :اﮔر بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ شدى طﻼق ﻫستﻰ».
( )17ﻧسبت دادن طﻼق دﻫﻨده درست ﻧﻤﻰباشد ﻣﮕر اﻳﻦ کﻪ قسﻢ کﻨﻨده ﻣاﻟک باشد و ﻳا طﻼق
را بﻪ ﻣﻠکﻴت ﻧسبت دﻫد.
( )18اﮔر بﻪ زن اجﻨبﻰ بﮕﻮﻳد :اﮔر بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ شدى طﻼق ﻫستﻰ و بعد او را بﻪ ﻧکاح خﻮد
در آورد و زن ﻣذکﻮر بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ شد ،در آﻧصﻮرت طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
شرح
اﻧﻮاع ﻃﻼق از ﻧﻈر اﻟﻔاظ :طﻼق از ﻧظر اﻟفاظ بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ است کﻪ ﻳکﻰ را صرﻳح و
دﻳﮕرى را کﻨاﻳﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
 .۱ﻃﻼق صرﻳح  :اﻟفاظﻰ است کﻪ ﻣﻨظﻮر از آن طﻼق باشد و براى طﻼق استعﻤال ﻣﻲ
ﮔردد ،اﻟفاظ ﻣذکﻮر باﻳد از ﻟفظ (طﻼق) ﮔرفتﻪ شده باشد.
 .2ﻃﻼق ﻛﻨاﻳﻰ :آن اﻟفاظﻰ است کﻪ ﻟفظ طﻼق در آن ﻧﻪ باشد و در عرف در طﻼق
استعﻤال ﻣﻲ ﮔردد و آن بﻪ دوﻧﻮع است .
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اﻟﻒ :سﻪ ﻟفظﻰ کﻪ با استعﻤال آن تﻨﻬا ﻳک طﻼق رجعﻰ واقع ﻣﻰشﻮد و آن اﻟفاظ عبارت
اﻧد از (اعتدى) عدت خﻮد را تﻴر کﻦ (واستبرئﻰ رحﻤک) «رحﻢ خﻮدرا پاک کﻦ»( ،
) تﻮﻳکﻰ ﻫستﻰ.
ب :ساﻳر اﻟفاظ کﻨاﻳﻰ کﻪ حکﻢ آن بﻪ ﻧﻴت شخص ﻣربﻮط است ،اﮔر ﻧﻴت ﻣرد طﻼق کردن
باشد ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻧﻴت ﻣرد طﻼق کردن ﻧب ُﻮ َد طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد .ﻫﻤچﻨان اﮔر
ﻧﻴت ﻳک طﻼق راکﻨد ﻳک طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
و اﮔر ﻧﻴت دو طﻼق کﻨد ﻫﻢ ﻳک طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻧﻴت سﻪ طﻼق کﻨد ،سﻪ طﻼق
واقع ﻣﻰشﻮد.
ﻳادداشت :طﻼق کﻨاﻳﻰ اﻟفاظ خاصﻰ ﻧدارد ،بﻠکﻪ بﻪ ﻧﻴت وعرف دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻳعﻨﻰ آن
اﻟفاظﻰ کﻪ در عرف در ﻫﻨﮕام قﻬر وﮔفتﮕﻮ روى طﻼق براى طﻼق استعﻤال ﻣﻰشﻮد؛ ﻣﮕر
ازکﻠﻤﺔ طﻼق ﻣشتق ﻧﻴست ،اﻳﻦ اﻟفاظ را اﻟفاظ کﻨاﻳﻰ ﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد« :از خاﻧﺔ ﻣﻦ برو!» در
خاﻧﺔ پدرت بﻨشﻴﻦ ...و اﻣثال آن .براى وقﻮع طﻼق با وجﻮد استعﻤال اﻳﻦ اﻟفاظ ﻧﻴت ﻫﻢ شرط
است.
دشﻨام چﻪ وﻗت ﻃﻼق حساب ﻣﻰشﻮد؟تﻤام دشﻨامﻫاﻳﻰ کﻪ ﻣﻨظﻮر از آن دشﻨام ﻧباشد و
ﻧﻴت دشﻨام دﻫﻨده از آن طﻼق باشد طﻼق حساب ﻣﻰشﻮد.
تﻐﻠﻴﻆ در اﻟﻔاظ ﻃﻼق:ﻫر ﻧﻮع اﻟفاظﻰ کﻪ دال بر ﻣباﻟغﻪ و تغﻠﻴظ بﻮده و با اﻟفاظ طﻼق ضﻢ
ساختﻪ شﻮد آن طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻣث ً
ﻼ اﮔر کسﻰ بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد کﻪ :تﻮ بﻪ بزرگ
ﻳا ثقﻴﻞ ﻳا سخت و اﻣثال آن طﻼقﻫا طﻼق ﻫستﻰ ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
ﻧسبت دادن ﻃﻼق بﻪ اﻋﻀاى بدن زن :اعضاى بدن از ﻧﮕاه استعﻤال درعرف و عﻨعﻨات
ﻣردم بﻪ دوﻧﻮع است :ﻳکﻨﻮع آﻧست کﻪ ﮔفتﻪ شﻮد و اطﻼقش بﻪ تﻤام بدن شﻮد ،و ﻧﻮع دﻳﮕر
آﻧست کﻪ اطﻼقش بر تﻤام بدن ﻧﻤﻰباشد .پس ﻫرﮔاه کﻪ طﻼق بﻪ آن اعضاى بدن زن ﻧسبت
داده شﻮد کﻪ ﻣﻨظﻮر آن تﻤام بدن باشد ،در آﻧصﻮرت طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔردن ،بدن،
جسﻢ و شرم ﮔاه.
و اﮔر بﻪ آن اعضاى بدن زن ﻧسبت داده شﻮد کﻪ اطﻼق آن بر تﻤام بدن ﻧﻤﻰشﻮد در آن
صﻮرت طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد دست و پاى.
تجزﻳﺔ ﻃﻼق :تعداد طﻼق ﻳک ،دو و ﻳا سﻪ است ،اﮔر شﻮﻫر ﻳک طﻼق راتجزﻳﻪ کﻨد ،ﻧﻴﻢ
آن طﻼق را ﻳا سﻮم حصﺔ آن را بﻪ زن خﻮد بدﻫد ،اﻳﻦ طﻼق ﻳک طﻼق پﻮره حساب ﻣﻰشﻮد؛
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زﻳرا طﻼق تجزﻳﻪ را ﻧﻤﻰپذﻳرد.
و اﮔر کسﻰ جزئﻰ از ﻳک حصﺔ شاﻳع بدن زن را ﻳاد کﻨد ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد  :ﻧصف بدن تﻮ ﻳا سﻮم
حصﺔ بدن تﻮ ...طﻼق باشد؛ طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
ﻃﻼق ﻣﻜره :اﮔر شﻮﻫر تﻬدﻳد شﻮد و ﻳا بﻪ طﻼق دادن زﻧش ﻣجبﻮر کرده شﻮد در ﻣذﻫب
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،و اﻣا دربعضﻰ ﻣذاﻫب دﻳﮕر اﻳﻦ طﻼق درست ﻧﻴست.

در حاﻟت ﻧشﺔ شﻮﻫر طﻼق او واقع ﻣﻲ شﻮد.
ﻃﻼق ﻣشروط :ﻫرﮔاه طﻼق ،ﻣشروط بﻪ ﻳک شرط کرده شﻮد ،بﻪ ﻣجرد اﻧجام ﻳافتﻦ آن
شرط طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
ﻣث ً
ﻼ اﮔر شﻮﻫرى بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد« :اﮔر از خاﻧﻪ بﻴرون شدى طﻼق ﻫستﻰ» اﮔر زن از خاﻧﻪ
بﻴرون برود ،طﻼق ﻣﻰشﻮد.
شرط تﻌﻠﻴﻖ ﻃﻼق :طﻼق شﻮﻫر آن ﮔاه ﻣعﻠق ﻣﻰشﻮد کﻪ صاحب طﻼق زن باشد ﻳا طﻼق
را بﻪ ﻣﻠکﻴت ﻧسبت دﻫد ،ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد اﮔر ترا بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻢ تﻮ طﻼق باشﻲ ،و اﮔر بﻪ زن
دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد« :کﻪ اﮔر ازخاﻧﻪ بﻴرون رفتﻰ طﻼق ﻫستﻰ» اﻳﻦ سخﻦ ﻣﻮردى ﻧدارد ،اﮔر اﻳﻦ
زن را بﻪ ﻧکاح خﻮد آورد و بعد از آن زن بﻴرون رفت ،طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻣثال ﻧسبت دادن بﻪ ﻣﻠﻜﻴت« :ﻫر وقت ترا بﻪ ﻧکاح آوردم تﻮ طﻼق ﻫستﻰ» اﻳﻨجا تعﻠﻴق
درست است ،ﻫرﮔاه کﻪ آن زن را ﻧکاح کﻨد ،طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا کﻪ طﻼق را بﻪ ﻣﻠکﻴت
(ﻧکاح) ﻧسبت کرده است ،و ﻧکاح سبب ﻣﻠکﻴت و باعث طﻼق ﻣﻰشﻮد.

 .1طﻼق از ﻧﮕاه اﻟفاظ چﻨد ﻧﻮع است؟ بﻴان کﻨﻴد.
 .2اﻟفاظ کﻨاﻳﻰ طﻼق بﻪ چﻨد بخش تقسﻴﻢ شده است؟ ﻫر کدام را با ﻣثالﻫا واضح سازﻳد.
 .3دشﻨام دادن چﻪ وقت طﻼق حساب ﻣﻰشﻮد ،اﮔردر اﻟفاظ طﻼق از تغﻠﻴظ کار ﮔرفتﻪ شﻮد،
طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ﻳا ﻧﻪ؟
 .4اﮔر بﻪ اعضاى بدن زن طﻼق ﻧسبت داده شﻮد ،چﻪ حکﻢ دارد؟
 .5طﻼق اشخاص آتﻰ چﻪ حکﻢ دارد؟
(ﻣکره)
اﻟف – طﻼق ﻣرد تحت فشار
َ

ب – طﻼق ﻣرد ﻧشﻪ.

 .6طﻼق ﻣشروط و تعﻠﻴق طﻼق تاﻫﻨﮕام اﻧجام شرط چﻪ فرق دارد ،واضح سازﻳد.
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درس شصت و ﻧﻬﻢ

ﻃﻼق ()3
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ترجﻤﻪ
( )1اﻟفاظ شرط اﻳﻦ ﻫست :إن (اﮔر) ،إذا (وقتﻰ کﻪ) ،إذاﻣا (آن وقت) ،کﻞ (ﻫرﮔاه) ،کﻠﻤا
(ﻫرﮔاﻫﻰ کﻪ) ،ﻣتﻰ (وقتﻰ کﻪ) و ﻣتﻰ ﻣا (ﮔاﻫﻰ کﻪ).
( )2در تﻤام اﻳﻦ شرطﻫا ،ﻫر ﮔاه کﻪ شرط ﻣﻮجﻮد شد قسﻢ بﻪ پاﻳان رسﻴد (ﻳک طﻼق واقع
شد) ،ﻣﮕر تﻨﻬا در ﻟفظ (کﻠﻤا)(ﻫرﮔاﻫﻰ کﻪ) با تکرار شرط ،طﻼق تکرار ﻣﻰشﻮد تا زﻣاﻧﻰ کﻪ
سﻪ طﻼق تکﻤﻴﻞ شﻮد ،اﮔر پس از آن زن را بﻪ ﻧکاح خﻮد آورد و شرط تکرار شد ،طﻼق
واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )3زوال ﻣﻠکﻴت (ازدواج) بعد از قسﻢ آﻧرا باطﻞ ﻧﻤﻰکﻨد ،اﮔر شرط ﻣﻮجﻮد شد و آن در
ﻣﻠکﻴتش (ﻧکاحش) بﻮد قسﻢ تﻤام ﻣﻲ شﻮد و طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر غﻴر از ﻣﻠکﻴت (ازدواج)
(شرط) ﻣﻮجﻮد شﻮد ،قسﻢ از بﻴﻦ ﻣﻰرود و طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4اﮔر در ﻣﻮجﻮدﻳت شرط بﻴﻦ زن و شﻮﻫر اختﻼف پﻴدا شﻮد ،در آن صﻮرت بﻪ قﻮل شﻮﻫر
اعتبار داده ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ زن شاﻫد بﻴاورد.
( )5اﮔر شرط آﻧﮕﻮﻧﻪ باشد کﻪ  :تﻨﻬا تﻮسط زن ﻣعﻠﻮم شده بتﻮاﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت سخﻦ درحق
خﻮدش قابﻞ باور است.ﻣث ً
ﻼ اﮔر شﻮﻫر بﮕﻮﻳد :اﮔر تﻮ حائضﻪ شدى ،پس طﻼق ﻫستﻰ ،و زن
ﮔفت :ﻣﻦ حائضﻪ شدم طﻼق ﻣﻰشﻮد.
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( )6اﮔر شﻮﻫر بﮕﻮﻳد « :وقتﻴکﻪ حائضﻪ شدى طﻼق استﻰ و فﻼن زن ﻧﻴز ﻫﻤراه تان ،زن ﮔفت
ﻣﻦ حائضﻪ شدم ﻫﻤﻴﻦ زن طﻼق شد و فﻼن زن طﻼق ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﮔر بﻪ اﻳﻦ زن بﮕﻮﻳد وقتﻴکﻪ حائضﻪ شدى تﻮ طﻼق ﻫستﻰ آن زن خﻮن «حﻴض» را دﻳد
تا آن وقت طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد تا وقتﻴکﻪ خﻮن حﻴض سﻪ روز دوام ﻧﻪ کرده باشد ،وقتﻰ کﻪ
سﻪ روز حﻴض تکﻤﻴﻞ شﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت حکﻢ ﻣﻰکﻨﻴﻢ کﻪ طﻼق از روز اول حﻴض واقع
شده است.
( )8اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد  :اﮔر تﻮ حﻴض دﻳدى ،طﻼق ﻫستﻰ ،زن تا آن وقت طﻼق
ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ از حﻴض پاک ﻧشده باشد.
( )9طﻼق کﻨﻴز دو طﻼق است ،اﻳﻦ تفاوت ﻧدارد کﻪ شﻮﻫرش آزاد باشد ﻳا غﻼم؟
طﻼق زﻧان آزاد سﻪ طﻼق است ،اﻳﻦ فرق ﻧدارد کﻪ :شﻮﻫرش غﻼم باشد ﻳا آزاد.
( )10اﮔر ﻣرد قبﻞ از ﻫﻤبسترى شدن با زن خﻮد اورا درﻳک ﻣرتبﻪ سﻪ طﻼق بدﻫد ،ﻫرسﻪ
طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.اﮔر طﻼقﻫارا از ﻳکدﻳﮕر جدا کﻨﻨد ،بﻪ طﻼق اول جداﻣﻰ شﻮد و طﻼق
دوم واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد :تﻮ بﻪ ﻳک طﻼق طﻼق ﻫستﻰ و ﻳک دﻳﮕر ،ﻳک طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )12اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد  :بﻪ ﻳک طﻼق ،طﻼق ﻫستﻰ قبﻞ از ﻳک طﻼق ،در اﻳﻨصﻮرت ﻳک
طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )13و اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد  :تﻮ بﻪ ﻳک طﻼق طﻼق ﻫستﻰ و قبﻞ (پﻴش) او ﻳک طﻼق ،در اﻳﻦ
صﻮرت دو طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد .اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد :بﻪ ﻳک طﻼق طﻼق ﻫستﻰ ،بعد از ﻳک
طﻼق ،دوطﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )14و اﮔر بﮕﻮﻳد :بﻪ ﻳک طﻼق ،طﻼق ﻫستﻰ ،کﻪ بعد از آن ﻳک طﻼق دﻳﮕر باشد ،ﻳک
طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )15و اﮔر بﮕﻮﻳد کﻪ بﻪ ﻳک طﻼق طﻼق ﻫستﻰ بعد از ﻳک ،ﻳا با آن ﻳک طﻼق دﻳﮕر ،دراﻳﻦ
حاﻟت دو طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )16اﮔر شﻮﻫر بﻪ او بﮕﻮﻳد « :اﮔر بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ شدى ،تﻮ بﻪ ﻳک طﻼق ،و ﻳک طﻼق ﻫستﻰ»
اﮔر زن بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ شد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻳک طﻼق واقع شد.

( )17اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد :تﻮ در ﻣکﻪ طﻼق ﻫستﻰ ،در ﻫرشﻬرى کﻪ باشد( ،زن) طﻼق ﻣﻰشﻮد.
ﻫﻤچﻨان اﮔر بﻪ زن بﮕﻮﻳد  :تﻮ در خاﻧﻪ طﻼق ﻫستﻰ.
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( )18اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد :وقتﻴکﻪ تﻮ بﻪ ﻣکﻪ داخﻞ شدي طﻼق ﻫستﻰ آن وقت زن طﻼق ﻣﻰشﻮد
کﻪ بﻪ ﻣکﻪ داخﻞ شﻮد.
( )19اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد تﻮ فردا طﻼق ﻫستﻰ وقتﻴکﻪ فجر طﻠﻮع کﻨد طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
شرح
اﻟﻔاظ شرط :در کتاب «قدورى» آن اﻟفاظ شرط ذکر شده است کﻪ در زبان عربﻰ براى
شرط استعﻤال ﻣﻰشﻮد کﻪ با اﻟفاظ دري فرق زﻳاد دارد ،ﻣﮕر درﻫر زبان با استعﻤال اﻟفاظ و
اصطﻼحات ،ﻣعاﻧﻰ ﻣروج از آن ﮔرفتﻪ و استفاده ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ اﻟفاظ بﻪ طﻮر عﻤﻮم بﻪ دو ﻧﻮع ﻫستﻨد  :ﻳکﻰ آن کﻪ ﻳک ﻣرتبﻪ با بﻪ ﻣﻴان آﻣدن از بﻴﻦ
ﻣﻰرود 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 ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا بﻪ طﻼق سﻮم ،زن از زوجﻴت ﻣرد بﻴرون ﻣﻰشﻮد و ﻣصداق شرط از بﻴﻦ
ﻣﻰرود ،پس بﻪ تکرار شرط پس از ﻧکاح جدﻳد کدام اثر ﻣرتب ﻧﻤﻰشﻮد.
اختﻼف درﻣﻴان آﻣدن شرط :وقتﻴکﻪ شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد طﻼق ﻣشروط بدﻫد و بعد از آن
در ارتباط بﻪ «شرط» بﻴﻦ زن و شﻮﻫر اختﻼف پﻴدا شﻮد ،زوجﻪ بﮕﻮﻳد «شرط» ﻣﻮجﻮد شده
است و زوج بﮕﻮﻳد« :شرط» ﻣﻮجﻮد ﻧشده است در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ ﮔفتﺔ شﻮﻫر اعتبار داده
ﻣﻰشﻮد ،اﮔر زن شاﻫدان داشتﻪ باشد ،در آن صﻮرت ﮔفتﺔ شاﻫدان قبﻮل ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا در
صﻮرت وجﻮد اختﻼف زن دعﻮاى آزادى ورﻫاﻳﻰ ﻣﻰکﻨد پس زن ﻣدعﻰ و شﻮﻫر د عﻮاى
بقاى ﻧکاح را دارﻧد ،پس او ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ حساب ﻣﻰشﻮد و بﻴﻨﻪ (شاﻫد) بر ﻣدعﻰ و قسﻢ بر
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ است .اﮔر ﻣﻮجﻮدﻳت «شرط» تﻨﻬا از طرف زن ﻣعﻠﻮم شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،در آﻧصﻮرت
ﮔفتﻪ زن ﻣعتبر است ،و اﻳﻦ استحسان ﻣﻰباشد بﻪ خاطرى کﻪ زن اﻣﻴﻦ ﻣﻰباشد و قﻮل اﻣﻴﻦ
ﻣعتبر است.

 .1اﻟفاظ شرط چﻨد ﻧﻮع است ؟ ﻫر کدام را با ﻣثال واضح کﻨﻴد.

 .2اﮔر درصﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت شرط ،بﻴﻦ شﻮﻫر و زن اختﻼف پﻴدا شﻮد در کدام حاﻟت ﮔفتﺔ
شﻮﻫر و در کدام حاﻟت ﮔفتﺔ زن اعتبار دارد؟

٣١٤

درس ﻫﻔتادم

ﻃﻼق ()4

٣١٥

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد :خﻮدت را اختﻴار کﻦ (اختﻴارت از خﻮدت شد) و ﻣقصدش
از اﻳﻦ ﮔفتﻪ طﻼق باشد و ﻳا بﻪ او بﮕﻮﻳد  :ﻧفس خﻮدرا طﻼق کﻦ تا وقتﻰ کﻪ زن در اﻳﻦ ﻣجﻠس
ﻫست ،ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ خﻮدرا طﻼق کﻨد ،و اﮔر از ﻣجﻠس رفت و ﻳا خﻮدرا بﻪ کار دﻳﮕرى
ﻣصروف ساخت ،اختﻴار از دستش ﻣﻰرود.
( )2و اﮔر بﻪ اﻳﻦ ﮔفتﺔ شﻮﻫرش «خﻮدت را اختﻴار کﻦ» بﻪ خﻮد اﻳﻦ اختﻴار را داد ،در اﻳﻦ
صﻮرت ﻳک طﻼق «باﻳﻦ» واقع ﻣﻰشﻮد ،سﻪ طﻼق صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد و ﻟﻮ کﻪ شﻮﻫر ﻧﻴت سﻪ
طﻼق را داشتﻪ باشد در اﻳﻦ صﻮرت ضرور وحتﻤﻰ است کﻪ در ﮔفتار شﻮﻫر و زن کﻠﻤﺔ
(ﻧفس) ﻳاد شﻮد.
( )3اﮔر زن بﻪ اﻳﻦ ﮔفتﺔ شﻮﻫر :کﻪ خﻮد را طﻼق کﻦ ،طﻼق کرد ،ﻳک طﻼق رجعﻰ واقع
ﻣﻰشﻮد .اﮔر بﻪ سﻪ طﻼق خﻮدرا طﻼق کرد و ﻧﻴت شﻮﻫر ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ بﻮد ،سﻪ طﻼق واقع
ﻣﻰشﻮد.
( )4اﮔر او براﻳش ﮔفت « :ﻫرﮔاﻫﻰ کﻪ خﻮاستﻰ خﻮد را طﻼق کﻦ!» زن ﻣﻰتﻮاﻧد در اﻳﻦ
ﻣجﻠس و ﻳا بعد از ختﻢ ﻣجﻠس خﻮدرا طﻼق کﻨد.
( )5اﮔر شﻮﻫر بﻪ ﻣردى بﮕﻮﻳد« :زن ﻣرا طﻼق کﻦ!» آن ﻣرد ﻣﻰتﻮاﻧد در ﻫﻤﻴﻦ ﻣجﻠس ﻳا بعد
از ختﻢ ﻣجﻠس آن زن را طﻼق کﻨد ،وﻟﻰ از ﮔفتﻪ خﻮد رجﻮع کرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )6اﮔر بﻪ آن بﮕﻮﻳد « :اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻰ زن ﻣرا طﻼق کﻦ» او ﻣﻰتﻮاﻧد تﻨﻬا درﻫﻤﻴﻦ ﻣجﻠس بﻪ
آن زن طﻼق بدﻫد.
( )7اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد :اﮔر تﻮ ﻣرا دوست دارى و ﻳا بد ﻣﻰبﻴﻨﻰ ،تﻮ طﻼق ﻫستﻰ،
اﮔر زن بﮕﻮﻳد  :ﻣﻦ ترا دوست دارم ،ﻳا بﮕﻮﻳد ترا بد ﻣﻰبﻴﻨﻢ ،زن طﻼق ﻣﻰشﻮد ،و ﻟﻮ کﻪ در
دﻟش کﻼم دﻳﮕر باشد.
( )8اﮔر شﻮﻫر زن خﻮدرا درﻫﻨﮕام ﻣرض ﻣﻮت بﻪ طﻼق باﻳﻦ طﻼق کرد ،و زن در «عدت»
بﻮد کﻪ شﻮﻫرش وفات کرد ،از او ﻣﻴراث ﻣﻰبرد ،و اﮔر بعد از سپرى شدن زﻣان عدت وفات
کﻨد ،ﻣستحق ﻣﻴراث از شﻮﻫرش ﻧﻤﻰشﻮد.
( )9اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد  :تﻮ طﻼق ﻫستﻰ و ﻣتصﻞ بﻪ تعقﻴب آن بﮕﻮﻳد :إن شاء اﷲ
در اﻳﻦ صﻮرت طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )10اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد  :تﻮ بﻪ سﻪ طﻼق طﻼق ﻫستﻰ بدون از ﻳکﻰ ،در اﻳﻨجا دو
٣١٦

طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد .اﮔر بﻪ او بﮕﻮﻳد :بﻪ سﻪ طﻼق طﻼق ﻫستﻰ بدون از دو در اﻳﻦ حاﻟت ﻳک
طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
( )11اﮔر 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 ﻣﻰشﻮد.
شرح
سپردن اختﻴار ﻃﻼق بﻪ زن خﻮد ﻳا بﻪ ﻛس دﻳﮕر
شﻮﻫر ﻣﻰتﻮاﻧد صﻼحﻴت طﻼق دادن را بﻪ زن خﻮد ﻳا بﻪ کسﻰ دﻳﮕر بسپارد اﮔر اﻳﻦ صﻼحﻴت
دادن بﻪ دﻳﮕرى بﻪ طﻮر ﻣشروط باشد ،ﻣث ً
ﻼ ﻣعﻠق ساختﻦ طﻼق بﻪ ﻣجﻠس و ﻳا غﻴر ﻣشروط
کردن صحﻴح است.
اﮔر شﻮﻫر اختﻴار طﻼق را بﻪ زن خﻮد بسپارد و وقت را ﻣشخص ﻧسازد ،اﻳﻦ اختﻴار دادن تﻨﻬا
ﻣربﻮط بﻪ ﻣجﻠس ﻣﻰشﻮد ،اﮔر زن از ﻣجﻠس برخاست خﻴار ساقط ﻣﻰشﻮد و اﮔر کسﻰ اختﻴار
طﻼق خﻮد را بﻪ کس دﻳﮕر بدﻫد ،اﻳﻦ حاﻟت تﻮکﻴﻞ بﻪ طﻼق حساب ﻣﻰشﻮد و قبﻞ از عزل
و فسخ وکﻴﻞ با تغﻴﻴر ﻳافتﻦ ﻣجﻠس تﻮکﻴﻞ بﻪ پاﻳان ﻧﻤﻰرسد.
ﻃﻼق دادن زن ﻫﻨﮕام ﻣرض ﻣﻮت شﻮﻫر
ﻣرض ﻣﻮت عبارت از ﻣرضﻰ است کﻪ اﻧسان غاﻟباً در آن ﻣﻰﻣﻴرد ،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 ﻣبتﻼ بﻮدن بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣرض کسﻰ زن خﻮدرا بﻪ طﻼق باﻳﻦ طﻼق کﻨد ،اﮔر شﻮﻫر
بﻤﻴرد و زن در عدت باشد ،زن ﻣستحق ﻣﻴراث ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا در اﻳﻦ حاﻟت ﻣرد ﻣﻰخﻮاﻫد
تا زن خﻮدرا از ﻣﻴراث ﻣحروم کﻨد و اﻳﻦ ظﻠﻢ است و براى جﻠﻮﮔﻴرى از ظﻠﻢ بﻪ زن ﻣﻴراث
داده ﻣﻰشﻮد.
قﻴد باﻳﻦ بﻪ اﻳﻦ عﻠت در طﻼق ﮔذاشتﻪ شد کﻪ طﻼق رجعﻰ در وقت عدت زن را از ﻣﻴراث
ﻣحروم ﻧﻤﻰکﻨد ،برابر است کﻪ ﻣرد در ﻣرض ﻣرگ باشد ﻳا در حاﻟت صحت ﻣﻨدى ،ﻣﮕر
درحاﻟت طﻼق باﻳﻦ اﮔر طﻼق در حاﻟت صحت ﻣﻨدى داده شﻮد و بعدا ً ﻣرد بﻤﻴرد ،زن قبﻞ
از سپرى شدن عدت ﻫﻢ ﻣﻴراث ﻧﻤﻰبرد و اﮔر پس از سپرى شدن عدت زن ،ﻣرد وفات کﻨد
بازﻫﻢ زن ﻣستحق ﻣﻴراث ﻧﻴست.
٣١٧

بﻪ ﻛار بردن جﻤﻠﺔ إن شاء اﷲ و استثﻨا با ﻟﻔﻆ ﻃﻼق
اﮔر شﻮﻫرى در وقت تﻠفظ طﻼق کﻠﻤﺔ إن شاء اﷲ را فﻮرا ﻳعﻨﻰ ﻣتصﻞ با ﻟفظ طﻼق بکار برد
طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا استعﻤال کﻠﻤﺔ إن شاء اﷲ قﻮل پﻴشﻴﻦ را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد.
اﮔر ﻟفظ سﻪ طﻼق را بﮕﻮﻳد و سپس ﻣتصﻞ ﻳک ﻳا دو آﻧرا استثﻨا بﮕرداﻧد ،استثﻨاﻳش صحﻴح
ﻣﻰشﻮد ،عددى کﻪ غﻴر از استثﻨا باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ،ﻫﻤان تعداد طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
اﮔر شﻮﻫر ﻏﻼم 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 غﻼم خﻮد و ﻫﻢ ﻣاﻟک رقاب او باشد ،پس در بﻴﻦ اﻳﻦ دو ارتباط ﻣﻨافات
حقﻴقﻰ ﻫست ،زﻳرا ﻣردﻫا سرپرستان زنﻫا ﻣﻰباشﻨد و ﻣاﻟکﻫا سرپرستان اﻣﻮال خﻮد ﻫستﻨد،
پس ﻧکاح از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
و اﮔر شﻮﻫر ﻣاﻟک زن خﻮد شﻮد بﻪ اساس ﻣﻠکﻴت رقبﻪ جﻤاع کردن با آن براﻳش جاﻳز
ﻣﻰﮔردد پس بﻪ ﻧکاح ضرورت پﻴش ﻧﻤﻰشﻮد.

 .1آﻳا شﻮﻫرﻣﻰ تﻮاﻧد صﻼحﻴت طﻼق دادن زن خﻮدرا بﻪ شخص دﻳﮕر بسپارد؟ ﻣﻮضﻮع را
تﻮضﻴح کﻨﻴد.
 .2اﮔر شﻮﻫر اختﻴار طﻼق زن خﻮدرا بﻪ طﻮر ﻣشروط بﻪ او تفﻮﻳض کﻨد چﮕﻮﻧﮕﻰ آﻧرا با حکﻢ
آن بﻴان کﻨﻴد.
 .3ﻣرض ﻣﻮت را تعرﻳف کﻨﻴد.
 .4در ﻣرض ﻣﻮت کدام زن طﻼق شده از ﻣﻴراث ﻣحروم ﻣﻰﮔردد؟ و چرا؟
-5استعﻤال ﻟفظ إن شاءاﷲ و استثﻨاء ﻣتصﻞ بﻪ ﻟفظ طﻼق چﻰ تاثﻴر ﻣﻰﮔذارد؟ ﻣﻮضﻮع را بﻪ
تفصﻴﻞ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

٣١٨

درس ﻫﻔتاد و ﻳﻜﻢ

رجﻌت()۱

٣١٩

ترجﻤﻪ
ﻛتاب رجﻌت:
( )1وقتﻰ کﻪ شﻮﻫر زن خﻮد را بﻪ ﻳک ﻳا دو طﻼق رجعﻰ طﻼق کﻨد ،او ﻣﻰتﻮاﻧد دوباره در
ﻣدت عدت بﻪ زن ﻣراجعت کﻨد چﻪ زن راضﻰ باشد و ﻳا ﻧﻪ.
( )2رجﻮع اﻳﻨطﻮر است کﻪ ﻣرد بﮕﻮﻳد« :بﻪ تﻮ رجﻮع کردم» ﻳا «بﻪ زن خﻮد رجﻮع کردم»
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.
( )3ﻣستحب اﻳﻦ است کﻪ درﻫﻨﮕام رجﻮع دوشاﻫد ﮔرفتﻪ شﻮد و اﮔر شاﻫدان ﻧﮕرفتﻨد (باز
ﻫﻢ) رجﻮع درست است.
( )4اﮔر 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 ﻣﻰشﻮد و ﻣطابق ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ سﻮﮔﻨد داده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )5اﮔر شﻮﻫر بﮕﻮﻳد« :ﻣﻦ بﻪ تﻮ رجﻮع کرده بﻮدم» و زن در جﻮاب بﮕﻮﻳد« :عدت ﻣﻦ ﮔذشتﻪ
است» در ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

رجﻮع صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.

( )6وقتﻰ کﻪ خﻮن حﻴض سﻮم در روز دﻫﻢ قطع شﻮد ،عدت بﻪ پاﻳان ﻣﻰرسد 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 اﷲ رجعت ،تاغسﻞ کردن ،ﻳا تا تﻤام شدن وقت
ﻳک ﻧﻤاز ،ﻳا تا ﻣدت تﻴﻤﻢ کردن و ﻧﻤاز خﻮاﻧدن ختﻢ ﻧﻤﻰشﻮد .اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻰﮔﻮﻳد:

وقتﻰ کﻪ تﻴﻤﻢ کﻨد ،عدت ختﻢ ﻣﻰشﻮد ،ﻫرچﻨد کﻪ ﻧﻤاز ﻧخﻮاﻧده باشد.
( )7اﮔر زن غسﻞ کﻨد و ﻳک حصﺔ بدﻧش از ﻧزدش خشک بﻤاﻧد کﻪ آب بﻪ آن ﻧرسﻴده باشد
و بعدا ً 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.

٣٢٠

شرح
تﻌرﻳﻒ رجﻌت
رجعت ﻣراجعﻪ را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح فقﻬا ﻣردى کﻪ زن طﻼق شدة خﻮد را بدون ﻧکاح
دوباره بﻪ زوجﻴت خﻮد درآورد ،آن را رجعت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
غﻴر از طﻼق باﻳﻦ در طﻼق رجعﻰ ،رجﻮع کردن بﻪ تفصﻴﻞ ذﻳﻞ جاﻳز است.
 .1بﻪ آن زن رجﻮع کرده ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ با اﻟفاظ صرﻳح از سﻪ طﻼق کﻤتر طﻼق شده باشد ،و
اﮔر زﻧﻰ بﻪ سﻪ طﻼق ،ﻳا با اﻟفاط کﻨاﻳﻰ ﻳا بﻪ طﻼق باﻳﻦ دﻳﮕرى ،طﻼق شده باشد ،بﻪ آن زن
رجﻮع شده ﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد.
 .2شﻮﻫر بﻪ آن زن رجﻮع کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد کﻪ درعﻮض طﻼق از زن عﻮض اخذ شده باشد و
با او خﻠع ﻧﻤﻮده باشد بﻪ آن رجﻮع کرده ﻧﻤﻰشﻮد.
 .3رجﻮع تﻨﻬا دراﻳام عدّت صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد.
زﻧﻴکﻪ عدت وى سپرى شﻮد رجﻮع بﻪ او شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
رجﻌت بﻪ ﻛدام چﻴزﻫا اﻧجام ﻣﻰشﻮد؟
 .1با ﻫر ﻟفظﻰ کﻪ از جاﻧب شﻮﻫر دﻻﻟت بﻪ رجعت کﻨد و ﻣعﻨاى ﻣﻨصرف شدن از طﻼق
رابدﻫد.
 .2شﻮﻫر کارى کﻨد کﻪ ﻣعﻨاى رجﻮع را داشتﻪ باشد.
اختﻼف ﻧﻈر بﻴﻦ رجﻮع و ﻋدم رجﻮع
ﮔاه ﮔاﻫﻰ درﻣﻮرد رجﻮع و عدم رجﻮع اختﻼف ﻧظر بﻴﻦ زن و شﻮﻫر بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ در
آن ﻣﻮارد اﮔر شﻮﻫر شاﻫد ﻧداشتﻪ باشد بﻪ قﻮل زن اعتبار داده ﻣﻰشﻮد و سﻮﮔﻨد دادن در آن
ﻧﻴست.

٣٢١

 .1رجعت را تعرﻳف کﻨﻴد.
 .2شﻮﻫر بﻪ کدام زن طﻼق شده رجﻮع کرده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 .3حاﻻت ختﻢ رجعت را بﻴان کﻨﻴد.
 .4اختﻼف شﻮﻫر و زن در رجﻮع و عدم آن چطﻮر حﻞ شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 -5رجعت بﻪ کدام چﻴزﻫا حاصﻞ ﻣﻰشﻮد؟

تﻤام طﻼب جﻮابﻫاى سﻮاﻻت فﻮق اﻟذکر را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.

٣٢٢

درس ﻫﻔتاد و دوم

احﻜام ﻣربﻮط بﻪ ﻃﻼق رجﻌﻰ

٣٢٣

ترجﻤﻪ
( )1در طﻼق رجعﻰ زن ﻣُ َطﻠّقﻪ روى خﻮد را و خﻮد را آراﻳش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،براى شﻮﻫر او
ﻣستحب است کﻪ :وقتﻰ بﻪ طرف زن ﻣﻰرود ،او را خبر کﻨد ،و ﻳا با صداى پاى اورا از آﻣدن
خﻮد باخبر سازد.
( )2طﻼق رجعﻰ ﻫﻤبسترى با زن را حرام ﻧﻤﻰکﻨد.
( )3اﮔر طﻼق باﻳﻦ کﻢ از سﻪ باشد ،شﻮﻫر ﻣﻰتﻮاﻧد دراﻳام عدت و ﻳا پس از عدت دوباره زن
را بﻪ ﻧکاح خﻮﻳش درآورد.
( )4اﮔر زن اصﻴﻞ بﻪ سﻪ طﻼق و کﻨﻴز بﻪ دو طﻼق ،طﻼق کرده شﻮد ،تا آن زﻣان زن بﻪ شﻮﻫر
(طﻼق دﻫﻨده)حﻼل ﻧﻴست کﻪ :شﻮﻫر دﻳﮕر با او بﻪ ﻧکاح صحﻴح ﻧکاح کﻨد و با او ﻫﻤبسترى
کﻨد وباز شﻮﻫر دوم آن زن را طﻼق دﻫد و ﻳا اﻳﻦ شﻮﻫر و فات کﻨد ،بعدا ً ﻧکاح زن با شﻮﻫر
اوﻟﻰ حﻼل ﻣﻰشﻮد.
( )5پسر ﻣراﻫق در تحﻠﻴﻞ ﻣاﻧﻨد ﻣرد باﻟغ است.
( )6ﻫﻤبسترى بادار و ﻣاﻟک با کﻨﻴزش او را بﻪ شﻮﻫر حﻼل کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )7اﮔر کسﻰ بﻪ ﻧﻴت تحﻠﻴﻞ ﻧکاح کﻨد ،ﻧکاحش ﻣکروه است ،و اﮔر (شﻮﻫر جدﻳد) با زن
جﻤاع کﻨد براى شﻮﻫر اوﻟش حﻼل ﻣﻰشﻮد.
( )8اﮔر زن اصﻴﻞ بﻪ سﻪ ﻳا دو طﻼق ،طﻼق کرده شﻮد ،بعد از سپرى شدن عدّت باﻣرد دﻳﮕرى
ﻧکاح کﻨد و باز بﻪ ﻧکاح شﻮﻫر اوﻟﻰ اش بﻴاﻳد ،باﻫرسﻪ طﻼق بﻪ شﻮﻫر اوﻟﻰ اش باز ﻣﻰﮔردد،
شﻮﻫر دوﻣﻰ دو (طﻼق) را آﻧچﻨان از بﻴﻦ ﻣﻰبرد ﻣثﻞ آن کﻪ سﻪ طﻼق را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد.
( )9اﮔر زن خﻮدرا بﻪ سﻪ طﻼق ،طﻼق کﻨد و زن بﮕﻮﻳد  :عدت ﻣﻦ ﮔذشت ،ازدواج دﻳﮕر
کردم ،اوباﻣﻦ ﻫﻤبسترى کرد ،و طﻼقﻢ کرد ،عدتﻢ سپرى شد ،و اﻧجام اﻳﻦ کارﻫا دراﻳﻦ وقت
ﻣﻤکﻦ باشد ،براى شﻮﻫر قبﻠﻰ جاﻳز است کﻪ سخﻦ زن را بپذﻳرد ،اﮔر بﻪ ﮔﻤان غاﻟب بﻪ
صداقت زن باور داشتﻪ باشد.

٣٢٤

شرح
اﮔر زﻧﻰ بﻪ طﻼق رجعﻰ طﻼق شده باشد ،او ﻣﻰتﻮاﻧد 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
طﻼق 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 ﻣﻰسازد و ﻣستحب است.
چﮕﻮﻧﮕﻰ برخﻮرد شﻮﻫر ﻫﻨﮕام رجﻌت با زن ﻣﻄﻠﻘﻪ رجﻌﻰ:
براى شﻮﻫرزن ﻣطﻠقﻪ با طﻼق رجعﻰ ﻣستحب است وقتﻰ کﻪ بﻪ طرف او و ﻳا بﻪ اطاق او
ﻣﻰرود ،از او اجازه بﮕﻴرد و از آﻣدن خﻮد ،اورا باخبر سازد؛ زﻳرا طﻼق از جاﻧب او صﻮرت
ﮔرفتﻪ و از طﻼق دادن چﻨﻴﻦ ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد کﻪ او دﻳﮕرﻧﻤﻰ خﻮاﻫد زن را با خﻮد ﻧﮕﻬدارد،
و اﮔر ﻣﻰخﻮاست بﻪ او رجﻮع ﻣﻰکرد .پس او با زن خﻮد ﻣاﻧﻨد ﻣرد بﻴﮕاﻧﻪ برخﻮرد و تعاﻣﻞ
ﻣﻰکﻨد.
حﻜﻢ رجﻮع بﻪ زن ﻃﻼق شده :طﻮرى کﻪ شﻤا خﻮاﻧدﻳد کﻪ طﻼق بﻪ سﻪ ﮔﻮﻧﻪ است.
خاص خﻮد بدون ﻣﻮافقﺔ زن بﻪ او رجﻮع
رجعﻰ ،باﻳﻦ و ﻣغﻠظ .در طﻼق رجعﻰ شﻮﻫر با ارادة
ِّ
کرده ﻣﻰتﻮاﻧد و بﻪ عقد جدﻳد ضرورت ﻧﻴست.
در طﻼق باﻳﻦ اﮔر شﻮﻫر بخﻮاﻫد زن را دوباره با خﻮد ﻧﮕﻬدارد ،ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ بﻪ او
رجﻮع کﻨد؛ بﻠکﻪ بﻪ رضاﻳت زن ضرورت است و عقد از ﻧﻮبستﻪ ﻣﻰشﻮد ،و اﻳجاب و قبﻮل ﻫﻢ
ﻣﻰشﻮد ،بعدا ً زن براى او جاﻳز و حﻼل ﻣﻰشﻮد.
در طﻼق ﻣغﻠظ کﻪ بﻪ زن سﻪ طﻼق داده شده باشد ،با عقد جدﻳد ازدواج شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ 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 طﻼق کﻨد ﻳا وفات کﻨد و عدت او ﻧﻴز سپرى شﻮد
بعد از آن با عقد جدﻳد بﻪ شﻮﻫر اول حﻼل ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ ﻧﻜاح بﻪ ﻧﻴت «حﻼﻟﻪ»
زن طﻼق شده را بﻪ ﻧﻴت حﻼل شدن براى شﻮﻫر اوﻟش ﻧکاح کردن و باز طﻼق کردن وى
ﻣکروه تحرﻳﻤﻰ است.
رسﻮل اکرم

ﻣﻰفرﻣاﻳد« :ﻟعﻦ اﷲ اﻟﻤحﻠﻞ و اﻟﻤحﻠﻞ ﻟﻪ» ﻟعﻨت خداوﻧد باد بﻪ حﻼل کﻨﻨده و

ﻫﻤچﻨان ﻟعﻨت خدا بﻪ کسﻰ باشد کﻪ زن بﻪ او حﻼل کرده ﻣﻰشﻮد.

٣٢٥

تﻌداد ﻃﻼق براى شﻮﻫر اول در صﻮرت ازدواج دوباره با زن
ﻫر شﻮﻫر اختﻴار دارد زن خﻮدرا سﻪ طﻼق بدﻫد ،وقتﻴکﻪ زن خﻮد را ﻳک ﻳا دو طﻼق بدﻫد
اﮔر دوباره بﻪ او رجﻮع کﻨد ،پس او فقط حق طﻼقﻫاى باقﻰ ﻣاﻧده را دارد ،و در صﻮرتﻰ
کﻪ سﻪ طﻼق را پﻮره ﻧﻤاﻳد زن بﻪ شکﻞ ﻣغﻠظ طﻼق ﻣﻰشﻮد ،و دوباره بﻪ او رجﻮع کرده
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد .اﮔر زن طﻼق شده بر ﻳک دو و ﻳا سﻪ طﻼق شﻮﻫر دﻳﮕرى کﻨد بﮕﻴرد ،آن شﻮﻫر
بعد از ﻫﻤبسترى شدن او را طﻼق ﻧﻤاﻳد ،و شﻮﻫر اوﻟﻰ او را ﻧکاح کﻨد ،شﻮﻫر سابق حق سﻪ
طﻼق را دارا ﻣﻰباشد.

 .1کدام زن طﻼق شده خﻮد را براى شﻮﻫرش آراﻳش کرده ﻣﻰتﻮاﻧد و چرا ؟
 .2شﻮﻫر در ﻫﻨﮕام رجعت بﻪ زن ﻣطﻠقﻪ اش چﮕﻮﻧﻪ برخﻮرد ﻣﻰکﻨد؟
 .3رجﻮع کردن شﻮﻫر بﻪ زن ﻣطﻠقﻪ اش ،چﻪ حکﻢ دارد؟ و شﻮﻫر بﻪ کدام زن طﻼق شده
رجﻮع کرده ﻣﻰتﻮاﻧد؟ و بﻪ کدام ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؟ ﻣﻮضﻮع را با تفصﻴﻞ بﻴان کﻨﻴد.
 .4ﻧکاح بﻪ ﻧﻴت حﻼل کردن چﻪ حکﻢ دارد؟
 .5ﻳک شﻮﻫر باﻻى زن خﻮد چﻨد طﻼق حق دارد ؟ اﻳﻦ اختﻴار شﻮﻫر چﻪ وقت ختﻢ ﻣﻰشﻮد؟
و چﻪ وقت دوباره احﻴا ﻣﻰشﻮد؟ ﻣﻮضﻮع را وضاحت دﻫﻴد.

تﻤام شاﮔردان جﻮاب سؤاﻻت درس باﻻ را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.

٣٢٦

درس ﻫﻔتاد و سﻮم

اﻳﻼء

٣٢٧

ترجﻤﻪ
ﻛتاب اﻳﻼ
( )1وقتﻰ شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد  :بﻪ خداوﻧد سﻮﮔﻨد ﻣﻦ بﻪ تﻮ ﻧزدﻳک ﻧﻤﻰشﻮم ،ﻳا ﻣﻦ
چﻬارﻣاه بﻪ تﻮ ﻧزدﻳک ﻧﻤﻰشﻮم ،شخصﻰکﻪ سﻮﮔﻨد ﻳاد کرده «ﻣﻮﻟﻰ»( )1حساب ﻣﻰشﻮد.
( )2اﮔر در چﻬار ﻣاه با زن ﻫﻤبسترى کﻨد بﻪ سﻮﮔﻨد خﻮد حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،کفارة سﻮﮔﻨد

()2

خﻮدرا باﻳد بپردازد و اﻳﻼ از بﻴﻦ ﻣﻰرود اﮔر در چﻬار ﻣاه با زن ﻫﻤبستر ﻧشﻮد ،زن بﻪ ﻳک طﻼق
باﻳﻦ ،طﻼق ﻣﻰشﻮد ،اﮔر در سﻮﮔﻨد چﻬار ﻣاه را ذکر کرده باشد ،سﻮﮔﻨدش ساقط ﻣﻰشﻮد.
( )3و اﮔر سﻮﮔﻨدش براى ﻫﻤﻴشﻪ باشد .سﻮﮔﻨدش باقﻰ است ،اﮔر دوباره با زن ﻧکاح کرد،
اﻳﻼء ﻫﻤراه او بازﻣﻰ ﮔردد ،اﮔر با زن ﻫﻤبستر شﻮد کفاره باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰشﻮد ،و در غﻴر
آن با سپرى شدن چﻬار ﻣاه طﻼق دﻳﮕرى واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر باز آن زن را بﻪ ﻧکاح درآورد،
اﻳﻼ بازﻣﻰ ﮔردد کﻪ با ﮔذشتﻦ چﻬار ﻣاه باز طﻼق ﻣﻰشﻮد ،اﮔر زن را بعد از ازدواج با شﻮﻫر
دﻳﮕر باز بﻪ ﻧکاح خﻮد بﻴاورد باز بﻪ اﻳﻦ اﻳﻼء طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر سﻮﮔﻨدش باقﻰ است
اﮔر ﻫﻤراﻳش ﻫﻤبسترى کﻨد کفارة سﻮﮔﻨد را باﻳد بدﻫد.
( )4اﮔر در سﻮﮔﻨد خﻮد ﻧﻴت کﻤتر از چﻬار ﻣاه را داشتﻪ باشد ،اﻳﻦ شخص اﻳﻼ کﻨﻨده ﻧﻴست،
اﮔر سﻮﮔﻨد بﻪ حج ،روزه ،صدقﻪ ،بﻪ آزاد کردن غﻼم ﻳا بﻪ طﻼق دادن کرده شﻮد آن شخص
اﻳﻼ کﻨﻨده شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )5اﮔر ﻣرد را زﻧﻰ کﻪ بﻪ طﻼق رجعﻰ طﻼق شده باشد ،اﻳﻼء کﻨد ،اﻳﻼء کﻨﻨده حساب
ﻣﻰشﻮد .و اﮔر از ﻣطﻠقﻪ کﻪ بﻪ طﻼق بائﻦ طﻼق ﮔردﻳده باشد ،اﻳﻼء ﻧﻤاﻳد اﻳﻼء کﻨﻨده حساب
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6ﻣدت اﻳﻼء کﻨﻴز دو ﻣاه است.
( )7اﮔر اﻳﻼ کﻨﻨده طﻮرى ﻣرﻳض باشد کﻪ ﻫﻤبستر ﻧتﻮاﻧد ،ﻳا زن ﻣرﻳض باشد و ﻳا دربﻴﻦ ﻫردو
آﻧقدر فاصﻠﻪ باشد کﻪ در ﻣدت اﻳﻼ ﻣرد خﻮد را بﻪ زن رساﻧده ﻧتﻮاﻧد ،بزبان بﮕﻮﻳد «ﻣﻦ بﻪ او
رجﻮع کردم» اﻳﻦ ﮔفتﺔ وى رجﻮع است وقتﻰ اﻳﻦ سخﻦ را ﮔفت ،اﻳﻼء ساقط ﻣﻰشﻮد.
( )8اﮔر در دوران اﻳﻼ ،ﻣرد از ﻣرﻳضﻰ صحت ﻳاب شﻮد در آن صﻮرت اﻳﻦ رجﻮع شفاﻫﻰ
باطﻞ ﻣﻰﮔردد و با ﻫﻤبستر شدن رجﻮع صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
 -1براى اﻳﻼء کﻨﻨده در زبان عربﻰ «ﻣﻮﻟﻰ» ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 -2کفارة سﻮﮔﻨد ،طعام دادن بﻪ ده ﻣسکﻴﻦ ،ﻳا ﻟباس دادن ﻳا آزاد کردن ﻳک غﻼم است اﮔر تﻮاﻧاﻳﻰ ﻫﻴچ کدام اﻳﻦﻫا را
ﻧداشت در آن صﻮرت باﻳد سﻪ روز روزه بﮕﻴرد.
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( )9اﮔر ﻣرد بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد « :تﻮ بﻪ ﻣﻦ حرام ﻫستﻰ» در آﻧصﻮرت از ﻧﻴتش پرسﻴده ﻣﻰشﻮد
اﮔر او در جﻮاب ﮔفت « :ﻣﻦ د روغ ﮔفتﻢ» ،دروغ حساب ﻣﻰشﻮد .و اﮔر بﮕﻮﻳد :ﻫدفﻢ از
ﮔفتﻦ اﻳﻦ سخﻦ ،طﻼق بﻮد ،زن بﻪ ﻳک طﻼق باﻳﻦ طﻼق ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻧﻴت سﻪ طﻼق را
کرده باشد ،سﻪ طﻼق واقع ﻣﻰشﻮد.
اﮔر او بﮕﻮﻳد :ﻫدفﻢ ظﻬار بﻮد ،ظﻬار حساب ﻣﻰشﻮد ،اﮔر بﮕﻮﻳد :ﻫدفﻢ حرام کردن بﻮد ،ﻳا
ﻫﻴچ ﻫدفﻰ ﻧداشتﻢ ،پس سﻮﮔﻨد حساب ﻣﻰشﻮد و اﻳﻼء واقع ﻣﻰشﻮد.
شرح
اﻳﻼء در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى سﻮﮔﻨد است و در اصطﻼح فقﻬا اﻳﻼء آن است کﻪ :شخصﻰ چﻨﻴﻦ
سﻮﮔﻨد بخﻮرد کﻪ« :ﻣﻦ در چﻬار ﻣاه وﻳا بﻴشتر از آن با خاﻧﻢ خﻮد ﻫﻤبستر ﻧﻤﻰشﻮم».
اﻟﻔاظ اﻳﻼء :اﻟفاظ اﻳﻼء بﻪ دو ﻧﻮع است ،اﻳﻼء صرﻳح و اﻳﻼء کﻨاﻳﻰ.
اﻟفاظ اﻳﻼء 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 ﻣﻰشﻮد .اﮔر اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟفاظ استعﻤال ﮔردد بدون قصد و ﻧﻴت اﻳﻼء واقع ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻼء اﻟفاظ کﻨاﻳﻰ آن اﻟفاظﻰ است کﻪ بﻪ صﻮرت صرﻳح ﻣعﻨاى ﻧزدﻳک ﻧشدن را ﻧﻤﻰدﻫد،
ﻣﮕر بﻪ قصد و ﻧﻴت ﮔﻮﻳﻨده و سﻴاق و چﮕﻮﻧﮕﻰ ﮔفتار دقت ﻣﻰشﻮد ،ﻣث ً
ﻼ اﻳﻦ اﻟفاظ شﻮﻫر :
«بﻪ طرف تﻮ ﻧﻤﻰآﻳﻢ» ﻫﻤراه تﻮ در تخت خﻮاب شب راﻧﻤﻰ ﮔذارﻧﻢ ،پﻬﻠﻮى خﻮد را با پﻬﻠﻮى
تﻮ تﻤاس ﻧﻤﻰدﻫﻢ ،تﻮ بﻪ ﻣﻦ حرام ﻫستﻰ و اﻟفاظﻰ دﻳﮕر ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻬا.
اﻧﻮاع اﻳﻼء :اﻳﻼء بر دو ﮔﻮﻧﻪ است  :اﻳﻼى ابدى و اﻳﻼى ﻣؤقت
 .۱اﻳﻼى ابدى :آن اﻳﻼ است کﻪ شﻮﻫر در سﻮﮔﻨد خﻮردن ﻣدت سﻮﮔﻨد را ﻳاد ﻧکﻨد.
 .2اﻳﻼى ﻣؤﻗت :آﻧست کﻪ شﻮﻫردر سﻮﮔﻨد خﻮد چﻬار ﻣاه ﻳا بﻴشتر از آن ﻣدت را ﻳاد
کﻨد.
حﻜﻢ اﻳﻼء
در ﻣﻮرد حکﻢ اﻳﻼ خداوﻧد
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ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[اﻟبقره
]227 -226
ترجﻤﻪ :براى کساﻧﻰ کﻪ از زنﻫاى خﻮد سﻮﮔﻨد ﻣﻰخﻮرﻧد ،ﻣدت چﻬار ﻣاه اﻧتظار است ،پس
در خﻼل اﻳﻦ ﻣدت رجﻮع کردﻧد ،بدون شک خداوﻧد
طﻼق کرده بﻮدﻧد ،پس بﻰ شک خداوﻧد

بخشﻨده و ﻣﻬربان است اﮔر ارادة

شﻨﻮﻧده و بسﻴار داﻧاست.

اﮔر شﻮﻫر اﻳﻼء کﻨﻨده در خﻼل چﻬارﻣاه بازن ﻫﻤبسترى کرد ،باﻳد کفارة سﻮﮔﻨد را بپردازد.
اﮔر چﻬارﻣاه بﮕذرد و با زن ﻫﻤبسترى ﻧکﻨد در آﻧصﻮرت بﻪ ﻳک طﻼق باﻳﻦ طﻼق ﻣﻰشﻮد.
احﻜام اﻳﻼ
 .1اﮔر شﻮﻫر در سﻮﮔﻨد از چﻬارﻣاه کﻤتر وقت تعﻴﻴﻦ کﻨد ،اﻳﻼء شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
 .2براى ﻣطﻠقﺔ رجعﻰ در جرﻳان ﻣدت عدت اﻳﻼء صحﻴح است وﻟﻰ براى ﻣطﻠقﻪ باﻳﻦ اﻳﻼ
صحﻴح ﻧﻴست.
 .3اﮔربﻪ حج ،روزه ﻳا صدقﻪ سﻮﮔﻨد بخﻮرد ،ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد :اﮔر با تﻮ ﻫﻤبسترى کردم برﻣﻦ حج،
ده روز روزه ﻳا دو ﻫزار افغاﻧﻰ صدقﻪ باشد ،ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا اﻳﻼء حساب ﻣﻰشﻮﻧد.

 .4اﮔر شﻮﻫر در ﻫﻤبسترى با زن ﻣشکﻼت دارد ،اﮔر اﻳﻦ ﻣشکﻞ ﻣرﻳضﻰ باشد ﻳا دورى
فاصﻠﻪ باشد در آن صﻮرت رجﻮع شفاﻫﻰ ﻫﻢ جﻮاز دارد.

 .1اﻳﻼء چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 .2اﻟفاظ اﻳﻼء چﻨد ﻧﻮع است؟ ﻣختصرا بﻴان کﻨﻴد.
 .3حکﻢ اﻳﻼء چﻴست ؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 .4از جﻤﻠﻪ احکام اﻳﻼء چﻬار حکﻢ آﻧرا بﻨﻮﻳسﻴد.
 .5اﻧﻮاع اﻳﻼء چﻨد است؟

٣٣٠

درس ﻫﻔتاد و چﻬارم

خﻠﻊ
طﻼق اﻳﻼء سبب جداﻳﻰ بﻴﻦ زن و شﻮﻫر ﻣﻰﮔردد با اصطﻼح فقﻬﻰ دﻳﮕر ى ﻧﻴز آشﻨا خﻮاﻫﻴﻢ
شد کﻪ ﻣﻮجب جداى زن از شﻮﻫرش ﻣﻰشﻮد و آن عبارت از خﻠع است.
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ترجﻤﻪ:
کتاب خﻠع
( )1وقتﻴکﻪ ﻣﻨاسبات شﻮﻫر و زن خراب ﮔردد و آنﻫا بﻴﻢ داشتﻨد کﻪ حکﻢ خداوﻧد

را

قاﻳﻢ کرده ﻧتﻮاﻧﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت زن ﻣﻰتﻮاﻧد ﻧفس خﻮدرا در بدل ﻣال از شﻮﻫرش رﻫاﻳﻰ
بخشد ،ﻫرﮔاه اﻳﻦ کار واقع شﻮد ،در خﻠع ﻳک طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد و زن براى شﻮﻫرش،
ﻣال ﻣﻰدﻫد.
( )2اﮔر 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.
( )3اﮔر زن را در عﻮض ﻣال طﻼق بدﻫد و زن ﻫﻢ اﻳﻦ طﻼق را قبﻮل کرد طﻼق باﻳﻦ واقع
ﻣﻰشﻮد و باﻻﻳش پرداخت ﻣال ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )4اﮔر در خﻠع عﻮض باطﻞ شﻮد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا کﻪ زن ﻣسﻠﻤان در بدل شراب ﻳا خﻨزﻳر ﻳا ﻣردار
خﻠع کﻨد ،جداﻳﻰ با ﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد و براى شﻮﻫر ﻫﻴچ عﻮضﻰ پرداخت ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر در
طﻼق عﻮض باطﻞ شﻮد ،طﻼق رجعﻰ واقع ﻣﻰشﻮد.
چﻴزى کﻪ ﻣﻬر واقع شده ﻣﻰتﻮاﻧد عﻮض خﻠع ﻫﻢ شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )5اﮔر زن بﮕﻮﻳد :با ﻣﻦ بﻪ آﻧچﻪ کﻪ در د ستﻢ ﻫست ،خﻠع کﻦ ،و شﻮﻫر خﻠع کرد و دردست
آن چﻴزى ﻧبﻮد (خﻠع واقع ﻣﻰشﻮد) و شﻮﻫر باﻻى زن حق چﻴزى را ﻧدارد.
( )6و 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.
( )7اﮔر 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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( )8و اﮔر بﮕﻮﻳد :در بدل ﻫزار سﻪ طﻼقﻢ بده! و شﻮﻫر ﻳک طﻼق بدﻫد ،زن باﻳد سﻮم حصﺔ
ﻫزار را بﻪ شﻮﻫر بدﻫد.
( )9ووقتﻴکﻪ زن بﮕﻮﻳد :سﻪ طﻼق را در بدل ﻫزار بده! و شﻮﻫر ﻳک طﻼق بدﻫد ،در ﻣذﻫب
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

شﻮﻫر ﻣستحق ﻫﻴچ چﻴزى ﻧﻤﻰشﻮد.

( )10اﮔر شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد :ﻧفس خﻮدرا در بدل ﻫزار افغاﻧﻰ ،ﻳا بﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ خﻮد را
سﻪ طﻼق کﻦ! و زن خﻮد را ﻳک طﻼق کﻨد ،ﻫﻴچ طﻼق واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11بﻴزارى (

) ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد خﻠع است ،درﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

خﻠع و بﻴزارى ﻫردو تﻤام

حقﻮق ﻣربﻮط بﻪ ﻧکاح را کﻪ زن و شﻮﻫر باﻻى دﻳﮕردارﻧد ساقط ﻣﻰکﻨد.

شرح
تﻌرﻳﻒ خﻠﻊ :خﻠع در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى کشﻴدن و بﻴرون کردن است و در اصطﻼح عﻠﻢ فقﻪ
آﻧست کﻪ  :کسﻰ در بدل ﻣال با ﻟفظ خﻠع ﻧکاح را از بﻴﻦ ببرد.

بﻴﻦ زن و شﻮﻫر چﻪ وﻗت خﻠﻊ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟
اﮔر شﻮﻫر و زن بﻴﻦ خﻮد اختﻼفﻰ پﻴدا کﻨﻨد کﻪ بﻪ سبب آن زﻧدﮔﻰ ﻣشترک را اداﻣﻪ داده
ﻧتﻮاﻧﻨد ،در اﻳﻨصﻮرت آﻧﻬا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد 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 ﻣﻰشﻮد کﻪ بر اساس آن ﻳک طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد و پرداخت ﻣال باﻻى زن
ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
ﻧشﻮز شﻮﻫر :در زبان ﻣا ﻧشﻮز بﻪ ﻣعﻨاى (اطاعت ﻧکردن) است ،و آن بﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ است
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 طﻼق بدﻫد؛ زﻳرا خداوﻧد
چﻨان کﻪ خداوﻧد

شﻮﻫر را از اجراى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ عﻤﻞ ﻣﻨع کرده است.

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

2۰

٣٣٣

ترجﻤﻪ :اﮔر بخﻮاﻫﻴد بﻪ جاى زن ،زن دﻳﮕرى بﮕﻴرﻳد و براى ﻳکﻰ از آنﻫا 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 باﻻى زن تحﻤﻴﻞ ﮔردد.
ﻋﻮض خﻠﻊ :ﻫر ﻣاﻟﻰ کﻪ ﻣﻬر زن شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،عﻮض و بدل خﻠع ﻫﻢ ﻣﻰتﻮاﻧد 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 طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد .ﻣﮕر شﻮﻫر ﻣستحق ﻫﻴچ چﻴزى
ﻧﻤﻰشﻮد؛ 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 باﻻى زن در حال اجراى خﻠع ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
 :ﻣبارات بﻪ ﻣعﻨاى برى شدن و آزاد ﮔشتاﻧدن را ﻣﻰﮔﻮﻳد و آن طﻮرﻳست کﻪ شﻮﻫر در
بدل پﻮل زن را آزاد ﻣﻰکﻨد و زن ﻫﻢ با پذﻳرفتﻦ پرداخت آن خﻮدرا از شﻮﻫر آزاد ﻣﻰسازد.
در اﻳﻨجا ﻳک فرق بارﻳک وجﻮد دارد و آن اﻳﻨکﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ابﻮ ﻳﻮسف – رحﻤﻬﻤا
اﷲ -در ﻣبارات بعضﻰ حقﻮق ثابت زن؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧفقﺔ زﻣانﻫاى ﮔذشتﺔ زن و اﻣثال آن از ﮔردن
شﻮﻫر ساقط ﻣﻰﮔردد ،ﻣﮕر در خﻠع در ﻧزد ابﻮ ﻳﻮسف صرف آن حق ساقط ﻣﻰشﻮد کﻪ در
وقت اجراى خﻠع بﻪ آن تﻮافق شده باشد
اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳد :در خﻠع و ﻣبارات (در ﻫردو) آن ﻣقدار ﻣال ساقط ﻣﻰشﻮد کﻪ قب ً
ﻼ
ﻳاد شده باشد.

 .1ﻧشﻮز چﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ؟
 .2خﻠع چﻪ راﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد ؟
 .3خﻠع بﻪ کدام ﻣقصد اجرا ﻣﻰشﻮد؟
 .4بﻴﻦ طﻼق و خﻠع چﻪ تفاوتﻫاﻳﻰ و جﻮد دارد ؟
 .5اﻳﻼ و خﻠع از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد ؟
 .6بدل و عﻮض خﻠع چﻴست؟
٣٣٤

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 ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،زﻳرا بردﮔﻰ در اﻳﻦ عصر از بﻴﻦ رفتﻪ و وجﻮد ﻧدارد.
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ترجﻤﻪ
ﻛتاب ﻇﻬار
( )1اﮔر شﻮﻫرى بﻪ زن خﻮد بﮕﻮﻳد« :تﻮ بر ﻣﻦ ﻣاﻧﻨد پشت ﻣادرم ﻫستﻰ»؛ پس زن باﻻﻳش حرام
ﻣﻰشﻮد ،تا آن وقت با او ﻫﻤبستر شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و ﻧﻪ او را ﻟﻤس و بﻮسﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧد ،کﻪ
کفارة( )1سﻮﮔﻨد خﻮد را ﻧﻪ پرداختﻪ باشد.
( )2اﮔر با او پﻴش از پرداخت کفاره ﻫﻤبستر شﻮد ،از خداوﻧد بخشش بخﻮاﻫد ،و غﻴر از
ﻫﻤان کفارة اول چﻴزى دﻳﮕرى باﻻﻳش ﻻزم ﻧﻴست و دﻳﮕر (تکرار) ﻧکﻨد تا وقتﻰ کﻪ کفاره
را ادا ﻧﻤاﻳد.
( )3بازﮔشتﻰ کﻪ بﻪ سبب آن کفارة بر ﻣرد واجب ﻣﻰﮔردد اﻳﻨست کﻪ  :عزم ﻫﻤبسترى با زن
خﻮد را کﻨد.
( )4اﮔر شﻮﻫر بﮕﻮﻳد « :تﻮ ﻣاﻧﻨد شکﻢ – ﻳا ران ﻳا شرﻣﮕاه ﻣادرم ﻫستﻰ» ،با اﻳﻦ ﮔفتﻪ او ﻣظاﻫر
(ظﻬار کﻨﻨده) حساب ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ اﮔر زن خﻮدرا بﻪ آن ﻣحارم خﻮد تشبﻴﻪ کﻨد کﻪ
بﻪ طﻮر داﻳﻤﻰ ﻧکاح او با آنﻫا جاﻳز ﻧﻴست ،ﻣاﻧﻨد خﻮاﻫر ،عﻤﻪ و ﻳا ﻣادر رضاعﻰ ﻣرد ﻣظاﻫر
(ظﻬار کﻨﻨده) شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )5ﻫﻤچﻨﻴﻦ 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.
( )6اﮔر بﮕﻮﻳد« :تﻮ بﻪ ﻣﻦ ﻣثﻞ ﻣادرم ﻫستﻰ» از او ﻧﻴتش پرسﻴده ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻣﻨظﻮرش احترام
کردن بﻮد پس ﻣثﻞ ﻣادرش است و اﮔر بﮕﻮﻳد ﻫدف ﻣﻦ «ظﻬار» بﻮد ،پس ظﻬار است ،و اﮔر
بﮕﻮﻳد  :ﻫدف ﻣﻦ طﻼق بﻮد ،پس طﻼق باﻳﻦ واقع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻫﻴچ ﻧﻴتﻰ ﻧداشت ،پس ﻫﻴچ
چﻴز واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7ظﻬار تﻨﻬا با زن خﻮد شخص صحﻴح ﻣﻰشﻮد؛ اﮔر کسﻰ از کﻨﻴز خﻮد ظﻬار کﻨد ،ﻣظاﻫر
حساب ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8کسﻰ کﻪ بﻪ زنﻫاى خﻮد بﮕﻮﻳد  :شﻤا براى ﻣﻦ ﻣاﻧﻨد پشت ﻣادرم ﻫستﻴد ،بﻪ ﻫﻤﻪ زنﻫاى
خﻮد ﻣظاﻫر حساب ﻣﻰشﻮد و براى ﻫر کدام ﻳک کفاره ﻣﻰدﻫد.
( )9کفارة ظﻬار آزاد کردن ﻳک غﻼم ،اﮔر غﻼم ﻧداشت دوﻣا پﻰ در پﻰ روزه بﮕﻴرد و
اﮔرطاقت روزه ﮔرفتﻦ راﻫﻢ ﻧداشت؛ پس براى شصت ﻣسکﻴﻦ طعام بدﻫد .اﻳﻦﻫاﻫﻤﻪ قبﻞ از
 -1کفاره ﻟفظ عربﻰ است کﻪ بﻪ ﻣعﻨاى پاک شدن از ﮔﻨاه ﻣﻰباشد و بﻪ خاطر پاک شدن از ﮔﻨاه قسﻢ
شرﻳعت ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ اداى آن ﻣکﻠف ﻧﻤﻮده است.
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ﻫﻤبستر شدن است.
( )10آزاد کردن غﻼم کافر ﻳا ﻣسﻠﻤان ،غﻼم ﻣرد ﻳا زن ﻳا غﻼم کﻮچک و بزرگ جاﻳز است.
آزاد کردن غﻼم ﻧابﻴﻨا ﻳا غﻼﻣﻰ کﻪ ﻫردو دست وﻳا ﻫردو پاﻳش قطع باشد بﻪ کفارة ظﻬار
صحﻴح ﻧﻴست .آزاد کردن غﻼم ﮔﻨگ ،ﻳا غﻼﻣﻰ کﻪ دست راست و پاى چپش قطع باشد
جاﻳز است .آن غﻼﻣﻰ کﻪ ﻫردو اﻧﮕشت بزرگ دستش قطع باشد ،ﻳا دﻳﻮاﻧﻪ باشد کﻪ ﻫﻴچ
سخﻦ را ﻧفﻬﻤد آزاد کردﻧش صحﻴح ﻧﻴست.
( )11آزاد کردن ﻣدبر (غﻼﻣﻰ کﻪ آزادى وى تا ﻣرگ بادارش ﻣشروط باشد) ،ام وﻟده (آن
کﻨﻴزى کﻪ از بادارش باردارشﻮد) و آن ﻣکاتب غﻼﻣﻰ کﻪ با پرداختﻦ ﻣال ﻣعﻴﻦ بﻪ بادارش
آزادى اش ﻣشروط باشد) اﮔر ﻳک قسﻤت ﻣال را بپردازد ،صحﻴح ﻧﻴست.
( )12اﮔر 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 غﻼم 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 بعدا ً آزاد کﻨد ،صحﻴح ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻧصف غﻼم 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 غﻼم خﻮد را آزاد
کرد ،اﻳﻦ بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

جﻮاز ﻧدارد.

( )13اﮔر شﻮﻫر ظﻬار کﻨﻨده براى آزاد کردن ﻫﻴچ غﻼﻣﻰ 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 ﻧﻤﻰباشد.
( )14اﮔر در جرﻳان دو ﻣاه با زن ظﻬار شده از طرف شب عﻤدا ً و ﻳا از طرف روز سﻬﻮا ً
ﻫﻤبسترى کﻨد ،در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد روزه را از سر و از ﻧﻮ ﻣﻰﮔرداﻧد ،اﮔر ﻳک
روزا با عذر ﻳا بﻰ عذر روزه را بخﻮرد باﻳد روزه را از ﻧﻮ بﮕﻴرد.
( )15اﮔر غﻼم ظﻬار کﻨد ،کفارة او فقط روزه ﮔرفتﻦ است ،اﮔر بادارى وى بﻪ عﻮض او
غﻼﻣﻰ را آزاد کﻨد ﻳا بﻪ ﻣساکﻴﻦ غذا دﻫد ،صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
( )16اﮔر شخص ظﻬار کﻨﻨده روزه ﮔرفتﻪ ﻧتﻮاﻧد ،بﻪ شصت ﻣسکﻴﻦ طعام بدﻫد ،ﻧﻴﻢ پﻴﻤاﻧﻪ
ﮔﻨدم و ﻳک پﻴﻤاﻧﻪ خرﻣا ﻳا جﻮ و ﻳا قﻴﻤت اﻳﻦ اشﻴاء را بدﻫد .اﮔر ﻧان چاشت ﻳا شام را بدﻫد،
اﮔر ﻣسکﻴﻦﻫا از آن غذا کﻢ بخﻮرﻧد ﻳا زﻳاد ،کفاره درست است.
٣٣٨

( )17اﻳﻦ 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 ﻣﻰشﻮد ،اﮔر بازن ظﻬار شده در جرﻳان طعام دادن ﻫﻤبسترى کﻨد ،کفاره اش درست
است ،ضرورﻧﻴست کﻪ از سر طعام دادن را شروع کﻨد.
( )18اﮔر بر کسﻰ دو کفارة ظﻬار ﻻزم شده باشد ،و باز دو غﻼم را آزاد کﻨد و براى ﻫرﻳک
کفارة ﻣشخص ﻧکﻨد ،اﻳﻦ کارﻫﻢ جاﻳز حساب ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻤچﻨان اﮔر چﻬار ﻣاه روزه بﮕﻴرد و
ﻳا بﻪ ﻳکصد و بﻴست ﻣسکﻴﻦ براى دو کفاره ﻻزم شده طعام بدﻫد ،جاﻳز است ،اﮔر براى دو
کفارة ظﻬار ﻳک غﻼم آزاد کﻨد ،و دو ﻣاه روزه بﮕﻴرد او ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳکﻰ را براى ﻳک کفاره و
دﻳﮕرى را بﻪ کفارة دﻳﮕر تعﻴﻴﻦ کﻨد.

شرح
تﻌرﻳﻒ ﻇﻬار :ظﻬار در ﻟغت پشت بﻪ پشت شدن ﻣعﻨﻰ ﻣﻰدﻫد و در اصطﻼح فقﻪ تﻤام بدن
زن وﻳا آن بخش اﻧدام زن کﻪ اطﻼق تﻤام بدن بر آن شده بتﻮاﻧد بﻪ اعضاى وجﻮد ﻣادر و ﻳا
ﻣحرﻣات ابدى ﻳا تﻤام جسﻢ او تشبﻴﻪ کرده شﻮد ،آن را ظﻬار ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
اﻟﻔاظ ﻇﻬار :در ﻫر جاﻣعﺔ و زبان ﻣروج در آن از خﻮد اﻟفاظﻰ دارد کﻪ ﻣفﻬﻮم آن از روى
سﻴاق جﻤﻠﻪ واضح ﻣﻰشﻮد ،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 ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻧﻴت ظﻬار بﻮد ،ظﻬار است ،و اﮔر ﻧﻴت طﻼق بﻮد طﻼق باﻳﻦ است،
اﮔر ﻧﻴتش تکرﻳﻢ و عزت کردن بﻮد بﻪ اﻳﻦ حﻤﻞ ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻧﻴت ﻫﻴچ چﻴز را ﻧکرده بﻮد
ﻫﻴچ چﻴز واقع ﻧﻤﻰشﻮد.
حﻜﻢ ﻇﻬار :آن شﻮﻫراﻧﻰ کﻪ زنﻫاى خﻮدرا بﻪ ﻣادران شان ﻳا بﻪ ﻣحرﻣات ابدى تشبﻴﻪ کﻨﻨد،
تا آن وقت زن ﻣذکﻮر براى آﻧان حرام ﻣﻰشﻮد ،تا کفارة ظﻬار را ﻧداده باشد.
ﻛﻔارة ﻇﻬار
 .1آزاد کردن ﻳک غﻼم.
 .2اﮔر غﻼم ﻧداشت دوﻣاه پﻰ در پﻰ روزه بﮕﻴرد.
 .3و 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
 .۱ﻫﻤبستر شدن در جرﻳان دادن ﻛﻔاره :شﻮﻫر ظﻬار کﻨﻨده ﻣکﻠف است کﻪ در
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 سﻬﻮا ً 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
ﻣﻰفرﻣاﻳد« :کﻪ از ﻧﻮ باﻳد شروع ﻧکﻨد؛ زﻳرا اﻳﻦﻫا کارﻫاﻳﻰ است کﻪ روزه را فاسد ﻧﻤﻰکﻨد،
پس تتابع راﻫﻢ ازبﻴﻦ ﻧﻤﻰبرد.
 .2ﻇﻬار 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.
 .3آﻧﻜﻪ تتابﻊ از بﻴﻦ ﻣﻰبرد :اﮔر کفارة ظﻬار را با ﮔرفتﻦ روزه ادا ﻣﻰکﻨد ،با ﮔرفتﻦ
روزة رﻣضان و روزه ﻧﮕرفتﻦ در روزﻫاى عﻴدﻳﻦ و اﻳام تشرﻳق تتابع از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
 .4ﻛﻔارة ﻇﻬار ﻣتﻌدّ د :اﮔر ظﻬار ﻣتعدّد باشد ،بﻪ ﻳک کفاره روزه بﮕﻴرد بﻪ کفارة دﻳﮕر
غﻼم آزاد کﻨد و بﻪ کفارة سﻮم بﻪ شصت ﻣسکﻴﻦ طعام دﻫد ،ﻳا ﻫﻤﻪ را بﻪ ﻳک ﻧﻮع کفاره اداء
کﻨد ،ﻣث ً
ﻼ سﻪ ظﻬار را بﻪ ﻳکصد وﻫشتاد روز روزه ﮔرفتﻦ و ﻳا آزاد کردن سﻪ غﻼم ادا کﻨد
جﻮاز دارد.
 .5ﻛﻔارة ﻇﻬار ﻏﻼم :کفارة ظﻬار غﻼم بدون ﮔرفتﻦ روزه بﻪ دﻳﮕر چﻴز ادا شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد،
اﮔر بادارش بﻪ جاى او غﻼم را آزاد کﻨد ﻳا بﻪ ﻣساکﻴﻦ طعام بدﻫد جاﻳز ﻧﻴست.

 .1ظﻬار را تعرﻳف کﻨﻴد.
 .2کفاره چﻪ راﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد و بﻪ کفارة ظﻬار چﻪ چﻴزﻫا داده ﻣﻰشﻮد؟
 .3سﻪ حکﻢ ظﻬار را با اﻟفاظ کﻮتاه بﻪ تعبﻴر خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 .4از جاﻣعﻪ و ﻣعاشره خﻮد شش اﻟفاظ ظﻬار را ﻣشخص سازﻳد.

٣٤٠

درس ﻫﻔتاد و ششﻢ

ﻟﻌان
ﻟعان ﻳک اصطﻼح ﻣشﻬﻮر فقﻬﻰ است کﻪ در قرآﻧکرﻳﻢ ﻫﻢ ذکر ﮔردﻳده ،درﻳﻦ درس راجع
بﻪ ﻣﻮضﻮع ﻟعان بﻪ تفصﻴﻞ بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

}

٣٤١

{

ترجﻤﻪ
ﻛتاب ﻟﻌان:
( )1اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮد را بﻪ زﻧا ﻣتﻬﻢ کرد و ﻫر دو (زن و شﻮﻫر) از اﻫﻠﻴت شﻬادت
برخﻮردار باشﻨد ،وزن ﻫﻢ طﻮرى باشد کﻪ قاذف (دشﻨام دﻫﻨده) اش بﻪ دره زده ﻣﻴشد ،ﻳا
شﻮﻫرش از ﻧسب طفﻞ وى اﻧکار کﻨد و زن طاﻟب ﻣﻮجب (ﻟعان) ﮔردد ،ﻟعان بر شﻮﻫر ﻻزم
ﻣﻰﮔردد ،اﮔر از ﻟعان اﻧکار ورزﻳد ،از طرف حاکﻢ تا وقتﻰ در حبس ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد تا ﻟعان
کﻨد ﻳا خﻮد را کاذب بشﻤارد ،کﻪ در آن صﻮرت حد قذف باﻻﻳش جارى ﻣﻰشﻮد.
( )2اﮔر وى ﻟعان کرد باﻻى خاﻧﻢ ﻫﻢ ﻟعان واجب ﻣﻰﮔردد ،اﮔر اﻧکار ورزﻳد تا وقتﻰ کﻪ
ﻟعان کﻨد ﻳا زوج را صادق خﻮاﻧد در حبس ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )3اﮔر شﻮﻫر غﻼم ﻳا کافر ﻳا حد قذف باﻻﻳش 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 باﻻﻳش جارى شده بﻮد ﻳا از ﮔروﻫﻰ بﻮد کﻪ باﻻى قاذف آن حد جارى ﻧﻤﻰشد،
ﻳعﻨﻰ خاﻧﻢ خﻮردسﻦ ،دﻳﻮاﻧﻪ ﻳا زﻧا کار باشد ،پس باﻻى شﻮﻫرش در جرم اﻳﻦ تﻬﻤت ﻧﻪ حد
جارى ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ ﻟعان ﻣﻴکﻨد.
( )4صفت ﻟعان قسﻤﻰ است کﻪ قاضﻰ ﻧخست ﻟعان را از شﻮﻫر آغاز ﻣﻰکﻨد و شﻮﻫر چﻬار
بار اداى شﻬادت ﻣﻴﻨﻤاﻳد و در ﻫر بار ﻣﻰﮔﻮﻳد( :خدا را شاﻫد ﻣﻴداﻧﻢ کﻪ راست ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ 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 ﻣﻰکﻨد.
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 باﻻى ﻣﻦ غضب خداوﻧد باشد).
( )5وقتﻴکﻪ ﻣﻴان زن و شﻮﻫر ﻟعان صﻮرت ﮔرفت ،قاضﻰ اﻳشان را از ﻫﻢ جدا سازد ،اﻳﻦ تفرقﻪ
ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد ﻳک طﻼق باﻳﻦ است ،و اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :براى ابد زن
بر شﻮﻫرش حرام ﻣﻰﮔردد.
( )6اﮔر تﻬﻤت در ﻣﻮرد طفﻞ بﻮد قاضﻰ ﻧسب وى را از شﻮﻫر ﻣﻨتفﻰ ساختﻪ و بﻪ ﻣادر ﻣربﻮط
ﻣﻰسازد ،اﮔر شﻮﻫر بﻪ کذب خﻮد اعتراف کرد قاضﻰ حد قذف را باﻻﻳش جارى سازد ،و
ﻧکاح زن براﻳش روا ﻣﻰباشد ،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.
( )7اﮔر خاﻧﻢ خﻮد را در حاﻟﻰ ﻣتﻬﻢ ساخت کﻪ خﻮرد سﻦ ﻳا دﻳﻮاﻧﻪ بﻮد ،ﻟعان ﻣﻴان شان ﻧﻴست،
بﻪ قذف ﮔﻨگ ﻟعان ﻣرتب ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8اﮔر شﻮﻫر بﮕﻮﻳد :حﻤﻞ شﻤا از ﻣﻦ ﻧﻴست ﻣﻴان شان ﻟعان صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد ،وﻧزد ﻳاران
اﮔر قبﻞ از شش ﻣاه وضع حﻤﻞ ﻧﻤﻮد پس او قاذف است وﻟعان کﻨد.
( )9و اﮔر ﮔفت :زﻧا کردى و اﻳﻦ حﻤﻞ تﻮ از زﻧا است ،ﻫردو ﻟعان ﻣﻰکﻨﻨد ،و قاضﻰ حﻤﻞ
را ﻣﻨتفﻰ ﻧﻤﻰسازد.
اﮔر شﻮﻫر بعد از وﻻدت ﻳا ﻫﻨﮕام پذﻳرﻳش ﻣبارکﻰ و ﻳا ﻫﻨﮕام خرﻳد وساﻳﻞ وﻻدت طفﻞ را
ﻧفﻰ کﻨد ،ﻧفﻰ وى درست بﻮده و ﻟعان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،اﻣا اﮔر ﻧفﻰ بعد از اﻳﻦ صﻮرت ﮔﻴرد
٣٤٣

ﻟعان ﻧﻤﻰشﻮد و ﻧسب ثابت ﻣﻰﮔردد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد بﻪ اﻳﻦ ﻧظر ﻫستﻨد کﻪ :ﻧفﻰ در ﻣدت ﻧفاس درست است.
( )10اﮔر 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 باﻻى شﻮﻫر حد قذف جارى ﻣﻰشﻮد ،اﮔر بﻪ اوﻟﻰ اعتراف
و دوﻣﻰ را ﻣﻨتفﻰ کرد ،ﻧسب ﻫر دو ثابت و ﻟعان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
شرح
ﻟﻌان چﻪ وﻗت صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟
ﻟعان ﻣﻴان شﻮﻫر و خاﻧﻢ وقتﻰ اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد 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 اصطﻼح فقﻬا عبارت است از
شﻬادتﻰ کﻪ ﻳکجا با دعاى غضب و ﻟعﻨت از طرف شﻮﻫر و خاﻧﻢ ادا ﻣﻰﮔردد.
کﻠﻤﻪ ﻟعﻨت را شﻮﻫر و کﻠﻤﻪ غضب را خاﻧﻢ استعﻤال ﻣﻰکﻨد.
اﻫﻞ شﻬادت کﻰﻫا اﻧد؟ اﻫﻞ شﻬادت کساﻧﻰ ﻫستﻨد کﻪ عاقﻞ ،باﻟغ ،آزاد ﻣسﻠﻤان بﻮده و حد
قذف باﻻى شان جارى شده ﻧباشد .اﮔر ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻪ ،برده ،صغﻴر ﻳا بﻪ حد قذف بﻪ
دره زده شده باشد ،ﻟعان بﻴﻦ شان جارى ﻧﻤﻰشﻮد ،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 قسﻢﻫاى را ﻣﻴدﻫد کﻪ در ﻣتﻦ تذکر ﻳافت.
حﻜﻢ ﻟﻌان
وقتﻰکﻪ ﻣﻴان شﻮﻫر و خاﻧﻢ در پﻴشﮕاه قاضﻰ بﻪ ترتﻴبﻰ کﻪ در ﻣتﻦ ذکر ﮔردﻳده ﻟعان صﻮرت
ﮔرفت ،قاضﻰ ﻣﻴان شان جداﻳﻰ ﻣﻰآورد ،اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد ﻫﻤﻴﻦ جداﻳﻰ را طﻼق
باﻳﻦ تﻠقﻰ ﻣﻰکﻨﻨد ،چرا کﻪ تفرﻳق ﻳاد شده از طرف قاضﻰ بﻪ عﻤﻞ آﻣده و تفرﻳق قاضﻰ طﻼق
٣٤٤

باﻳﻦ است؛ ﻟﻴکﻦ ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف اﻳﻦ جداﻳﻰ داﻳﻤﻰ است چرا کﻪ رسﻮل

فرﻣﻮده است:

( )1ﻟعان کﻨﻨده ﮔان براى ابد ﻳکجا ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
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 ﻣﻰشﻮد ،تا بﻪ ﻟعان
حاضر و ﻳا سخﻦ شﻮﻫر خﻮد را تصدﻳق کﻨد.
اﮔر سخﻦ شﻮﻫر را تصدﻳق کرد حد زﻧا باﻻﻳش جارى ﻧﻤﻰشﻮد ،چرا کﻪ براى حد زﻧا چﻬار
بار اقرار شرط است ،و اﻳﻦ ﻳک اقرار است و بﻪ ﻳک اقرار حد جارى شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ ﻫﻤچﻨان
ترک ﻟعان ﻧﻪ شﻬادت بﻪ زﻧا است و ﻧﻪ اقرار بﻨاء حد را اﻳجاب ﻧﻤﻰکﻨد.
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 ﻣﻰشﻮد و ﻟعان صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد ،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 ﻧﻤﻰباشد.
اﻣا اﮔر طفﻞ اوﻟﻰ را از خﻮد داﻧست و دوﻣﻰ را ﻣﻨتفﻰ کرد ،ﻧسب ﻫر دو ثابت بﻮده و ﻟعان
صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،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 ﻣﻰدﻫد 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.

 -1اخرجﻪ ابﻮداود فﻰ سﻨﻨﻪ باب اﻟﻠعان  242 -3صححﻪ اﻻﻟباﻧﻲ.

٣٤٥

 -1ﻟعان را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2ﻟعان در کدام حاﻟت و بﻴﻦ کدام اشخاص واقع ﻣﻰﮔردد؟
 -3حکﻢ ﻟعان چﻪ است؟ و چﻪ قسﻢ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟
 -4در صﻮرت اﻧکار از ﻟعان چﻪ اثرى ﻣرتب ﻣﻰﮔردد؟
 -5درصﻮرت اﻧکار از ﻳک طفﻞ دوﮔاﻧﮕﻰ چﻪ ﻻزم ﻣﻰﮔردد؟

آﻳت کرﻳﻤﻪ کﻪ در باره ﻟعان در قرآن کرﻳﻢ ﻣﻮجﻮد است آن را با ترجﻤﻪ در کتابچﻪﻫاى
خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.

٣٤٦

درس ﻫﻔتاد و ﻫﻔتﻢ

ﻋدت ()۱
در صﻮرت طﻼق ،خاﻧﻢ تا چﻪ وقت اﻧتظار ﻣﻰکشد ،و ازدواج دوم ﻧﻤﻰکﻨد؟
اﮔر شﻮﻫر وفات ﮔردد خاﻧﻢ تا چﻪ وقت شﻮﻫر دﻳﮕرى ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؟ پاسخ اﻳﻦ پرسشﻬا
ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ درس را تشکﻴﻞ ﻣﻴدﻫد.

٣٤٧

ترجﻤﻪ
ﻛتاب ﻋدت
( )1ﻫرﮔاه شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮﻳش را بﻪ طﻼق باﻳﻦ ،رجعﻰ ﻳا طﻼق ثﻼثﻪ ،طﻼق ﻧﻤاﻳد ،ﻳا ﻣﻴان
شان بدون طﻼق جداﻳﻰ آﻳد و زن آزاد بﻮده و حﻴض ﻣﻴدﻳد ،عدت وى سﻪ اقراء (حﻴض)
است .
(( )2اقراء) حﻴضﻫا (ﻣرﻳضﻰ ﻣاﻫاﻧﻪ) است.
( )3اﮔر زن بﻪ سبب خﻮرد ساﻟﻰ ﻳا بزرﮔﻰ سﻦ (ﮔذشت عﻤر زﻳاد) حﻴض ﻧﻤﻰدﻳد ،عدت وى
سﻪ ﻣاه است ،اﮔر خاﻧﻢ حاﻣﻠﻪ بﻮد ،عدت او وضع حﻤﻞ است.
( )4اﮔر (خاﻧﻢ) کﻨﻴز بﻮد ،عدت وى دو حﻴض و اﮔر حﻴض ﻧﻤﻴدﻳد عدتش ﻳک و ﻧﻴﻢ ﻣاه
است.
( )5اﮔر شﻮﻫر از خاﻧﻢ اصﻴﻞ فﻮت ﻧﻤﻮد عدت او چﻬار ﻣاه و ده روز است ،اﮔر کﻨﻴز بﻮد
٣٤٨

عدتش دو ﻣاه و پﻨج روز است ،اﮔر حاﻣﻠﻪ بﻮد عدتش وضع حﻤﻞ است.
( )6زﻧﻰ کﻪ در ﻣرض (شﻮﻫر) طﻼق ﮔردﻳده و ﻣستحق ﻣﻴراث باشد ،عدت او از دو ﻣدت
(چﻬار ﻣاه و ده روز و وضع حﻤﻞ) طﻮﻻﻧﻰ تر آن است.
( )7اﮔر کﻨﻴز در ﻣدت عدت طﻼق رجعﻰ آزاد ﮔردد ،عدت او بﻪ عدت خاﻧﻢﻫاى اصﻴﻞ ﻣﻨتقﻞ
ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر بدون رجعﻰ بﻪ طﻼق ﻣبتﻮتﻪ (قاطع) طﻼق ﮔردﻳده باشد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ شﻮﻫرش
فﻮت ﮔردﻳده باشد ،و آزاد ﮔردد ،عدتش بﻪ عدت خاﻧﻢﻫاى اصﻴﻞ ﻣﻨتقﻞ ﻧﻤﻰﮔردد.
( )8اﮔر زن آﻳسﻪ (زﻧﻴکﻪ ﻣرض ﻣاﻫﻮار را ﻧﻤﻰبﻴﻨد) 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 ﻣﻰکﻨد.
( )9زﻧﻰکﻪ بﻪ ﻧکاح فاسد ﻳا بﻪ اشتباه وطﻰ ﮔردﻳده باشد ،عدتش حﻴض است.
( )10عدت ام وﻟده اىکﻪ بادارش فﻮت شده و ﻳا آﻧرا آزاد کﻨد ،سﻪ حﻴض است.
( )11اﮔر 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 ﻧﻤﻰﮔردد.
( )12اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮد را در حاﻟت حﻴض طﻼق دﻫد حﻴض ﻳاد شده در ﻣدت عدت
حساب ﻧﻤﻰﮔردد.
( )13اﮔر در عدت ،با خاﻧﻢ اشتباﻫا جﻤاع صﻮرت ﮔﻴرد ،عدت دﻳﮕرى ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،و ﻫر
دو عدت با ﻳک دﻳﮕر تداخﻞ پﻴدا ﻣﻴکﻨد ،حﻴضﻫاى بعدى براى ﻫردو عدت حساب ﻣﻰشﻮد
وقتﻴکﻪ ﻣدت عدت اوﻟﻰ سپرى و ﻣدت عدت دوﻣﻰ باقﻰ بﻮد ،آﻧرا تکﻤﻴﻞ کﻨد.
( )14آغاز عدت در طﻼق بعد از طﻼق و در وفات بعد از وفات است ،اﮔر از طﻼق ﻳا وفات
تا وقتﻰ بﻰ خبر بﻮد کﻪ ﻣدت عدت او ﻣﻨقضﻰ شده باشد دراﻳﻦ صﻮرت عدت ﻣﻨقضﻰ بﻪ
حساب ﻣﻴرود.
( )15عدت ﻧکاح فاسد بعد از تفرﻳق ،ﻳا اﻳﻨکﻪ وطﻰ کﻨﻨده قصد ترک وطﻰ زن کﻨد ،آغاز
ﻣﻰﮔردد.

٣٤٩

شرح
تﻌرﻳﻒ :عدت در ﻟغت بﻤعﻨﻰ شﻤارش است ،و در اصطﻼح 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 ﻣﻰکﻨد.

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 طﻼق ،تفرﻳق ﻳا وفات
شﻮﻫر ،واجب است.

اﻗسام ﻋدت
عدت بﻪ سﻪ ﻧﻮع است ،عدت بﻪ حﻴض ،عدت بﻪ ﻣاهﻫا و عدت بﻪ وضع حﻤﻞ.

ﻋدت بﻪ حﻴﺾ
ﻣدت عدت خاﻧﻢﻫاﻳﻴکﻪ از طرف شﻮﻫر طﻼق شده ،ﻳا ﻣﻴان شان تفرﻳق صﻮرت ﮔﻴرد و
اﻳشان حﻴض ﻣﻴدﻳدﻧد ،سﻪ (حﻴض) است  .خداوﻧد کرﻳﻢ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
«خاﻧﻢﻫاى طﻼق شده تا سﻪ حﻴض اﻧتظار ﻣﻰکشﻨد (بدون ﻧکاح دﻳﮕر اﻧتظار ﻣﻴکشﻨد)» ﻳعﻨﻰ
با سپرى شدن سﻪ حﻴض ﻣﻴتﻮاﻧﻨد براى خﻮد ﻫﻤسر اختﻴار کﻨﻨد.

ﻋدت بﻪ ﻣاهﻫا
عدت بﻪ ﻣاﻫا براى دو ﻧﻮع خاﻧﻢﻫا است.
اول :خاﻧﻢﻫاﻳﻴکﻪ بﻪ سبب صغر ﻳا کبر سﻦ حﻴض ﻧﻤﻰبﻴﻨﻨد ،ﻣدت عدت اﻳشان سﻪ ﻣاه است
خداﻧد کرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
{اﻟطﻼق  }4ترجﻤﻪ :و آن عده از زﻧاﻧﻰ کﻪ از دﻳدن حﻴض ﻧا اﻣﻴد شﻮﻧد ،اﮔر
(شﻤا) در (عدت اﻳشان) شک کردﻳد ،پس عدت اﻳشان سﻪ ﻣاه است.

٣٥٠

دوم :خاﻧﻢﻫاﻳﻰکﻪ 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 اﷲ
ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[اﻟبقره  ]234ترجﻤﻪ :ﻳعﻨﻰ آﻧاﻧﻴکﻪ از شﻤا فﻮت ﮔردد و زﻧان را ﻣﻰﮔذارﻧد ،چﻬار
ﻣاه و ده روز اﻧتظار ﻣﻰکشﻨد.
باﻳد ﮔفت کﻪ ﻣاهﻫاى عدت بﻪ ﻣاهﻫاى قﻤرى ﻣحاسبﻪ ﻣﻲﮔردد.

ﻋدت بر اساس وﺿﻊ حﻤﻞ
اﮔر خاﻧﻢ ﻣطﻠقﻪ حاﻣﻠﻪ باشد ﻣدت حﻤﻞ او بﻪ وضع حﻤﻞ ﻣﻨقضﻰ ﻣﻰﮔردد ،اﷲ

ﻣﻴفرﻣاﻳد:

[اﻟطﻼق« ]4 :عدت خاﻧﻢﻫاى باردار اﻳﻦ
است کﻪ وضع حﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد».
ﻋدت زﻧﻰ ﻛﻪ شﻮﻫرش او را در ﻣرض ﻣرگ ﻃﻼق بدﻫد
اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ را در ﻣرض ﻣﻮت طﻼق کرد و سپس فﻮت ﻧﻤﻮد ،اﮔر طﻼق رجعﻰ بﻮد،
خاﻧﻤش بعد از ﻣرگ وى عدت را بر اساس ﻣاهﻫا سپرى ﻣﻴکﻨد ﻳعﻨﻰ چﻬار ﻣاه و ده روز؛ زﻳرا
کﻪ در طﻼق رجعﻰ ﻧکاح بﻪ طﻮر کاﻣﻞ از بﻴﻦ ﻧرفتﻪ است.
و اﮔر طﻼق باﻳﻦ بﻮد ،و شﻮﻫر قبﻞ از سپرى شدن عدت فﻮت ﻧﻤﻮد و زن ﻣﻴراث برد ،پس
عدت او از عدت طﻼق و وفات ﻫر ﻳکﻰ کﻪ دراز تر باشد ،ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد .بدﻳﻦ ترتﻴب اﮔر
سﻪ حﻴض قبﻞ از چﻬار ﻣاه و ده روز ﻣﻨقضﻰ شد ،پس چﻬار ﻣاه و ده روز را تکﻤﻴﻞ ﻣﻰکﻨد اﻣا
اﮔر چﻬار ﻣاه و ده روز ﮔذشت و حﻴض ﻧﻪ دﻳد زن تا دﻳدن سﻪ حﻴض اﻧتظار ﻣﻰکشد.

آﻏاز ﻋدت
عدت از وقتﻰ آغاز ﻣﻰﮔردد کﻪ طﻼق ،تفرﻳق و ﻳا ﻣرگ شﻮﻫر بﻪ ﻣﻴان آﻳد ،برابر است زن از
اﻳﻦ روﻳداد اﮔاه باشد ﻳا خﻴر ،عدت زن ابتداى اﻳﻦ حاﻻت سﻪ ﮔاﻧﻪ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد.
اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮد را در حﻴض طﻼق دﻫد حﻴض ﻳاد شده در عدت ﻣحاسبﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،و
عدت وى از حﻴض بعدى ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد.
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 -1عدت چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -2عدت بﻪ چﻨد قسﻢ است؟ بﻪ تفصﻴﻞ بﻴان دارﻳد.
 -3حکﻢ عدت چﻴست؟
 -4حکﻤت عدت را واضح سازﻳد.
 -5عدت از کدام وقت آغاز ﻣﻰﮔردد؟
 -6قروء چﻪ ﻣعﻨا دارد؟ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -7عدت از چﻪ وقت آغاز ﻣﻰﮔردد؟
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درس ﻫﻔتاد و ﻫشتﻢ

احﻜام احداد و ﻣتباﻗﻰ از احﻜام ﻋدت
خاﻧﻤﻴکﻪ بﻪ طﻼق باﻳﻦ طﻼق 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؟
اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ ﻫﻤچﻮ ﻣساﻳﻞ عدت را درﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

 -1ﻣعﻨاي احداد در ﻣتﻦ ذکر شده و تفصﻴﻞ ﻣزﻳد آن در تشرﻳح خﻮاﻫدآﻣد.
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()1

ترجﻤﻪ
( )1باﻻى خاﻧﻢ ﻣسﻠﻤاﻧﻰکﻪ بﻪ طﻼق باﻳﻦ (باﻳﻦ صغرى ﻳا کبرى) طﻼق ﮔردﻳده و ﻳا شﻮﻫرش
فﻮت ﻧﻤﻮده احداد ﻻزﻣﻰ است.
( )2احداد 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 ﻟباسﻫاﻳﻰکﻪ بﻪ عصفر (ﻳک
قسﻢ بﻮتﻪ اى است کﻪ رﻧگ سرخ از آن تﻬﻴﻪ ﻣﻰﮔردد) و زعفران رﻧگ ﮔردﻳده ،اجتﻨاب
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ﻣﻰورزد.
( )3باﻻى زن کافر و خﻮرد سﻦ احداد ﻧﻴست؛ ﻟﻴکﻦ باﻻى کﻨﻴز احداد ﻻزﻣﻰ است.
( )4در عدت ﻧکاح فاسد و ام وﻟد احداد ﻧﻴست.
( )5ﻣﻨاسب ﻧﻴست کﻪ براى زن ﻣعتده (خاﻧﻤﻰ کﻪ در عدت قرار داشتﻪ باشد) ﻧکاح پﻴشﻨﻬاد
ﮔردد ،ﻟﻴکﻦ اشاره بﻪ ﻧکاح و خﻮاستﮕارى باکﻰ ﻧدارد.
( )6بﻪ خاﻧﻤﻰ ﻣطﻠقﻪ بﻪ طﻼق رجعﻰ ﻳا غﻴر رجعﻰ ﻣﻨاسب ﻧﻴست کﻪ از طرف شب ﻳا روز از
خاﻧﻪ بﻴرون رود.
( )7اﻣا خاﻧﻤﻰ کﻪ شﻮﻫرش فﻮت کرده ﻣﻰتﻮاﻧد از طرف روز و برخﻰ از اوقات شب بﻴرون
رود ،ﻟﻴکﻦ بﻴرون از خاﻧﻪ شب را سپرى ﻧکﻨد.
( )8براى زﻧﻰ کﻪ عدت را سپرى ﻣﻴکﻨد ﻻزم 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 ﻧﻤﻰکرد و ورثﻪ از حصﻪﻫاى خﻮﻳش وى را خارج ﻣﻰساخت در اﻳﻦ صﻮرت
بﻪ جاى دﻳﮕر ﻣﻨتقﻞ شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )9براى شﻮﻫر روا ﻧﻴست کﻪ خاﻧﻢ ﻣطﻠقﻪ بﻪ طﻼق رجعﻰ را با خﻮد بﻪ سفر ببرد.
( )10اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮﻳش را بﻪ طﻼق باﻳﻦ طﻼق ﻧﻤاﻳد؛ و سپس در عدت ﻫﻤراﻳش ﻧکاح
کﻨد ،و قبﻞ از جﻤاع دو باره او را طﻼق ﻧﻤاﻳد ،باﻻى شﻮﻫر ﻣﻬر کاﻣﻞ و بر خاﻧﻢ عدت خاص
ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻧصف ﻣﻬر ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،و عدت اوﻟﻰ را باﻳد تکﻤﻴﻞ
کﻨد.
( )11ﻧسب فرزﻧد ﻣطﻠقﻪ بﻪ طﻼق رجعﻰ اﻟﻰ دو سال ﻳا بﻴشتر از آن در صﻮرتﻴکﻪ اقرار تکﻤﻴﻞ
عدت را ﻧکرده باشد ،ثابت ﻣﻰﮔردد ،اﮔر در ﻣدت کﻢ از دو سال فرزﻧد آورد از وى جدا
ﻣﻰشﻮد ،و اﮔر در ﻣدت بﻴشتر از دو سال فرزﻧد بﻪ دﻧﻴا آورد ،ﻧسب ثابت ﮔردﻳده و رجعت
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )12ﻧسب طفﻞ ﻣطﻠقﻪ باﻳﻨﻪ در ﻣدت کﻢ از دو سال ثابت ﻣﻰﮔردد؛ اﻣا اﮔر از روز جداﻳﻰ اﻟﻰ
تکﻤﻴﻞ دو سال طفﻞ پﻴدا شﻮد ،ﻧسب ثابت ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻣرد دعﻮى کﻨد.
( )13ﻧسب فرزﻧد خاﻧﻤﻰکﻪ شﻮﻫرش فﻮت ﮔردﻳده از وفات اﻟﻰ دو سال ثابت ﻣﻰﮔردد.
( )14اﮔر 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 ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر ﻣﻮازى با تکﻤﻴﻞ شدن شش ﻣاه فرزﻧد
بﻪ دﻧﻴا آورد ﻧسب طفﻞ ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.
( )15اﮔر زن ﻣعتده طفﻞ بدﻧﻴا آورد (و حﻤﻞ او آشکار ﻧباشد) شﻮﻫرش ﻫﻢ اعتراف ﻧکرده
باشد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ تا وقتﻰ ﻧسب طفﻞ ثابت ﻧﻤﻰﮔردد 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 ﻣﻰﮔردد.
اﻣام ﻣحﻤد و اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :در تﻤام اﻳﻦ صﻮرتﻫا (ﻧسب) بﻪ شﻬادت ﻳک زن ثابت
ﻣﻰﮔردد.
( )16اﮔر (ﻣرد) زﻧﻰ را بﻪ ﻧکاح ﮔﻴرد ،و تا کﻢ از شش ﻣاه طفﻞ بﻪ دﻧﻴا آورد ،ﻧسب طفﻞ ثابت
ﻧﻤﻰﮔردد ،و اﮔر در شش ﻣاه ﻳا بﻴشتر از آن طفﻞ بﻪ دﻧﻴا آورد ﻧسب طفﻞ در صﻮرتﻰ ثابت
ﻣﻰﮔردد کﻪ شﻮﻫرش اعتراف کﻨد ،و اﮔر وﻻدت طفﻞ را ﻣﻨکر شﻮد ﻧسب طفﻞ بﻪ شﻬادت
زﻧﻰ ثابت ﻣﻰﮔردد کﻪ بﻪ وﻻدت شاﻫدى بدﻫﻨد.
( )17ﻣدت بﻴشتر حﻤﻞ دو سال و کﻢ آن شش ﻣاه است.
( )18اﮔر ذﻣﻰ زن ذﻣﻴﻪ را طﻼق کﻨد ،باﻻﻳش عدت ﻧﻴست.
( )19اﮔر 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 طﻼق 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؟
باﻻى 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 :ﻣﻰخﻮاﻫﻢ 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
کﻪ اﷲ

ﻣﻴفرﻣاﻳد:

[اﻟطﻼق« ]1اﻳشان را از خاﻧﻪﻫاى ﻣسکﻮﻧﻰ شان خارج ﻧسازﻳد و خﻮد آﻧان ﻧﻴز ﻫﻢ خارج ﻧشﻮﻧد،
ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻣرتکب بﻲ حﻴاﻳﻲ آشکار ﮔردﻧد».
خاﻧﻤﻴکﻪ شﻮﻫرش فﻮت کرده باشد ﻣﻰتﻮاﻧد از طرف روز و بعضﻰ اوقات شب براى کار
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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ 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 بﻄﻼق باﻳﻦ در آﻳام ﻋدت
اﮔر زن ﻣطﻠقﻪ بﻪ طﻼق باﻳﻦ در جرﻳان عدت بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ شﻮد و قبﻞ از جﻤاع طﻼق ﮔردد،
ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ شﻮﻫرش باﻳد جدﻳدا ً 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 ﻻزم بﻮده و خاﻧﻢ عدت دﻳﮕرى را سپرى ﻣﻰکﻨد.
اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳد :باﻻى شﻮﻫر ﻧصف ﻣﻬر ﻻزم ﻣﻰﮔردد و زن عدت اوﻟﻰ را پﻮره ﻣﻴکﻨد،
زﻳرا کﻪ اﻳﻦ طﻼق قبﻞ از جﻤاع است.
ﻧسب ﻃﻔﻠﻰﻛﻪ در جرﻳان ﻋدت بدﻧﻴا ﻣﻰآﻳد
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 ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ بر خﻼف
آن دﻻﻳﻞ دﻳﮕرى وجﻮد داشتﻪ باشد کﻪ در ﻣتﻦ بﻪ تفصﻴﻞ ذکر ﮔردﻳده ،است.
ﻧسب ﻃﻔﻞ ﻣﻌتده چﻪ وﻗت ثابت ﻣﻰﮔردد؟
اﮔر ﻣعتده در وقت عدت طفﻠﻰ را بﻪ دﻧﻴا آورد ،درصﻮرتﻰ کﻪ حﻤﻞ آشکار ﻳا شﻮﻫر بﻪ پدر
بﻮدن ﻣعترف باشد ،فرزﻧد وى پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،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 حﻨﻴفﻪ

بﻪ

شﻬادت دو شاﻫد ﻣرد ﻳا ﻳک ﻣرد و دو زن ثابت ﻣﻰﮔردد ،چرا کﻪ اﻳﻦ اﻣر شﻮﻫر را بﻪ ﻧسب
ﻣﻠزم ﻣﻴﮕرداﻧد کﻪ بﻪ حجت کاﻣﻞ ﻧﻴاز دارد ،و حجت کاﻣﻞ وجﻮد شاﻫدﻳﻦ است؛ ﻟﻴکﻦ
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صاحبﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :بﻪ شﻬادت ﻳک زن ﻫﻢ ثابت ﻣﻰﮔردد ،چرا کﻪ فراش بﻪ قﻴام عدت قاﻳﻢ
است ،و ﻫﻤﻴﻦ فراش باﻻى شﻮﻫر اﻟزام ﻧسب ﻣﻰآورد ،کﻪ شﻮﻫر از آن ﻣﻨکر است ،دراﻳﻨجا
اختﻼف فقط در ﻣﻮرد تﻮﻟد طفﻞ و تعﻴﻴﻦ آن است ،کﻪ بﻪ شﻬادت ﻳک زن ﻧﻴز بﻪ اثبات رسﻴده
ﻣﻰتﻮاﻧد.

 -1احداد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2بر کدام خاﻧﻢ احداد حتﻤﻰ است؟
 -3ﻧسب طفﻞ از شﻮﻫر در کدام وقت ثابت ﻣﻰﮔردد؟
 -4در اﻳام عدت پﻴشﻨﻬاد ﻧکاح بﻪ زن چﻪ حکﻢ دارد؟
 -5آﻳا در اﻳام عدت زن از خاﻧﻪ بﻴرون رفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 -6اﮔر در اﻳام عدت زن طفﻞ را بﻪ دﻧﻴا آرد ﻧسب طفﻞ از کﻰ ثابت ﻣﻰﮔردد؟

ﻫﻤﻪ طﻼب از ﻣحﻴط خﻮد عادات احداد را با درس ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ بﻪ آن ﻣطابق است ﻳا خﻴر
در صﻮرت تفاوت آن را در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.

٣٥٨

درس ﻫﻔتاد و ﻧﻬﻢ

ﻧﻔﻘﻪ ()۱

٣٥٩

ترجﻤﻪ
ﻛتاب ﻧﻔﻘات
( )1ﻧفقﺔ خاﻧﻢ خﻮاه کافر باشد ﻳا ﻣسﻠﻤان باﻻى شﻮﻫر وقتﻰ ﻻزم ﻣﻰﮔردد کﻪ زن ﻧفس
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 ﻣﻰشﻮد.
( )2اﮔر زن ﻧفس خﻮﻳشرا بﻪ خاطر درﻳافت ﻣﻬر تسﻠﻢ ﻧﻤﻰکرد ،باز ﻫﻢ حق ﻧفقﺔ خاﻧﻢ باﻻى
شﻮﻫر است؛ اﻣا اﮔر خاﻧﻢ سر پﻴچﻰ ﻣﻴکرد تا وقتﻴکﻪ بﻪ شﻮﻫر تﻦ دﻫﻰ ﻧکﻨد حق ﻧفقﻪ را ﻧدارد.
( )3اﮔر خاﻧﻢ جﻬت صغر سﻦ قابﻞ استفاده جﻨسﻰ ﻧباشد وﻟﻮ کﻪ خﻮد را تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد حق ﻧفقﻪ
براﻳش ثابت ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4اﮔر شﻮﻫر بﻪ سبب صغر سﻦ تﻮاﻧاﻳﻰ جﻤاع را ﻧداشت در حاﻟﻰ کﻪ خاﻧﻢ بزرگ باشد ،ﻧفقﻪ
اش بر شﻮﻫر ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )5اﮔر شﻮﻫر زن خﻮد را بﻪ طﻼق رجعﻰ ﻳا باﻳﻦ طﻼق کرد ﻧفقﻪ و ﻣسکﻦ ﻣدت عدت وى
ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
براى خاﻧﻤﻰکﻪ شﻮﻫرش فﻮت ﮔردد در (ﻣدت عدت ﻫﻢ) ﻧفقﻪ ﻧﻴست.
( ( )6ﻫﻤچﻨان ) ﻫر آن جداﻳﻰ کﻪ بﻪ سبب ﮔﻨاه خاﻧﻢ بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد ،ﻧفقﻪ ﻧدارد.
( )7اﮔر شﻮﻫر خاﻧﻢ خﻮﻳش را طﻼق ﻧﻤاﻳد و سپس ﻣرتد ﮔردد حق ﻧفقﻪ اش ساقط ﻣﻰﮔردد.
( )8زﻧﻰکﻪ بعد از طﻼق با پسر شﻮﻫر جﻤاع کﻨد ﻧفقﻪ دارد ،اﮔر قبﻞ از طﻼق عﻤﻞ ﻳاد شده
را اﻧجام داد ﻧفقﻪ ﻧدارد.
( )9اﮔر ﻫﻤسر بﻪ سبب قرض ﻣحبﻮس ﮔردد ،ﻳا غصب و بﻪ زور برده شﻮد ،ﻳا بﻪ حج بدون
ﻣحرم سفر کﻨد ،ﻧفقﻪ اش پرداختﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،و اﮔر در خاﻧﻪ شﻮﻫر ﻣرﻳض ﮔردد ،ﻧفقﻪ دارد.
( )10باﻻى شﻮﻫرغﻨﻰ ﻧفقﻪ خادم زن ﻫﻢ ﻻزم است ،و ﻧفقﻪ بﻴشتر از ﻳک خادم ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد،
باﻻى شﻮﻫر ﻻزم است تا خاﻧﻢ را در خاﻧﺔ ﻣستقﻠﻰ کﻪ خﻮﻳشاوﻧدان دﻳﮕر شﻮﻫر در آن
سکﻮﻧت ﻧداشتﻪ باشﻨد ،سکﻮﻧت بدﻫد ﻣﮕر در صﻮرتﻰکﻪ خاﻧﻢ راضﻰ باشد ،اﮔر شﻮﻫر از زن
دﻳﮕر پسر داشت بر وى (زن) ﻧﻴست با خﻮد آن را ساکﻦ کﻨد.
( )11شﻮﻫر ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻳعﻨﻰ ﻫر
ﮔاه خﻮاستﻪ باشﻨد زن را دﻳده و با او سخﻦ زده ﻣﻴتﻮاﻧﻨد.
٣٦٠

شرح
تﻌرﻳﻒ ﻧﻔﻘﻪ
ﻧفقﻪ در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨﻰ خارج ساختﻦ و از بﻴﻦ رفتﻦ را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح فقﻬا تﻬﻴﻪ خﻮراک،
آب آشاﻣﻴدﻧﻰ ،پﻮشاک و ﻣسکﻦ براى خاﻧﻢ و عﻴال ﻧفقﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
اسباب وجﻮب ﻧفقﻪ :اسباب وجﻮب ﻧفقﻪ سﻪ است ،زوجﻴت ،ﻧسب و ﻣﻠک.
 -۱زوجﻴت :ﻧفقﺔ خاﻧﻢ بر شﻮﻫر در ﻫر وقت ﻻزم است ،خﻮاه شﻮﻫر غﻨﻰ باشد ﻳا فقﻴر ،و بﻪ
سبب غﻨﻰ بﻮدن خاﻧﻢ ساقط ﻧﻴﻢﮔردد.
 -2ﻧسب :حکﻢ ﻧفقﺔ کﻪ بﻪ سبب ﻧسب ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،بﻪ سﻪ قسﻢ است.
ا -ﻧفقﺔ اوﻻد صغﻴر باﻻى پدر خﻮاه غﻨﻰ باشد ﻳا فقﻴر ،واجب ﻣﻰﮔردد.
ب -ﻧفقﺔ واﻟدﻳﻦ باﻻى فرزﻧد وقتﻰ واجب ﻣﻰﮔردد کﻪ واﻟدﻳﻦ ﻧادار و فرزﻧد غﻨﻰ باشﻨد خﻮاه
واﻟدﻳﻦ ﻣسﻠﻤان باشﻨد ﻳا غﻴر ﻣسﻠﻤان.
ج -ﻧفقﻪ خﻮﻳشاوﻧدان فقﻴر و ﻣسﻠﻤان باﻻى اقارب غﻨﻰ ﻻزم است.
 -3ﻧﻔﻘﻪ برده باﻻى بادار واجب است.
ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤسر باﻻى شﻮﻫر چﻪ وﻗت ﻻزم ﻣﻰﮔردد؟ :ﻧفقﺔ خاﻧﻢ باﻻى شﻮﻫر وقتﻰ ﻻزم
ﻣﻰﮔردد 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 ،باﻻى شﻮﻫر واجب ﻧﻤﻰﮔردد
اﻣا اﮔر بﻪ سبب عدم پرداخت ﻣﻬر ،خﻮد را از شﻮﻫر جدا کرده باشد ،ﻧفقﻪ ﻻزم است زﻳرا کﻪ
شﻮﻫر ﻣﻼﻣت است.
ﻣﻘدار و چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﻔﻘﻪ :ﻣقدار و کﻴفﻴت ﻧفقﻪ با در ﻧظر داشت حاﻟت اقتصادى خاﻧﻢ و
شﻮﻫر سﻨجﻴده ﻣﻰشﻮد ،درست ﻧﻴست کﻪ خﻼف ﻣعﻤﻮل و خارج از قدرت اقتصادى ﻣرد
باﻻى 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.
حاﻻت سﻘﻮط ﻧﻔﻘﻪ
 -1در صﻮرتﻰکﻪ زن ﻧاشزه باشد :ﻳعﻨﻰ بدون اجازة شﻮﻫر از خاﻧﻪ خارج شده باشد ،ﻧفقﻪ اش
ساقط ﻣﻰﮔردد ،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.
 -2در صﻮرتﻰکﻪ زن خﻮرد سﻦ بﻮد و تﻮان جﻤاع را ﻧداشتﻪ ﻫرچﻨد کﻪ عروسﻰ ﮔردﻳده
٣٦١

باشد ،حق ﻧفقﻪ بر شﻮﻫر را ﻧدارد.
اﮔر ﻣشﻜﻞ در شﻮﻫر بﻮد :طﻮر ﻣثال :شﻮﻫر خﻮرد سﻦ باشد و قدرت جﻤاع را ﻧداشتﻪ
باشد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ زن طاﻟب ﻣﻬر ﻣعجﻞ ﮔردد و شﻮﻫر ابا ورزد در اﻳﻦ صﻮرت ﻧفقﺔ زن باﻻى
شﻮﻫر ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
ﻧﻔﻘﻪ در حاﻟت ﻋدت  :بدون خاﻧﻢﻫاﻳﻰکﻪ شﻮﻫران اﻳشان وفات ﻳافتﻪ تﻤام زﻧان در اﻳام
عدت ﻣستحق ﻧفقﻪ ﻫستﻨد کﻪ از طرف شﻮﻫران پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا در تﻤام ﻣﻮاردىکﻪ
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 خاﻧﻢﻫاى اﻳشان تﻬﻴﻪ ﻣﻰﮔردد
از ﻫﻤﻪ اوﻟتر بﻪ تﻮاﻧاﻳﻰ شﻮﻫران تﻮجﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و ﻫﻤچﻨان رسﻢ و رواج ﻣردم ﻧﻴز قابﻞ
اعتبار است .خداوﻧد کرﻳﻢ ﻣﻴفرﻣاﻳدَ ( :وأْﻣُ ْر ب ِاﻟ ْ ُع ْر ِ
ف) بﻪ رسﻢ و رواج (کﻪ خﻼف شرﻳعت
اسﻼﻣﻰ 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.

 -1ﻣعﻨاى ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ ﻧفقﻪ را واضع سازﻳد؟
 -2اسباب وجﻮب ﻧفقﻪ کدام است؟ طﻮر ﻣختصر بﻴان دارﻳد.
 -3ﻧفقﻪ باﻻى شﻮﻫران چﻪ وقت ﻻزم ﮔردﻳده و چﻪ وقت ساقط ﻣﻰﮔردد؟
 -4در اﻧدازه و چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧفقﻪ حاﻟت اقتصادى کﻰ ﻣد ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟

٣٦٢

درس ﻫشتادم

ﻧﻔﻘﻪ ()2

٣٦٣

ترجﻤﻪ
( )1شخصﻰکﻪ از ﻧفقﺔ خاﻧﻢ عاجز ﮔردد ،ﻣﻴان اﻳشان تفرقﻪ آورده ﻧﻤﻰشﻮد( ،از طرف قاضﻰ)
بﻪ خاﻧﻢ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد :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 ﻣﻰﮔﻴرد( ،اﮔر بﻪ سبب
طﻼق و ﻧشﻮز ﻣستحق ﻧفقﻪ ﻧﻤﻴﮕردﻳد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ براﻳش قب ً
ﻼ پرداختﻪ بﻮد ،از وى ﻣسترد ﻣﻰﮔردد)
بدون اشخاص ﻳاد شده براى ﻣردم دﻳﮕر بﻪ پرداخت ﻧفقﻪ از ﻣال غاﻳب فﻴصﻠﻪ صادر ﻧﻤﻰﮔردد.
( )2اﮔر 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 ﻣﻰسازد.
( )3اﮔر 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 اﻳﻦکﻪ قاضﻰ ﻧفقﻪ را قب ً
ﻼ تعﻴﻴﻦ کرده
باشد ،و ﻳا با شﻮﻫر راجع بﻪ ﻧفقﻪ ﻣصاﻟحﻪ کرده باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت قاضﻰ بﻪ پرداخت ﻧفقﻪ
ﮔذشتﻪ حکﻢ ﻣﻰکﻨد ،اﮔر شﻮﻫر بعد از حکﻢ بر ﻟزوم ﻧفقﻪ فﻮت ﻧﻤﻮد و بعد از ﮔذشت چﻨد
ﻣاه ﻧفقﻪ ساقط ﻣﻰﮔردد.
( )4اﮔر شﻮﻫر ﻧفقﺔ ﻳک سال را پرداخت؛ سپس زن فﻮت ﮔردد ،ﻫﻴچ چﻴزى را ﻣطاﻟبﻪ کرده
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻣحاسبﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،از ﻣدت سپرى شده پرداختﻪ
ﻣﻰشﻮد و ﻣتباقﻰ از شﻮﻫر است.
( )5ﻧفقﺔ اوﻻد صغﻴر بدون شرکت شخص دﻳﮕر باﻻى پدر است ﻣثﻠﻰکﻪ در ﻧفقﻪ خاﻧﻢ کسﻰ
دﻳﮕرى شرﻳک ﻧﻤﻰباشد.
( )6اﮔر طفﻞ شﻴر خﻮار باشد ﻣادر ﻣکﻠفﻴت ﻧدارد کﻪ بﻪ وى شﻴر دﻫد ،پدر براى شﻴردﻫﻰ طفﻞ
خﻮد کسﻰ را بﻪ اجاره ﻣﻰﮔﻴرد ،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.
( )7اﮔر پدر طفﻞ بﮕﻮﻳد :او را (ﻣادر طفﻞ) بﻪ اجاره ﻧﻤﻴﮕﻴرم ،و زن دﻳﮕرى را بﻴاورد و سپس
ﻣادر خﻮدش بﻪ اجﻮرة زن اجﻨبﻰ راضﻰ شﻮد ،ﻣادر طفﻞ ﻣستحق است .اﮔر (ﻣادر) ﻣطاﻟبﺔ
اجﻮرة بﻴشتر را ﻣﻴﻨﻤﻮد ،شﻮﻫر بﻪ پرداخت آن ﻣجبﻮر ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8ﻧفقﺔ طفﻞ بر پدر ﻻزم است و ﻟﻮ کﻪ در دﻳﻦ با او ﻣخاﻟف باشد ،ﻫﻤچﻨان ﻧفقﺔ زن بر شﻮﻫر
ﻻزم 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 ﻧﻤﻰآﻳد؛ ﻟﻴکﻦ ﻧفقﻪ تا وقت غﻨﻰ شدن باﻻى 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
ﻣﻰپردازد .تفرﻳق جﻬت از بﻴﻦ رفتﻦ حق ﻣرد صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد ،اﻣا در قرض حق زن تاخﻴر
ﻣﻴابد؛ ﻟﻴکﻦ از بﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،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 ﻣﻰبﻴﻨد اﮔر ﻣال آشکار داشت و ﮔرفتﻦ ﻧفقﻪ
از آن ﻣﻤکﻦ بﻮد ،بﻪ ﮔرفتﻦ ﻧفقﻪ حکﻢ ﻣﻰکﻨد ،و از زن ضاﻣﻦ ﻣﻰﮔﻴرد.
اﮔر ﻣال غاﻳب ﻧزد شخصﻰ دﻳﮕرى باشد کﻪ او بﻪ ﻣال و زوجﻴت وى ﻣعترف باشد ،قاضﻰ باز
ﻫﻢ براى خاﻧﻢ ،اوﻻد ،پدر ﻣادر وى ﻧفقﻪ تعﻴﻴﻦ ﻣﻴکﻨد.
در ﻣال ﻏاﻳب حﻘدار ﻧﻔﻘﻪ ﻛﻰﻫا اﻧد؟ ﻫرﮔاه قاضﻰ در ﻣال غاﻳب حکﻢ ﻧفقﻪ را صادر
ﻣﻴکﻨد ،اﻳﻦ حکﻢ تﻨﻬا براى خاﻧﻢ غاﻳب ،اوﻻد صغار و واﻟدﻳﻦ وى صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻣحارم
دﻳﮕر ﻣاﻧﻨد :خﻮاﻫران ،کاکاﻫا ،عﻤﻪﻫا و غﻴره در آن شاﻣﻞ ﻧﻴستﻨد ،زﻳرا کﻪ ﻧفقﻪ ﮔروه اوﻟﻰ
بدون حکﻢ قاضﻰ ﻫﻢ باﻻى اﻧسان ﻻزم است .و ﻧفقﺔ ﻣحارم دﻳﮕر تﻨﻬا بﻪ حکﻢ قاضﻰ ﻻزم
ﻣﻰﮔردد ،و بر غاﻳب صدور حکﻢ جﻮاز ﻧدارد.
ﻧﻔﻘﺔ اخذ ﻧشده بﻪ ﮔذشتﻦ وﻗت ساﻗﻂ ﻣﻰﮔردد :اﮔر ﻣدتﻰ سپرى ﮔردد کﻪ شﻮﻫر
ﻧفقﺔ خاﻧﻢ را ﻧﻪ پرداختﻪ و بعد از آن خاﻧﻢ طاﻟب آن ﮔردد دﻳده ﻣﻰشﻮد :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 ﻻزم 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 ﻣﻰﮔردد و بﻪ ذﻣﻪ ﻣرد تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد.
اﮔر در اﻳﻦ ﻣﻮرد فﻴصﻠﺔ قاضﻰ ﻳا صﻠح وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،حق ﻣطاﻟبﺔ ﻧفقﻪ اﻳام ﮔذشتﻪ را
ﻧدارد.
تﻘدﻳﻢ ﻧﻔﻘﻪ :شﻮﻫر ﻣﻰتﻮاﻧد ﻧفقﺔ خاﻧﻢ خﻮﻳش را بﻪ طﻮر پﻴشکﻰ بپردازد ،اﮔر حاﻻتﻰ 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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد چرا کﻪ ﻧفقﻪ صﻠﻪ رحﻤﻰ
و ﻫبﻪ است ،و شخصﻰکﻪ بﻪ خاﻧﻢ ﻳا خﻮﻳشاوﻧدان خﻮﻳش چﻴزى را ﻫبﻪ کرد ،دو باره ﻣسترد
کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ ﻟﻴکﻦ اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣحاسبﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﻣدتﻰ کﻪ ﻫﻤراى
شﻮﻫر بﻮد ﻣحاسبﻪ شده و ﻣتباقﻰ بﻪ شﻮﻫر اعاده ﻣﻰﮔردد؛ 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 روزﻫاى ﻣتباقﻰ را ﻣسترد ﻧﻤاﻳد.
ﻧﻔﻘﺔ اوﻻد :ﻧفقﺔ اوﻻد صغﻴر کﻪ فقﻴر باشﻨد ،باﻻى پدر است ﻫﻤچﻨان ﻧفقﺔ دختران بزرگ چرا
کﻪ اﻳشان بﻪ کار ﻣﻠزم ﻧﻴستﻨد .اﻣا اﮔر غﻨﻰ بﻮدﻧد ﻧفقﺔ اﻳشان بر ﻣال خﻮدشان ﻻزم ﻣﻰﮔردد،
باﻻى پدر ﻻزم است کﻪ براى اوﻻد 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 ﻣﻰشﻮد.
ﻧفقﺔ اوﻻد صغﻴر ﻫرچﻨد کﻪ در دﻳﻦ با پدر ﻣخاﻟف باشﻨد باﻻى پدر است ﻣثﻞ ﻧفقﺔ زﻧﻰکﻪ با
شﻮﻫر در دﻳﻦ ﻣخاﻟف باشد باﻻى شﻮﻫر است.
شﻴر دادن ﻓرزﻧد باﻻى زن واجب ﻧﻴست :قاعده طﻮرى است کﻪ ﻧفقﺔ طفﻞ باﻻى 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
ﻣﻰشﻮد تا حﻴات طفﻞ در ﻣعرض خطر قرار ﻧﮕﻴرد .اﮔر ﻣادر در ﻣدت ﻧکاح ﻳا عدت طاﻟب
اجﻮره ﮔردد ،قابﻞ سﻤع ﻧﻴست ،اﻣا درصﻮرتﻰکﻪ خاﻧﻢ از ﻧکاح پدر طفﻞ خارج ﮔردﻳده باشد
ﻣطاﻟبﺔ اجﻮرة را کرده ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ دﻳﮕران ﻣﻰﮔﻴرﻧد.

 -1در صﻮرت تﻨﮕدستﻰ شﻮﻫر حکﻢ ﻧفقﻪ چﻴست؟
 -2ﻧفقﺔ خاﻧﻤﻰکﻪ شﻮﻫرش غاﻳب باشد چطﻮر تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد؟
 -3ﻧفقﺔ اخذ ﻧشده چﻪ وقت ساقط ﻣﻰﮔردد؟
 -4راجع بﻪ ﻧفقﺔ پﻴشکﻰ ﻣعﻠﻮﻣات خﻮد را تحرﻳر کﻨﻴد.
 -5ﻧفقﺔ اوﻻد بر کﻰ ﻻزم است؟ واضح سازﻳد.
 -6اﻧکار 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 ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ رابطﻪ زوجﻴت بﻪ اساس بعضﻰ عﻮاﻣﻠﻰ کﻪ رخ ﻣﻴدﻫد
از بﻴﻦ رود ،در اﻳﻦ وقت ﻫر طرف سعﻰ ﻣﻰورزد 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
( )1وقتﻴکﻪ ﻣﻴان شﻮﻫر و خاﻧﻢ جداﻳﻰ واقع شﻮد و اﻳشان طفﻞ صغﻴر داشتﻪ باشﻨد ،ﻣادرش
بﻪ ﻧﮕﻬدارى طفﻞ ﻣستحق پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻣادر وجﻮد ﻧداشت ﻣادر ﻣادر (ﻣادر کﻼن
ﻣادرى) احق است ،اﮔر ﻣادر کﻼن ﻣادرى وجﻮد ﻧداشت ﻣادر پدر (از خﻮاﻫران ﻣادر) بﻪ
ﻧﮕﻬدارى طفﻞ حق دارد ،اﮔر ﻣادر کﻼن ﻧباشد (از عﻤﻪﻫا و خاﻟﻪﻫا) خﻮاﻫران ﻣادر بﻬتر
است ،خﻮاﻫران پدرى و ﻣادرى سپس خﻮاﻫران ﻣادرى و بعدا خﻮاﻫران پدرى حق دارتر
ﻫستﻨد ،ﻧسبت بﻪ عﻤﻪ خاﻟﻪ بﻬتر است ( ،اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ ) بدﻳﻦ ترتﻴب پاﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳد ﻣثﻠﻰکﻪ سﻠسﻠﻪ
خﻮاﻫران پاﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳد ،بدون از ﻣادر کﻼﻧﻰکﻪ شﻮﻫرش پدر کﻼن طفﻞ باشد ( .از زﻧﻬاى ﻳاد
شده ) ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان کﻪ ﻧکاح کﻨد ،حق حضاﻧت اﻳشان ساقط ﻣﻰﮔردد.
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( )2اﮔر در خاﻧﻮادة طفﻞ ﻫﻴچ زن ﻧباشد و ﻣردان در ﻣﻮضﻮع حضاﻧت با ﻫﻢ ﻧزاع ﻣﻰکردﻧد،
ﻣردى ﻣستحق است کﻪ با طفﻞ در عصﻮبت با وى ﻧزدﻳک باشد.
( )3ﻣادر و ﻣادر کﻼن ،پسر را تا وقتﻰ با خﻮد ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰکﻨﻨد تا قادر بﻪ خﻮردن ،ﻧﻮشﻴدن ،و
ﻟباس پﻮشﻴدن شده و استﻨجا کﻨد ،دختران تا وقتﻰ ﻧزد اﻳشان ﻣﻰباشﻨد کﻪ حﻴض ببﻴﻨﻨد ،بدون
ﻣادر و ﻣادر کﻼن کساﻧﻰکﻪ ﻣستحق دختران ﻫستﻨد اﻳشان را تا وقتﻰ با خﻮد ﻧﮕﻬدارى کﻨﻨد
کﻪ بﻪ ﻣرحﻠﺔ شﻬﻮت برسﻨد.
( )4ذﻣﻴﻪ تا وقتﻰ ﻣستحق حضاﻧت آن طفﻠﻰ است کﻪ از شﻮﻫر ﻣسﻠﻤان بﻪ دﻧﻴا آورده کﻪ دﻳﻦ
را شﻨاختﻪ ﻧتﻮاﻧد و خطر کفر او ﻧباشد.
( )5خاﻧﻢ ﻣطﻠقﻪ حق ﻧدارد تا طفﻞ را از شﻬر خارج سازد ،ﻣﮕر طفﻞ را بﻪ وطﻨﻰ برده ﻣﻰتﻮاﻧد
کﻪ شﻮﻫرش وى را از آن جا بﻪ ﻧکاح ﮔرفتﻪ باشد.
( )6بر ﻣردان ﻻزم است ﻧفقﻪ واﻟدﻳﻦ فقﻴر ،پدر کﻼن و ﻣادر کﻼن خﻮد را بپردازﻧد ﻫرچﻨد کﻪ
در دﻳﻦ با اﻳشان ﻣخاﻟف باشﻨد.
( )7بﻪ اختﻼف دﻳﻦ ﻧفقﻪ خاﻧﻢ ،واﻟدﻳﻦ ،پدرکﻼن ،ﻣادر کﻼن ،اوﻻد و ﻧﻮاسﻪ ساقط ﻧﻤﻰﮔردد،
با اوﻻد در ﻧفقﻪ واﻟدﻳﻦ ﻫﻴچ کسﻰ شرﻳک شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
( )8ﻧفقﻪ 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 ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )9دو ثﻠث ﻧفقﻪ دختر باﻟغ و پسرﻣرﻳض داﻳﻢ ،بر پدر و ﻳک ثﻠث آن بر ﻣادر ﻻزم ﻣﻰﮔردد،
در صﻮرت اختﻼف دﻳﻦ ﻳا فقر واﻟدﻳﻦ ،ﻧفقﺔ اﻳشان ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
( )10اﮔر 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 ابﻮحﻨﻴفﻪ

جﻮاز

دارد ،اﻣا فروش عقار براى اﻳشان جﻮاز ﻧدارد.
( )11اﮔر ﻣال پسر غاﻳب در دسترس واﻟدﻳﻦ قرار داشتﻪ باشد و اﻳشان آﻧرا در ﻧفقﻪ ﻣصرف
ﻧﻤاﻳﻨد؛ تاوان ﻧدارد؛ اﻣا اﮔر در دست شخصﻰ اجﻨبﻰ باشد و آﻧرا باﻻى واﻟدﻳﻦ بدون اذن
قاضﻰ بﻪ ﻣصرف رساﻧد ،ضاﻣﻦ ﻣال است.
( )12اﮔر قاضﻰ فﻴصﻠﺔ ﻧفقﻪ پسر ،واﻟدﻳﻦ و ﻳا ﻣحارم قرﻳب دﻳﮕر را صادر ﻧﻤاﻳد و ﻣدتﻰ بر
آن سپرى شﻮد ،ﻧفقﻪ ساقط ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر قاضﻰ اجازة قرض ﮔرفتﻦ را کرده باشد ،ساقط
ﻧﻤﻰﮔردد.
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شرح
ﻣﻮضﻮع اساسﻰ حضاﻧت با ﻧفقﻪ ارتباط ﻣحکﻢ دارد کﻪ در درسﻫاى 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 اصطﻼح فقﻬا پرورش طفﻠﻰ را ﮔﻮﻳﻨد
کﻪ در ﻣدت ﻣعﻴﻨﻪ از طرف شخصﻰ کﻪ شرعاً حق پرورش را داشتﻪ باشد ،ﻣاﻧﻨد :ﻣادر و ﻣادر
کﻼن اﻧجام ﻣﻰشﻮد.

سﻠسﺔ ﻣستحﻘﻴﻦ حﻀاﻧت
پرورش طفﻞ بﻪ اساس شفقت و استحقاق آن است ،شخصﻰکﻪ صاحب شفقت بﻴشتر و
تﻮاﻧﻤﻨدى پرورش را داشتﻪ باشد حق اوﻟﻮﻳت دارد ،در صﻮرتﻰکﻪ شﻮﻫر و خاﻧﻢ از ﻫﻢ جدا
شﻮﻧد اشخاص آتﻰ حق پرورش طفﻞ را دارﻧد.
 -1ﻣادر در حضاﻧت از پدر ﻣستحق تر است؛ زﻳرا ﻳک زن از طرف شﻮﻫرش طﻼق ﮔردﻳده
بﻮد و ﻣرد طفﻞ وى را از او ﻫﻢ ﮔرفتﻪ بﻮد ،زن ﻧزد رسﻮل اﷲ
رسﻮل اکرم

آﻣد و شکاﻳت کرد و

در پاسخ فرﻣﻮد( :أﻧت احق بﻪ ﻣاﻟﻢ تﻨکحﻲ( ))1تا وقتﻴکﻪ شﻮﻫر ﻧﮕرفتﻪ (براى

پرورش طفﻞ ) ﻣستحق تر ﻫستﻰ.
 -2اﮔر طفﻞ ﻣادر ﻧداشت ﻣادر ﻣادر او بﻪ ﻧﮕﻬدارى طفﻞ ﻣستحق تر است ،سپس خﻮاﻫران ،و
بعدا ً خاﻟﻪﻫا و بعدا ً عﻤﻪﻫا بﻪ ترتﻴب ﻣستحق پرورش آن اﻧد.
 -3در صﻮرت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت اشخاص ﻳاد شده ،اقارب ﻣرداﻧﺔ آن بﻪ اساس قرابت بﻪ ترتﻴب
ﻣسئﻮﻟﻴت حضاﻧت طفﻞ را بﻪ عﻬده ﻣﻰﮔﻴرﻧد.

سﻘﻮط حﻀاﻧت
اﮔر ﻫر ﻳکﻰ از زنﻫاى ﻣتذکره عروسﻰ کرد ،حق حضاﻧت وى ساقط ﻣﻰﮔردد ،ﻣﮕر ﻣادر
کﻼن کﻪ شﻮﻫرش پدر کﻼن طفﻞ باشد ،حق پرورش و حضاﻧت وى بر جاى است.

ﻣدت حﻀاﻧت
 -1طفﻞ اﮔر پسر باشد ﻣادر و ﻳا ﻣادر کﻼن تا وقتﻰ وى را با خﻮد ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰکﻨد کﻪ قدرت
خﻮردن ،ﻧﻮشﻴدن ،پﻮشﻴدن و استﻨجاء را حاصﻞ ﻧﻤاﻳد.
 -1اﻳﻦ حدﻳث را احاکﻢ در ﻣستدرک رواﻳت کرده است  225 -2کتاب اﻟطﻼق
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 -2طفﻞ اﮔر دختر باشد ﻣادر و ﻳا ﻣادر کﻼن تا وقتﻰ وى را از او ﻧﮕﻬدارى ﻣﻴکﻨد کﻪ حﻴض
ببﻴﻨد (باﻟغ ﮔردد).
 -3بدون ﻣادر و ﻣادر کﻼن اقارب دﻳﮕر دختر را تا وقتﻰ ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰکﻨﻨد کﻪ بﻪ ﻣرحﻠﻪ
شﻬﻮت ﻧرسﻴده باشد.
ﻧﻔﻘﻪ ﻣادر ،پدر ،ﻣادر ﻛﻼن
در ﻣﻮرد ﻧفقﺔ ﻣادر ،پدر ،ﻣادر کﻼن فقر قابﻞ اعتبار است اﻣا ﻣرﻳضﻰ ﻣزﻣﻦ شرط ﻧﻤﻰباشد،
اﮔر ﻣادر ،ﻣادر کﻼن و اجداد کسﻰ فقﻴر باشﻨد ﻧفقﺔ اﻳشان برفرزﻧد ﻻزم است ﻫرچﻨد کﻪ در
دﻳﻦ باﻫﻢ اختﻼف داشتﻪ باشﻨد.
پدر ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال فرزﻧد غاﻳب را براى ﻧفقﻪ خﻮﻳش بﻪ فروش رساﻧد ،اﻣا اﮔر در دست غﻴر باشد
بدون اجازة قاضﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ فروش رساﻧد.

بر ﻣرد ﻧﻔﻘﺔ ﻛدام اﻗارب ﻻزم ﻣﻰﮔردد؟
عﻼوه بر اشخاص ذکر شده ﻧفقﺔ اقارب فقﻴر ﻣحرم بر غﻨﻰ( )2ﻻزم است ،کﻪ تفصﻴﻞ آن قرار
ذﻳﻞ است:
 -1صغﻴر فقﻴر.
 -2زن فقﻴر باﻟغ.
 -3ﻣردىکﻪ بﻪ ﻣرﻳضﻰ داﻳﻤﻰ ﻣبتﻼ باشد.
 -4فقﻴر ﻧابﻴﻨا.
تﻘسﻴﻢ ﻧﻔﻘﻪ بر اﻗارب
ﻧفقﺔ ﻣحتاجﻴﻦ ،ﻣرﻳضان ﻣزﻣﻦ و اقارب صغﻴر بﻪ اﻧدازة سﻬﻢ ﻣﻴراث ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،و آن
طﻮرﻳکﻪ اقارب غﻨﻰ در صﻮرت ﻣرگ قرﻳب کﻪ چﻪ قدر سﻬﻢ ﻣﻴراث ﻣﻴبرد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه
ﻣصارف ﻧفقﺔ وى را ﻣتحﻤﻞ ﻣﻰشﻮد.
دو حصﻪ ﻧفقﻪ پسر ﻣرﻳض کﻪ بﻪ ﻣرض ﻣزﻣﻦ ﻣبتﻼ باشد و دختر باﻟغ بر پدر غﻨﻰ و ﻳک حصﺔ
آن بر ﻣادر غﻨﻰ است اﻣا درصﻮرت فقر ﻫر دو ﻳا ﻳکﻰ اﻳشان ﻧفقﻪ ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.

 -2بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف غﻨﻰ شخصﻰ است کﻪ ﻣاﻟک ﻧصاب باشد ( 595ﮔرام ﻧقره و ﻳا ﻣاﻟک قﻴﻤت آن باشد)،
ﻟﻴکﻦ اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻴﮕﻮﻳد :اﻳﻦ غﻨا با غﻨاى زکات فرق دارد اﮔر شخصﻰ ﻧفقﺔ دوﻣاه اﻫﻞ و عﻴال خﻮد را داشتﻪ باشد
باﻻى وى عﻼوه بر خاﻧﻢ و اوﻻد آﻧان ﻧفقﺔ اقارب دﻳﮕر ﻫﻢ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
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 -1حضاﻧت را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2سﻠسﻠﺔ ﻣستحقﻴﻦ حضاﻧت طفﻞ را ﻣختصرا بﻴان کﻨﻴد.
 -3بر ﻣرد ﻧفقﺔ کدام اقارب ﻻزم است؟
 -4در ﻧفقﺔ اقارب کدام چﻴزﻫا قابﻞ اعتبار است؟
 -5ﻣدت حضاﻧت و حاﻻت سقﻮط آﻧرا واضح سازﻳد.
 -6در بارة تقسﻴﻢ ﻧفقﻪ چﻨد ﻣثال ذکر ﻧﻤاﻳﻴد.
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