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حكن ظجر دادن اػ ضعالهای که واقع نشده345 ..................................................
حاػار خابی  -حاػار خابی شجكهای345 ..............................................................
وضاربه515 ...........................................................................................

تعر خف و اقسام وضارحه343 ....................................................................
شراخط اصل وضارحه343........................................................................
شراخط والک سرواخه و عاول 343...............................................................
شراخط سرواخه345 ..............................................................................
 .5سرواخۀ وضارحه پول حاشد346...................................................................
 .4سرواخۀ وضارحه عحن حاشد 346.................................................................
 .3وقدار و اوصاف سرواخه وعلوم حاشد 335 .....................................................
شرط کار (کحفحت سودآور ی)335 ...............................................................
سود اػ تسارت حاصل شود 335 ...................................................................
شراخط سهن عاول و والک در سود وضارحه335 .................................................
الف .سهن آنان وعحن حاشد 335 ...................................................................
ب .تقسحن سود بين والک و عاول حاشد 335 ....................................................
ح .سهن آنان ،حه صورت درصدی خا کسری اػ سود حاشد نه اػ اصل سرواخه 335 .............
ظسارت خا تلف وال وضارحه333 ..............................................................
وظاخف عاول (احكام وربوط حه عاول)335 ....................................................
نوع و کحفحت وعاوالت 335 .......................................................................
کارهای وربوط حه وضارحه (غحروعاوالت) و هز خنههای آن 336 ................................
صرف وال وضارحه در غحر اوور وضارحه 337......................................................
وصلوط کردن وال وضارحه حا سایر اووال 337.....................................................
تأظحر در تسارت حا وال وضارحه 325 ..............................................................
وسافرت حا وال وضارحه 325 .......................................................................
وضار حۀ حاطل 324...............................................................................
احكام فوت والک خا عاول323 ................................................................
احكام فسز وضارحه و شراخط ضهن وضارحه322 ..............................................
در خافت وجلغ وعحن غحر درصدی323 ..........................................................
قرارداد ضاخگز ین وضارحه (حا وحدودختهای کهتر)324 .......................................

فهرست تفصحلی /
شرکت574 ............................................................................................

تعر خف و اقسام شرکت325 .....................................................................
شرکت حه وعنای اول 326 ......................................................................
ووارد وحقق شدن شراکت 326 ...................................................................
تصرف در وال وشترک327 .........................................................................
شرکت حه وعنای دوم335 .......................................................................
اقسام شرکت قراردادی 335 ........................................................................
تفاوت شرکت وعاوضی و اعنی 334 ...............................................................
کحفحت شراکت در سرواخه334...........................................................
تعحين ودت شرکت 333 ................................................................
الػم خا ضایز بودن قرارداد333 .............................................................
فوت خكی اػ شرکا332 ...................................................................
شراخط وشترک شرکت اعنی و وعاوضهای 332...................................................
شراخط اصل شرکت332 .................................................................
شراخط شرکا332 .........................................................................
شراخط سرواخه و کار333 .................................................................
سهن شرکا در سود و ز خان 333 ...........................................................
ظر خد و فروش و وعاوالت شرکت335 ...................................................
ً
حكن شرکتی که حعدا وعلوم شود حاطل بوده337 .................................................
انواع شرکتهای حاطل337 .........................................................................
شرکت در اعهال (احدان)345 ............................................................
روش ضاخگز ین 345...........................................................................
شرکت وضوه 345 .........................................................................
روش ضاخگز ین 345 ..........................................................................
شرکت وفاوضه 344 ......................................................................
روش ضاخگز ین 344 ..........................................................................
شحوۀ صححح حعضی اػ قراردادهای راخذ بين وردم 344 .........................................
واگغار ی واشحن حه راننده برای کار 344 ..................................................
واگغار ی وغاػه حه تاضر برای کسب و کار در وغاػه343 ..................................
وشارکت در ساظت و ساػ آپارتهان 343 ................................................

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3
قسهت345 .....................................................................................
وعنای قسهت 345 ................................................................................
انواع قسهت و وعادلساػ ی 346 .................................................................
 .5قسهت ؤفراػ 346 ......................................................................
 .4قسهت تعدیل347....................................................................
 .3قسهت رد 347........................................................................
تقاضای تقسحن 355 .................................................................................
تعحين سهام 354....................................................................................
استفادۀ شرکا اػ وال شراکتی حدون قسهت وال 354 ...........................................
قسهت ونفعت 355 ...............................................................................
قسهت کردن وطالجات 355 ......................................................................
طلب وشترک بر عوۀ طند نفر355 .......................................................
طلب وشترک بر عوۀ خک نفر356 ........................................................
قسهت کردن حدهكار یها 356 ...................................................................
قسهت وال وقفی 365 ..............................................................................
وزارعه552 .............................................................................................

تعر خف و اقسام وزارعه365 ......................................................................
شراخط اصل وزارعه 363 ........................................................................
شراخط والک ػوحن و ػارع363 ..................................................................
شراخط صحت وزارعه 362 .....................................................................
 .5وورد زراعت وعلوم حاشد 363 ...................................................................
 .4ودت وزارعه وعلوم حاشد 363 .................................................................
 .3ػوحن وورد زراعت وعلوم حاشد 364 ...........................................................
 .2ػوحن قابل زراعت حاشد 364 ...................................................................
 .3وصارضی که حه عهدۀ هر خک است وعلوم حاشد 365 .......................................
 .4برای هر خک اػ ػارع و والک سهن وعحنی اػ وحصول ػوحن قرار داده شود 365 ............
 .5سهن ػارع و والک ،حه صورت درصدی خا کسری اػ وحصول حاشد 365 ..................
فوت والک خا ػارع367 ..........................................................................
وزارعۀ حاطل367 ................................................................................

فهرست تفصحلی /
وساقات و وغارسه562 .................................................................................

تعر خف و اقسام وساقات375 ....................................................................
شراخط اصل وساقات373 ......................................................................
شراخط دو طرف قرارداد وساقات373 ...........................................................
شراخط صححح بودن وساقات372..............................................................
 .5وساقات بر گحاهان و درظتان وحوه واقع شود 373 .............................................
 .4درظتان و گحاهان وورد وساقات وعلوم و وعحن حاشد 373 ..................................
 .3ودت وساقات وعلوم حاشد 373 ...............................................................
 .2کار برای حه دست آودن وحصول خا ز خادی خا بهتر شدن حاشد 373 .........................
 .3برای هر خک اػ دو طرف سهن وعحنی اػ وحصول درظتان خا گحاهان قرار داده شود374 ..
 .4سهن دو طرف ،حه صورت درصدی خا کسری اػ وحصول حاشد 374 ........................
فوت والک خا حاغجان 375 ......................................................................
وساقات حاطل376 .............................................................................
وغارسه377 ......................................................................................
صلح (وصالحه) 702 ....................................................................................

تعر خف و ارکان صلح 255 ........................................................................
شراخط صلح کننده و وتصالح253 .............................................................
شراخط آنشه وورد صلح واقع ویشود 252 .......................................................
عحن وال ،ونفعت وال ،انتفاع اػ وال 252 ........................................................
َدین 254 ...............................................................................................
حق 254 ...............................................................................................
انسام عهل255 ......................................................................................
حكارگحری قرارداد صلح حه عنوان ضاخگز ین وعاوالت دخگر 255 ................................
وحدودختهای کهتر صلح نسجت حه سایر وعاوالت255 ...............................
حكارگحری قرارداد صلح در وواردی که وال وورد وعاوله وعلوم نحست256 ...............
حكارگحری قرارداد صلح ضهت ضاخگز خنی وصحت خا وقف و وانند آن 255 ................
حكارگحری قرارداد صلح ضهت ظتن نزاع والی255 ........................................
رحا در قرارداد صلح254 ...................................................................
وصالحۀ دو طلب حا خكدخگر 253 ........................................................
نقد کردن طلب ودتدار اػ طر یق وصالحه252 .........................................

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3
فسز صلح253.......................................................................................
دو وسألۀ وتفرقه 255 ................................................................................
َ
دين 726 ..............................................................................................

اههحت پرداظت حدهی و دین 257 .............................................................
توصحه حه سجک حار ی اػ حدهی 244 .............................................................
توصحه حه نوشتن و شاهد گرفتن بر حدهی244 ...................................................
وهلت دادن حه حدهكار ی که توانایی پرداظت حدهی ندارد243................................
تعر خف و اقسام دین 243 ........................................................................
وطالجۀ هر خک اػ اقسام طلب244 ...............................................................
ػوان پرداظت هر خک اػ اقسام حدهی245.......................................................
لزوم پرداظت حدهی حا فروش اووال خا کسب و کار245..........................................
رهانحدن حدهكار اػ دست طلجكار247 ..........................................................
وطالجۀ طلب اػ حدهكار ی که اػ پرداظت حدهی ناتوان است247 ..............................
وستثنحات دین و وساجل وربوط حه آن247 ......................................................
وطالجۀ هز خنۀ دادرسی و وانند آن اػ حدهكار234................................................
افزاخش خا کاهش ارػش وال در ػوان پرداظت حدهی233 ......................................
تقسحن طلب و حدهی232 ......................................................................
حصشش دین و بریء الغوه کردن حدهكار 233 .................................................
پرداظت حدهی فرد دخگر234 ...................................................................
شک وربوط حه حدهی 234 ......................................................................
کحفحت پرداظت حدهی و ادای آن236 .........................................................
تحو یل حدهی و کحفحت آن 236 ...................................................................
تصرف غحر وساػ در والی که حدهكارحاحت ادای دین در اظتحار کسی قرار داده 237 ........
کحفحت ادای حدهی حه طلجكار ی که در دسترس نحست 225 ....................................
اوتناع طلجكار اػ در خافت طلب 224 ..............................................................
ناوعلوم بودن طلجكار 224 ...........................................................................
شراخط وستحقحن رد وظالن 222 ...................................................................
کحفحت رهایی اػ حدهی حه حشۀ ناحالغ223.......................................................
پرداظت حدهی اػ ضنس دخگر224 ..............................................................
دیون و وطالجات وتوفی 224 ....................................................................

فهرست تفصحلی /
فوت حدهكار 224 ....................................................................................
فوت طلجكار 225....................................................................................
اضاره دادن اووال وتوفی حا وضود داشتن حدهی 226.............................................
طلب وهر خه حا فوت خكی اػ زوضحن 226...........................................................
وظحفۀ هر وارث نسجت حه حدهیهای وتوفی226.................................................
تزاحن دیون وتوفی حا سایر واضجات 227 ..........................................................
فروش طلب (دین) 235 .........................................................................
فروش طلب در وقابل عحن شصصی 235..........................................................
نقد کردن طلب ودتدار در وقابل وجلغ کهتر 234 ..............................................
فروش طلب حه غحر اػ حدهكار حه صورت نقد خا نسحه 234 .......................................
فروش طلب در وقابل طلب ظر خدار اػ شصص ثالث 233......................................
ظر خد و فروش وال حه صورت کلی در عوۀ فرد 232..............................................
هر دو طرف وعاوله کلی در عوۀ ودت دار 232 ...................................................
خک طرف کلی در عوۀ ودتدار و دخگری حال 233 .............................................
ظر خد و فروش طک و سفته234.................................................................
تهاتر دیون (ساقط شدن و تسو خۀ حدهحها)236 .................................................
رهن 762 ..............................................................................................

تعر خف و شراخط اصل رهن245 ..................................................................
شراخط رهن دهنده و رهن گحرنده242 ...........................................................
شراخط والی که رهن قرار داده وحشود243.......................................................
 .5عحن شصصی حاشد 243 .........................................................................
ً
 .4شرعا تصرف در آن ضایز حاشد 244 .............................................................
 .3ظر خد و فروش و وعاوضۀ آن صححح حاشد245 ...............................................
 .2وجهن نجاشد 246 .................................................................................
ونافع وال وورد رهن 246 .......................................................................
ظسارت وال وورد رهن و تصرف در آن246 ....................................................
فروش وال وورد رهن247 ........................................................................
فک رهن و ظارح ساظتن وال گرو یی اػ رهن 255 ..............................................
فوت رهن دهنده خا رهن گحرنده 254............................................................
در خافت وجلغی حه عنوان وثحقه ضهت برگرداندن ظرف و وانند آن 253 ........................

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3
در خافت وجلغ در اػای رهن قراردادن وال 253 ..................................................
قرض743 .............................................................................................

فضحلت قرضالحسنه253 .....................................................................
حكن قرض گرفتن255 .........................................................................
تعر خف قرض و شراخط اصل قرض255 .........................................................
شرط صحت قرض (تحو یل)256 ..............................................................
شراخط قرض دهنده و قرض گحرنده 256 .......................................................
شراخط والی که قرض داده وحشود256 .........................................................
 .5عحن حاشد 256 ...................................................................................
 .4وجهن و ناوعحن نجاشد 265 ......................................................................
ً
 .3شرعا قابل تهلک حاشد 265 ....................................................................
صحت قرض والی که «وقدار» خا «ظصوصحات» آن وعلوم نحست 265 .......................
پس دادن قرض265 .............................................................................
کحفحت پس دادن قرض در اووال وثلی و قحهی 265 .............................................
ػوان وطالجۀ قرض265 ..............................................................................
پس دادن خا پس گرفتن ظود وال قرض داده شده 264 ..........................................
رحا در قرض 264.................................................................................
تعر خف قرض ربوی و حكن حروت و والكحت اصل قرض264 .................................
والكحت وحصول قرض ربوی 263 ...............................................................
والكحت ز خادی ربوی 263 .........................................................................
ظر خد کاال حا ز خادی ربوی 263 .....................................................................
رحا گرفتن حه ضهت ضهل 262......................................................................
ارث وال ربوی 263..................................................................................
انواع ز خادی و شرط ز خادی در قرض ربوی 263....................................................
وواردی که رحا حرام نحست 275 .....................................................................
شراخطی که قرار دادن آنها در ضهن قرض وساػ است 275 ......................................
کاروزد قرض274 .....................................................................................
ديرکرد766 .............................................................................................

تعر خف رحای دیرکرد و انواع کلی آن277 .........................................................

فهرست تفصحلی /
برظی اػ نهونههای دیرکرد 355 ...................................................................
دیرکرد ثهن وعاولۀ نسحه خا وثهن در وعاولۀ سلف 355 .........................................
نو کردن طک 355 ....................................................................................
وهلت دادن در اػای در خافت حصشی اػ دین قجل اػ ووعد 355 ..................................
وهلت دادن حه شرط قرض 354 .....................................................................
دیرکرد در اػای تأظحر شرط تكلحفی 354 ...........................................................
وواردی که در خافت دیرکرد ضایز است353 ......................................................
الف .دیرکرد در اػای تأظحر در تحو یل کاالی وعحن (عحن شصصی) 353 .....................
ب .دیرکرد در اػای تأظحر در انسام عهل 352.....................................................
ّ
تقاص303 .............................................................................................

تعر خف و شراخط تقاص 353 .....................................................................
وساجل تقاص354 ...............................................................................
تقاص حه ضهت ظسالت اػ وطالجۀ طلب و وانند آن 354 .......................................
تقاص در حدهی ناوشروع 354 .......................................................................
کحفحت تقاص در هنگام فسز وعاوله 354 ........................................................
تقاص ونفعت و حق و عحن وال 355 .............................................................
تقاص اػ اووال دخگر حا اوكان تقاص اػ عحن وال 356 ...........................................
تقاص در وورد شرط ضهن عقد 356 ..............................................................
تقاص اػوال ودخعه 357 ..............................................................................
تقاص اػ وال وشاع 357 .............................................................................
تقاص اػ ونافع 355 ..................................................................................
تقاص ههراه حا وحغور شرعی 355 .................................................................
تقاص در ووارد ظالف وقررات 355 ................................................................
تقاص اػ والی که بيشتر اػ طلب ارػش دارد 355 ..................................................
تقاص طلب اػ اووال غحر حدهكار355 ..............................................................
تقاص طلجكار ی که حه حدهكار ودیون است 354 ................................................
قسن ظوردن حدهكار ضهت انكار حدهی 354 ......................................................
دعای تقاص353 ................................................................................

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3
ضهانت 323 ...........................................................................................

تعر خف ضهانت و اقسام آن353 .................................................................
شراخط اصل ضهانت356 .......................................................................
شراخط ضاون و وضهون له 356 .................................................................
سایر شراخط ضهانت 357 .......................................................................
 .5ضهانت (نوع اول) وعلق و واحسته حه اور دخگری نجاشد 357 ..................................
 .4وضهون عنه در هنگام ضهانت (نوع اول) حدهكار حاشد 357 ...............................
 .3طلجكار و حدهكار(وضهون له و وضهون عنه) در واقع وعلوم حاشد 345 ....................
 .2ضنس ،نوع و وقدار آنشه ضهانت شده در واقع وعحن حاشد 345 ............................
وطالجۀ ضاون اػ حدهكار345 ....................................................................
فسز ضهانت 344 ..............................................................................
گرو گرفتن اػ ضاون343.........................................................................
ظارح شدن والی گرو یی اػ رهن حا ضهانت نقل دین342 ......................................
قجول ضهانت در اػای در خافت وجلغ 342 .......................................................
سایر احكام ضهانت343 .......................................................................
ضهانت ودتدار خا حدون ودت 343 .............................................................
ضهانت پرداظت حدهی اػ وضوهات شرعی 343 ................................................
ضهانت پرداظت وضوهات شرعی 343 ..........................................................
ضاون بودن فرد در ووارد درظواست عهل اػ دخگری 344 .......................................
حواله دادن314.......................................................................................

تعر خف و شراخط اصل حواله345................................................................
شراخط سه طرف قرارداد حواله346..............................................................
شراخط حواله347 ................................................................................
حدهی در عوۀ حواله دهنده ثاحت حاشد 347 ......................................................
ضنس و وقدار حواله در واقع وعحن حاشد 335 ....................................................
وطالجه وورد حواله اػ حواله دهنده335 ..........................................................
فسز حواله 334.................................................................................
قجول حواله در اػای در خافت وجلغ333 ..........................................................

فهرست تفصحلی /
کفالت353 ............................................................................................

تعر خف و شراخط اصل کفالت 333 .............................................................
شراخط سه طرف کفالت334 ...................................................................
سایر احكام کفالت335 ........................................................................
عدم لزوم اطالع کفحل اػ وقدار وال 335 ..........................................................
ودتدار خا حدون ودت بودن کفالت 335 .......................................................
حاضر کردن و تحو یل وكفول 335 ................................................................
فسز کفالت و ووارد حه هن ظوردن آن 337 ........................................................
قجول کفالت در اػای در خافت وجلغ325............................................................
شرط پرداظت وجلغ در اػای تصلف کفحل اػ کفالت 325.......................................
وکالت372 .............................................................................................

تعر خف و شراخط اصل وکالت325 ...............................................................
شراخط ووکل و وکحل324 .........................................................................
شراخط کار وورد وکالت323 .....................................................................
 .5انسام کار وورد وکالت اػ نظر شرعی وساػ حاشد 323.........................................
 .4وورد وکالت اػ اوور ی نجاشد که حاخد توسط ظود فرد انسام شود 322 ........................
 .3وورد وکالت ناوعلوم نجاشد 323 ................................................................
وظاخف و اظتحارات وکحل323 ..................................................................
وکحل گرفتن توسط وکحل325 ...................................................................
وکحل در ورافعات و دعاو ی326 ................................................................
دستهزد وکحل327 ...............................................................................
ضهان وکحل 327 ................................................................................
عزل و حاطل شدن وکالت335 ...................................................................
ضایز بودن عقد وکالت 335..........................................................................
قرار گرفتن وکالت حه عنوان شرط ضهن عقدهای دخگر 335 ....................................
فوت خا وحسور شدن ووکل خا وکحل 334 ..........................................................
اػ بين رفتن وورد وکالت 333.......................................................................
وساجل وتفرقۀ وکالت333 ......................................................................
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ّ
مجاحث مقدماتی معامالت
ّ
اههحت کسج و کار حالل

در دیــن اســالم ســفارش زخــادی حــه کســب و کــار و تــالش ،بــرای حــه دســت آوردن

روػی حالل شده است؛

اػ اوام کاظن نقل شده که فروودند:

«هــر کـــس رػق و روػی را اػ راه حــالل حــه دســت آورد تــا آن را حــه وصــرف ظــود و

ظانوادهاش برساند ،وانند کسی است که در راه ظدا ضهاد وی کند».

1

اػ اوام حاقر رواخت شده کـه پيـاوجر ا کـرم فروودنـد« :عجـادت هفتـاد ضـزء دارد

که افضل و برترین آنها ،طلب روػی حالل است».

2

در این راحطه ،در حدخث نقل شده که پياوجر اکرم فروودند:

« ...ای احــاعر ،نهــیشــود فــردی را اػ وتقــحن حــه حســاب آورد وگــر آنكــه وحاســجۀ

نفس کند ،سصتتر اػ وحاسجۀ شرخک نسجت حه شرخكش ،تا اخنكه حداند ظـوردن او
اػ کساســت ،آشــاوحدن او اػ کساســت و پوشــش او اػ کساســت .آخــا اػ طریــق حــالل

تهحه شده خا اػ راه حرام حه دست آوده است.»...

3

 .1وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،حاب ،2ص 45و  ،45ح.2
 .2فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب الحث علی الطلب و التعرض للرػق ،ص ،56ح.4
 .3وسائل الشیعه ،ح ،54ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،حاب  ،74ص ،76ح.5
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رواخــت شــده کــه اوــام صــادق فروودنــد« :ههانــا دوســتدار و پيــرو علــی ضــز

ح ــالل نهـــیظـــورد؛ ز ی ــرا رهج ــرش (عل ــی ب ــن اب ــی طال ــب )طن ــحن ػن ــدگی ک ــرده
است.»...

1

اػ اوــام کــاظن اػ پــدران بزرگــوارش رواخــت شــده کــه پيــاوجر ا کــرم فروودنــد:

«در روػ قحاوــت ،حنــده قــدم اػ قــدم بــر نــدارد تــا آنكــه اػ طهــار وــورد حازپرســی شــود ،اػ
عهــرش کــه در طــه راهــی گغرانــده اســت ،اػ ضــوانحش کــه حــه طــه راهــی صــرف کــرده

است ،اػ والش که اػ کسا کسب کرده و در طه راهی هزخنه کـرده اسـت و اػ دوسـتی
وا اهل بيت.»

2

اػ اوحــر الهــؤونحن نقــل شــده کــه فروودنــد« :بــر تــو حــاد حــه پایجنــدی حــه اســتفاده اػ

حالل و نحكو احسان کردن حه ظانواده و حه خاد ظدا بودن در ههه حال».

3

در حــدخث اســت کــه پيــاوجر اکــرم فروودنــد« :هــر کــس اػ دســترنــذ ظــودش اػ

طریق حالل حصورد ،درهای بهشت حـه روی او حـاػ ظواهـد شـد و اػ هـر در کـه حصواهـد
وارد بهشت ویشود».

4

اػ اوــام صــادق اػ پــدران بزرگــوارش نقــل شــده کــه رســول ا کــرم فروودنــد:

«کسی که شب را حا تنی ظسته اػ طلب حالل حصواحد ،ظداوند گناه او را ویآورػد».

5

نحــز رواخــت شــده کــه اوــام صــادق فروودنــد« :هــر کــس دوســت نــدارد وــالی اػ راه

حــالل گــرد آورد تــا حــا آن آبــروی ظــود را حفــو کنــد و حــدهی ظــوخش را ادا نهاخــد و حــه

ظوخشان ظود احسان و نحكی کند ،ظحری در او نحست».

6

ـادف را فـرا ظواندنـد و هـزار دخنـار
نحز نقل است که اوام صادق غالم ظـود ،وص ِ

 .1فشوع کافی ،ح ،6کتاب الروضة ،ص ،543ح.553

 .2الخصال شیخ صذوق ،ح ،5حاب االرحعة ،ص ،433ح.543

 .3جصًیف غشس الحكن ،القسن السادس ،الجاب األول ،الفصل األول ،ص ،253ح.7452
 .4هسحذسک الىسائل ،ح ،53کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب  ،6ص ،42ح.4
 .5وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،2ص ،42ح.54
 .6ههان ،حاب ،5ص ،33ح.5

وجاحث وقدواتی وعاوالت /

حه او دادند و فروودند« :آواده شو که (برای تسارت) حه وصر بروی ،طون عاجلـهام ز خـاد

شده است ،او نحز اضناسی را ظرخداری کـرد و ههـراه ضهعـی اػ تسـار حـه سـهت وصـر
حرکت کرد.

وقتی حه وصر نزدخک شدند ،حا کاروانی که اػ وصر ظارح شده بود رو بـرو شـدند ،اػ

آنــان درحــارۀ ارػش آن کــاال در حــاػار وصــر پرســحدند ،آن کــاال اػ نحاػونــدیهــای عاو ـۀ

وردم وحسوب ویشد ،آنان در پاسز گفتند :کاالهـای آنهـا در وصـر کهحـاب اسـت،

آنــان حــا هــن پيهــان حســتند و هــن قســن شــدند کــه کاالهــای ظــود را حــه کهتــر اػ دو برابــر

قحهت ظرخد ،نفروشند .سرانسام پس اػ فروش کاال و گرفتن پول ظود ،حا سود ظـوبی

حه ودخنه برگشتند.

وصادف حا دو کحسه ،که در هر خک هزار دخنار بود ،ظدوت اوام صادق رسحد

و عرض کرد :فداخت شوم این کحسه اصل سرواخه است و این خكی سود آن.

اوام صـادق فروودنـد :ایـن سـود ز خـادی اسـت ،حـا کاالهـا طـه کردیاوصـادف

بــرای اوــام توضــحح داد کــه طــه کردنــد و طگونــه حــا خكــدخگر هــن قســن و هــن پيهــان

شدند.

اوــام صــادق فروودنــد :ســجحان اه ،علحــه گروهــی اػ وســلهانان هــن قســن و هــن

پيهان ویشوخد که کاالی ظود را حه آنان حه کهتر اػ دو برابر قحهت ظرخد نفروشحدا

آن گــاه حضــرت خكــی اػ دو کحســه را گرفتنــد و فروودنــد :ایــن هــزار دخنــار اصــل

سرواخه ون است و وا را حه این سود (هزار دخنار دخگر) نحاػی نحست .آن گـاه فروودنـد:
ای وصادف! پيكار حا شهشحر ،اػ حه دست آوردن وال حالل آسانتر است».

1

پرهحز از درآودهای ناوشروع و ّ
وذوت حرامخواری

ظداوند وتعال در قرآن کرخن درحارۀ پرهحز اػ درآودهای ناوشروع ویفرواخد:
َ َ
َ
ً
غین َآو ُنوا ال َت ْأ ُک ُلوا َأ ْو َو َال ُك ْن َب ْي َن ُك ْن ح ْال َجاطل ؤال َأ ْن َت ُك َ
«خا أ ُی َها ال َ
ون ِت َس َارة َع ْن ت َـراض
ِ
ِ ِ
ِ
 .1فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب الحلف فی الشراء و الجحع ،ص ،545ح.5

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ُ
ِوـ ْـنك ْن»...؛ 1اى کســانی کــه اخهــان آوردهاخــد ،اوــوال خكــدخگر را حــه حاطــل (حــه نــاحق و اػ

طریق غحر وشروع) نصورخد ،وگر آن کـه تسـارتی حاشـد کـه هـر دو طـرف حـدان رضـاخت

داده حاشحد.

در رواخات اهـل بيـت ،آثـار سـوء و حـدی بـرای حـرامظـواری عکـر شـده اسـت ،اػ

ضهلۀ آنها بیبرکتی در اووال ،عدم قجولی عجادات ،عدم اضاحت دعا ،قساوت قلـب
و تأثحر ونفی در نسل است.

در وغوت حرامظواری اػ پياوجر ظدا رواخت شده که فروودند« :عجـادت کـردن

حــا وضــود حــرامظــوارى ،واننــد ســاظتن حنــایی اســت بــر روى شــن» (و در نقلــی :واننــد
ساظتن حنایی بر روى آب است).

2

در حدخث دخگر نقل شده که آن حضرت فروودند« :ههانـا رد کـردن خـک دانـق

حرام 3نزد ظداوند وتعال برابر است حا هفتاد هزار حذ قجول شده».

4

ونقول است هنگاوی که عهر بن سعد سـااهحان ظـود را بـراى ضنـا حـا حضـرت

احــا عجــداه الحســحن و اصــحاحش آوــاده کــرد و اػ هــر ســو آن حضــرت را در
وحاصره گرفتند ،اوام حسـحن حـه سـوى دشـهن بيـرون آودنـد و آنـان را حـه سـكوت

دعوت کردند ،اوا ظاووش نشدند ،ظطاب حه آنان فروودند:

«واى بر شها! شها را طه زخان که حه ون گـوش دهحـد و گفتـار وـرا کـه حـه راه رشـد و

سعادت فرا ویظوانن حشنوخد ،هر کس اػ ون پيروی کنـد اػ هـداخت شـدگان اسـت و

هر کس وصالفت ورػد اػ هال ک شدگان است و ههۀ شها اػ ون نافروـانی وـیکنحـد و
حه سصنان ون گوش نهیدهحد؛ زیرا شكنهاختان اػ حرام ُپر شده و بـر دلهاختـان ُوهـر

(غفلت) ظورده است.»...

5

 .1سورۀ نساء ،آخۀ .٩٢

 .2بحاس األيىاس (طاپ بيروت) ،ح ،555ابواب الهكاسب ،حاب ،5ص ،54ح.53
 .3دانق (وعرب دانا فارسی) :خک ششن درهن ،و درهن سكۀ نقره بوده است.
 .4بحاس األيىاس (طاپ بيروت) ،ح ،555ابواب الهكاسب ،حاب ،5ص ،54ح.35
 .5ههان ،ح ،23تتهة أبواب وا خصتص حتارخز الحسحن بن علی  ،حقحة الجاب ،35ص.6



وجاحث وقدواتی وعاوالت /

رواخت شـده کـه اوـام صـادق فروودنـد :کسـب حـرام آثـارش در عر خـه (فرػنـدان و

نسل) آشكار ویشود.
ْ
ُ
َ
َ
اػ اوــام صــادق در وــورد آخ ـۀ « َوقـ ِـد ْونا ؤلــی وــا َع ِهلــوا ِوـ ْـن َع َهــل ف َس َعلنـ ُـاه َهجـ ً
ـاء
ِ
ُ ً
َو ْنثــورا» 2ســؤال شــد ،حضــرت فروودنــد :حــه ظــدا قســن آنــان کســانی هســتند کــه
1

اعهالشان اػ پارطههای کتان قجطی سايدتر بود ،اوا طون حه حراوی بر ویظوردند ،اػ
آن ظودداری نهیکردند.

3

ابو حهزۀ ثهالی اػ اوام حاقر نقل ویکند کـه رسـول ظـدا در ظطجـۀ حسـة الـوداع

فروودند« :آ گاه حاشحد ههانا روح االوحن (ضجرجحل) حه ون ظجر داد که هحر کس نهحـرد تـا
رػق و روزخش را حهطور کاول درخافت کند ،پـس اػ ظـدا حترسـحد و در طلـب رػق و روػی

وحانهروی نهایيد و دیر رسحدن روػی شها را وادار نكند که آن را اػ راه وعصحت ظدا (راه
غحر حالل) طلب کنحد ،طـون ظداونـد وتعـال روػیهـا را بـين ظلـق ظـود حـهطـور حـالل
تقسحن کـرده و آن را اػ راه حـرام قسـهت نكـرده اسـت ،پـس کسـی کـه تقـوی پيشـه کنـد و

صجر نهاخد ،ظداوند وتعال رػق و روػی او را اػ راه حالل نصحجش وـینهاخـد و کسـی کـه

پــردهدری کنــد و شــتابػده عهــل نهاخــد و آن را اػ راه غحــر حــالل حــه دســت آورد ،اػ رػق
حاللی که برای او در نظـر گرفتـه شـده ،ههـان وقـدار کـن وـیشـود و در روػ قحاوـت نحـز حـه

ظاطر کسب حرام ،وورد وحاسجه و حاػظواست قرار ویگحرد».

4

فضحلت داشتن شغل و پيشه و بینحازی از وردم و ّ
وذوت ترک آن

در حــدخث نقــل شــده کــه پيــاوجر ظــدا فروودنــد« :ظداونــد وتعــال حنــدۀ وــؤون

شاغل را دوست دارد».

5

 .1وسائل الشیعه ،ح ،55ابواب وا خكتسب حه ،حاب ،5ص 65و  ،64ح.3

 .2سورۀ فرقـان ،آخـۀ « :43و وـا حـه سـراع اعهـالی کـه آنهـا انسـام دادنـد وـیرو خـن و ههـه را ههشـون عرات غجـار
پراکنده در هوا ویکنحن».
 .3وسائل الشیعه ،ح ،55ابواب وا خكتسب حه ،حاب ،5ص 65و  ،64ح.4
 .4جهزيب األحكام ،ح ،4کتاب الهكاسب ،حاب ،73ص ،345ح.5
 .5فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب الصناعات ،ص ،553ح.5

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

رواخت شده کـه اوحـر الهـؤونحن فروودنـد« :حـه تسـارت پرداز خـد ،کـه آن شـها را اػ

آنشه در دست وردم است بینحاػ ویگرداند و ظداوند عـز و ضـل حنـدۀ پيشـهور اوـحن

را دوست دارد.»...

1

در حدخثی دخگر نقل شده که رسول ظدا فروودند« :کسـی کـه اػ راه حـالل وـال

دنحا را طلب ویکند تا اػ درظواست اػ وردم بینحاػ شده و در تأوحن نفقـات ظـانوادۀ

ظوخش کوشا حاشـد و اػ روی وهـر و عطوفـت حـه ههسـاخگان ظـود رسـحدگی نهاخـد ،در

روػ قحاوــت در حــالی کــه طهــرهاش واننــد وــاه شــب طهــارده وــیدرظشــد ظداونــد

وتعال را والقات ویکند».

2

در نقل است وردی نزد اوام صادق آوـد و گفـت :وـن نـه وـیتـوانن حـه ظـوبی حـا

دست ظود کار کنن و نه تسارت نهاخن و وردی کن روػی و نحاػوندم .اوام صـادق

حه او فروودند« :کار کن و حار بر سر ظود حهل کـن (و ایـن ػحهـت را بـرای طلـب رػق و
روػی تحهل کن) و اػ دخگران بینحاػ حاش.»...

3

وعلی بن ظنحس ویگوخد :اوام صـادق وـرا دخـد کـه در رفـتن حـه حـاػار دیـر کـرده

بودم ،فروودند« :صجح زود سراع عزت ظود برو».

4

نحــز رواخــت شــده اوــام کــاظن هنگــاوی کــه در ػوــحن وشــغول کــار بودنــد و پــای

وجارکشان اػ عرق ظحس شده بود ،فروودند:

« ...پيـاوجر ا کـرم و اوحـر الهـؤونحن و پـدران وـن ههـه حـا دسـت ظـود کـار

ویکردند و این شحوۀ پياوجران و ورسلحن و ضانشحنان آنان و صالحان است».

5

حه نقل اػ ابن عجاس طنحن آوده است« :پياوجر ظدا هر گاه حه کسی نگاه ویکـرد

و اػ او ظوشش ویآود ،ویفروودند :شغلی هن داردا اگر ویگفتند :نـه ،وـیفروودنـد :اػ
 .1وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،5ص ،55ح.4
 .2هسحذسک الىسائل ،ح ،53کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب  ،3ص ،55ح.55
 .3وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،7ص ،36ح.3
 .4ههان ،حاب ،5ص ،55ح.4
 .5ههان ،حاب ،7ص 36و  ،37ح.4

وجاحث وقدواتی وعاوالت /

طشهن افتاد .عرض ویشد :طرا اى رسول ظدا ا ویفروودند :ز یـرا ا گـر وـؤون شـغل
و حرفهاى نداشته حاشد ،دین ظود را وسحلۀ اورار وعاشش ویکند».

1

اػ اوام صادق رواخت شده کـه فروودنـد« :وـردى اػ اصـحاب پيـاوجر ا کـرم در

وضـــحقۀ وـــالی قـــرار گرفــت ،ههســـرش حــه او گفــت :ای کــاش حــه وحضــر پيــاوجر
ویرفتی و اػ او درظواسـت کهـک وـینهـودی .وـرد حـه حضـور پيـاوجر رفـت .طـون
حضرت او را دخدند ،فروودند :هر کس اػ وا کهک حصواهد حه او عطا کنحن و هـر کـس

بینحــاػى ضوخــد ظداونــد وتعــال او را بینحــاػ کنــد ،وــرد پــيش ظــود فكــر کــرد وقصــود

پياوجر ون هستن ،پس (حدون اخنكه سصنی حگوخد) نزد ههسرش برگشت و وـاضرا
را برای وی حاػگو کرد.

ههسرش اػ او ظواست وحضر رسول ظدا برود و اخشان را اػ وضع ػنـدگی ظـود

آ گاه کند ،ورد برای حار دوم حه حضور پياوجر رفت و طـون حضـرت او را دخـد (قجـل
اػ اخنكه حرفی بزند) فروودند :هر کس اػ وا کهک حصواهد حه او عطـا کنـحن و هـر کـس

بینحاػى ضوخد ظداوند وتعال او را بینحاػ کند ،حاػ هن ورد حـدون اظهـار حاضـت حـه
ظانه برگشت ،برای سووحن حار نحز وحضر پيـاوجر وشـرف شـد و اتفـاق سـابق تكـرار

شد ،وقتی اػ وحضر حضرت بيرون آود ،تجری عار خـه کـرد و حـه کـوه رفـت و قـدرى
هحزم برخد و آورد و حه نحن ُود آرد فروظـت ،فـردا هـن رفـت و هحـزم بيشـتری ضهـع کـرد و

فروظــت ،حــاػ هــن حــه کــارش اداو ـه داد و درآوــدش را اندوظتــه نهــود تــا ظــودش تجــری
ظرخد ،و حه تدرخذ صاحب دو شتر و غالم شد و ثروتهند و بینحاػ گشت.

روػی وحضر پياوجر شـرفحاب شـد و حـه حضـرت گـزارش داد کـه طگونـه سـؤال

کرده و طه اػ اخشان شنحده است.

پياوجر اکرم فروودنـد« :وـن کـه حـه تـو گفـتن :هـر کـس اػ وـا کهـک حصواهـد حـه او

عطا کنحن و هر کس بینحاػى ضوخد ظداوند وتعال او را بینحاػ ظواهد نهود».
 .1بحاس األيىاس (طاپ بيروت) ،ح ،555أبواب الهكاسب ،حاب ،5ص ،7ح.36
 .2ههان ،ص ،52ح.44

2
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در حدخث نقل شده که اوام صـادق اػ کـار وعـاع کرحـاس فـروش ضو خـا شـدند،

عرض شد :ترک تسارت کرده است.

حضرت فروودند« :کار شحطان است ،کار شحطان است ،کسی که تسارت را رها

کنــد ،دو ســوم عقلــش اػ دســت رفتــه اســت ،آخــا نهــیدانــد کــه کــاروانی اػ شــام آوــد و

پياوجر اػ آن کاال ظرخدند و حا آنها تسارت کردند و سودى بردنـد و حـا آن وام ظـود را

پرداظتند».

1

راوى حدخث گوخد :نزد اوام صادق نشسته بودخن که عالء بن کاول وارد شـد و

رو حه روى آن حضرت نشست و عرض کرد :دعا کنحد تا ظـدا حـه وـن رػق و روػی

وسحع حدهد.

اوام صادق فروودند« :ون بـراى ایـن دعـا نهـیکـنن ،دنجـال کـار بـرو ،طنـان کـه

ظداوند وتعال حه تو اور کرده است (و اػ راه کار و کوشش حه ػندگی ظود بپرداػ)».

2

در رواختی اػ اوام حاقر طنحن نقل شده کـه فروودنـد« :وـن نهـیپسـندم بـرای وـرد

کــه در کــار دنحــای ظــود کســل و تنجــل حاشــد و هــر کــس در کــار دنحــای ظــوخش کســل و

تنجل حاشد ،در اور آظرت ظود تنجلتر و سستتر ظواهد بود».

3

اههحت دادن به ا ّقل اوکانات در وسحر ّ
ّ
فعالحت اقتصادی

در حدخث نقل شده که خكی اػ انصار را نحاػى پيش آود و پياوجر را اػ آن آ گـاه

ســاظت ،حضــرت فروودنــد« :هــر طــه در ظانــه دارى بيــاور و طحــزى را بــیارػش
نشهار» .آن انصارى حه ظانهاش رفت ،زیرانداػ 4و کاسهای را حا ظود آورد.

پياوجر فروودند« :طه کسی اخنها را ویظردا» وردى گفت :آنها را حه خک درهن

ظرخدارم.

 .1جهزيب االحكام ،ح ،5کتاب التسارات ،حاب ،5ص ،2ح.55
 .2وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،2ص ،45ح.3
 .3اصىل کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب کراهحة الكسل ،ص ،63ح.2
ْ
 .4در رواخت ،تعجحر « ِحلس» عکر شده که حه وعنای زیرانداػ ،گلحن ،پـالس ،آنشـه بـر پشـت ورکـب ز یـر ز یـن خـا
پاالن انداػند ،حه کار رفته است.

وجاحث وقدواتی وعاوالت /

حضــرت فروودنــد« :طــه کســی بيشــتر و ـیظــردا» وــردى گفــت :حــه دو درهــن،

پياوجر فروودند« :وال تو».

آن گاه حه ورد انصارى فروودند« :حا خک درهن طعاوی براى ظانوادهات فراهن سـاػ

و حا درهن دخگر تجرى 1ظرخداری کن».

و طــون آن وــرد تجــر را حــا ظــود آورد ،فروودنــد« :طــه کســی دســتهاى بــراى ایــن تجــر

داردا» ،خكی اػ حاضران گفت :ون.

پيـــاوجر آن را گرفـــت و حـــا دســت ظــود آن را در تجــر وحكــن کــرد و حــه انصــارى

فروودند« :برو هحزم ضهع کن و هـحر ظـارى و تـر و ظشـكی را انـدک نشـهار (و ههـه را
بردار)».

آن ورد طنحن کرد و پس اػ پانزده روػ آود و وضع ػندگحش ظوب شده بود.

پياوجر فروودنـد« :ایـن بـراى تـو نحكـوتر اػ آن اسـت کـه روػ قحاوـت در حـالی وارد

وحشر شوى که بر صورتت لكههاى صدقه (که اػ وردم گرفتهاى) دخده شود».

2

فضحلت تجارت

اػ اوــام صــادق نقــل شــده کــه اوحــر الهــؤونحن فروودنــد« :تســارت نهایيــد،

ظداونــد حــه شــها برکــت دهــد ،اػ رســول ظــدا شــنحدم کــه فروودنــد :رػق و روػی ده

قســهت اســت و ن ـه قســهت آن در تســارت اســت و خــک قســهت آن در غحــر تســارت
ویحاشد».

3

رواخــت شــده کــه اوــام صــادق حــه وــردی  5555دخنــار حــه عنــوان وضــارحه دادنــد و

فروودند« :حا این پول برای ون تسارت کن ،آ گاه حـاش وـن رغجـت و عالقـهای حـه سـود
حاصل اػ آن ندارم ،هرطند اوحد است این سرواخه سود دهد ،ولی (این پول را اػ این

 .1در رواخت ،تعجحر «فأس» عکر شده که حه وعنای تجر خا تحشه حكار رفته است.
 .2بحاس األيىاس (طاپ بيروت) ،ح ،555ابواب الهكاسب ،حاب ،5ص ،55ح.22
 .3وسائل الشیعه ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،5ص ،54ح.54
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نظــر در اظتحــار تــو گغاشــتن کــه) دوســت دارم ظداونــد وتعــال وــرا در حــالی کــه پــول را
راکد نگغاشته و در ضرخان کـار و تحصـحل فاخـده قـرار دادهام ،بجحنـد .راوی وـیگو خـد:

پــس اػ وــدتی حضــرتش را دخــدم و عــرض کــردم 555 :دخنــار بــرای شهــ ـا در آن ســ ـود
کــــردم ،اوــام صــادق حسحارظوشــحال شــدند و فروودنــد :آن را حــه ســرواخهام اضــافه

نها.»...

1

فضحلت کشاورزی و زراعت

اػ اوام صادق نقل شده که فروودند« :کشاورػان ،گنذهـای ظداونـد وتعـال در

روی ػوحن ویحاشند و در وحان کارها ،هحر کاری در نزد ظداوند وتعال وحجوبتر اػ

زراعت نحست.»...

2

نحز در حدخث دخگری نقـل شـده کـه آن حضـرت فروودنـد ...« :زراعـت کنحـد و

درظــت حكارخــد ،حــه ظــدا ســوگند ،عهلــی حــاللتــر و پــاکحزهتــر اػ آنهــا را وــردم انســام

ندادهاند.»...

3

اػ پيــاوجر اکــرم نقــل شــده کــه فروودنــد ...« :هــحر وســلهانی نحســت کــه نهــالی

حنشاند خا زراعتی حكارد و اػ آن انسان خا پرنده خا ححوانی حصورد ،وگر اخنكه بـرای او حـه
واسطۀ آن تا روػ قحاوت صدقه نوشته شود».

4

اػ اوــام صــادق رواخــت شــده کــه اػ رســول ظــدا ســؤال شــد :بهتــرین دارایــی

کدام استا حضرت فروودند« :حغری که صاحجش آن را حكارد و آن حغر را ظـوب
حه عهل آورد و روػ برداشت ،حقش (حقوق شرعحهاش) را بپرداػد».

5

در حـــدخث اســـت کـــه اوحــر الهــؤونحن فروودنــد« :وردوــی کــه حــا داشــتن آب و

 .1ههان ،حاب ،55ص ،23ح.5
 .2ههان ،حاب ،55ص 25و  ،24ح.3
 .3ههان ،ح ،57کتاب الهزارعة و الهساقاة ،حاب ،3ص 34و  ،33ح.5
 .4هسحذسک الىسائل ،ح ،53کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،7ص ،44ح.2
 .5وسائل الشیعه ،ح ،57کتاب الهزارعة و الهساقاة ،حاب ،3ص ،33ح.7
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ظاک ،وحتاح هستند ،اػ رحهت ظداوند حه دور ویحاشند».

1

ّ
اههحت فرا گحری وساجل کسج و کار و وعاوالت و عهل به آن

اػ آنســـا کـــه کســـب و کـــار و انســـام وعــاوالت ،دارای احكــام و وســاجل وفصــل و

دقحقی است و نحاووظتن آنها در حعضی اػ ووارد ،حاعث وجتال شدن حه انسام حرام خـا

تـــرک واضـــب ویشـــود ،حنـــابراین آشـــنایی حــا وســاجل آن اػ اههحــت و یــژهای برظــوردار
است .در حدخثی اػ اوام صادق نقل شده است:

«کسی که قصد تسارت دارد ،حاخد احكام دین ظود را بيـاووػد تـا حـالل را اػ حـرام

تشصحص دهد؛ در غحر این صورت ،در دام شجهات گرفتار ویشود».
َ
رواخــت شــده کــه اوحــر الهــؤونحن تــاضران و ک َســجه را وصاطــب ســاظته و حــه آنــان
ْ ْ ُ ْ
ْ ْ ُ ْ
َ ُ َ ْ ْ ُ ْ
فروودند« :خا َو ْعش َر التس ِار ال ِفق َه ث َن ال َه ْت َس َر ،ال ِفق َه ث َن ال َه ْت َس َر ،ال ِفق َه ث َن ال َه ْت َسر»...؛ ای
گروه تسار ،نصست احكام و وسـاجل شـرعی را خـاد حگحر خـد سـاس حـه تسـارت وشـغول
2

شوخد و این وطلب را سه ورتجه تكرار کردند. ...

3

نحز نقل شده که اوام حاقر فروودند« :اوحرالهؤونحن صـجحگاهان در خـک خـک

حاػارهـــای کوفـــه گـــردش وــــیکردنــــد و حـــه هـــر خـــک اػ آن حاػارهـــا کـــه وـــیرســـحدند،
ویاخستادند و ظطاب حه آنان ویفروودند:

ای گــروه تســار ،قجــل اػ شــروع در کســب و کــار ،اػ ظداونــد وتعــال ظحــر و برکــت را

حصواهحد و حـا آسـانگحـری در وعاولـه اػ ظداونـد وتعـال برکـت حسویيـد ،حـه ظر خـداران
ْ
َ
نزدخک شوخد و ظود را حا زیور ِحلن و بردحاری آراسته کنحد و اػ ق َسـن ظـوردن بپرهحز خـد
ً
و اػ دروع گفتن دوری کنحد و اػ ظلن و ِا ْضحـاف ضـدا پرهحـز نهایيـد و حـا وظلووـان حـه
انصاف و عدالت رفتار کنحد و هرگز حـه ر حـاظـواری نزدخـک نشـوخد و پيهانـه و وحـزان را

 .1ههان ،ح ،55کتاب التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،7ص 25و  ،25ح.53
 .2ههان ،ابواب آداب التسارة ،حاب  ،5ص ،364ح.2
 .3ههان ،ص ،365ح.5
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وراعات کنحد و حق وردم را کن نگغارخد و در راه فسـاد و تجـاهی هرگـز گـام نگغار خـد و
حه این ترتحب در تهام حاػارهای شهر کوفه گردش ویکردند ساس بر ویگشتند.»...

1

دانستن حکن شرعی وعاوله

مسأله  .1اگر فرد حه علت اطالع نداشتن اػ حكن شرعی ،نداند وعاولـهای کـه انسـام
ً
داده صححح است خا حاطل ،حاخد احتحاط کند؛ وثال اگر کاالیی را حه وجلغی فروظتـه،

نه در کاال و نه در پول درخافتی تصرف ننهاخد؛

الجتــه ،ا گــر اطهحنــان داشــته حاشــد کــه طــرف وقابــل حتــی در صــورت حاطــل بــودن

وعاولــه و اطــالع اػ آن ،حــاػ هــن راضــی حــه تصــرف در وــال اوســت ،اســتفاده اػ آن وــال

ضایز ویحاشد.

وواردی که با وجود آن کسج و کار واجج يا وستحج ویباشد

مسأله  .2کسی که وصارح واضجی  -وانند تأوحن احتحاضات ههسـر داجـن و فرػنـدان -
بر عهدۀ اوست و اووالی برای این کار ندارد ،واضب است اػ طریق تسارت ،زراعـت،

2

صنعت و وانند آن حه کسب و کار بپرداػد.

کســب و کــار بــرای اوــور وســتحب واننــد وســعت دادن حــه ظــانواده و رســحدگی حــه

فقرا ،وستحب ویحاشد.

 .1ههان ،حاب  ،4ص 364و  ،363ح.5
 .2حا توضححی که در ضلد طهارم« ،فصل نفقات» عکر ویشود.

معامالت باطل و حرام
قجل اػ بيان احكام اظتصاصی ظرخد و فروش و سایر قراردادهـای شـرعی ،حـه عکـر

وعاوالت حاطـل و حـرام پرداظتـه ویشـود؛ برظـی اػ ایـن وـوارد اظتصـاص حـه ظر خـد و

فروش ندارد و حا توضححاتی که عکر ویشود در وعاوالت دخگر نحز ضاری ویحاشد.
اقسام وعاوالت باطل و حرام

مسأله  .3وعاوالت اػ ضهت حاطل و حرام بودن سه دسته است:

الف .وعاوالتی که حاطـل اسـت ولـی حـرام نحسـت؛ حـه ایـن وعنـا کـه فـرد حـا انسـام

طنـحن وعاولــهای ورتكـب گنــاه نشـده ،ولــی وعاولـۀ وــغکور اثـری در انتقــال والكحــت
َ
ندارد .حنابراین ،در ظرخد و فروش حاطل ،کاال حه ولک ظرخدار و قحهت( 1ث َهن) آن حـه
ولک فروشنده در نهیآخد.

ب .وعـاوالتی کـه حــرام اسـت ،ولــی حاطـل نحســت؛ حـه ایـن وعنــا کـه فــرد حـا انســام

طنحن وعاولهای ورتكب گناه شده ،هرطنـد وعاولـه صـححح اسـت ،پـس در طنـحن
ظرخد و فروشی ،کاال و قحهت آن حه دو طرف ونتقل ویشود.

 .1در اخنســا و برظــی اػ وثالهــای دخگــر در حصــش وعــاوالت ،ونظــور اػ «قحهــت» ههــان ثهــن و بهــای تعحــين
شده در وعاوله است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
ج .وعاوالتی که هن حاطل و هن حرام است؛ خعنی وثال در طنحن ظرخد و فروشی،

عالوه بر اخنكه وعاوله حاعث انتقال کاال و قحهت وورد وعاوله حه دو طرف نهیشـود،

فرد حا انسام آن ورتكب گناه شده است.

احكام وربوط حه این سه دسته ،در وساجل عیل عکر ویشود.

1

وعاولۀ اشحای نجس
 وعاولۀ عحن نجس (و وايعات وست کننده)

مسأله  .4هــر گونـــه وعاولـــۀ شـــراب و هــر وســت کننــدۀ وــاخعی 2،ظــوک ،گوشــت و

فرآوردهه ــای حاصـــل اػ آن (ک ــه اســـتحاله 3نش ــده) ،س ــا غح ــر ش ــكاری و نح ــز حن ــابر
احتحاط واضب وردار نسس 4،حرام و حاطل ویحاشد.

حكــن وــغکور در ایــن وــوارد ،عــالوه بــر اخنكــه اظتصــاص حــه ظر خــد و فــروش نــدارد و

انواع وعاوالت وانند وصالحه و قرض  -حتی حصشش و وصالحۀ وسانی  -را نحـز در

بـــر وی گحـــرد ،شـــاول آنشـــه در وعاولـــه حــه عنــوان عــوض قــرار وی گحــرد نحــز ویشــود.

حنـــابراین ،نهیتــوان آنهـــا را قحهـــت (ثهــن) کــاالی دخگــر خــا اضــرت اضــاره خــا عــوض
وصالحه و وانند آن قرار داد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه وــوارد وــغکور ،قابــل اســتفاده بــرای ضهــت حــالل و

وعقولی حاشد« ،عارخه» و ههـحن طـور «اضـاره» دادن آنهـا بـرای اسـتفاده در آن ضهـات

 .1در این فصل ،حه عکر احكام برظی اػ وعاوالت «حرام» خا «حاطل» خا «حـرام و حاطـل» پرداظتـه شـده اسـت.
ووارد دخگری اػ وعاوالت «حرام» خا «حاطل» خا «حرام و حاطل» که اظتصاص حه حـاب فقهـی ظاصـی دارد،
در قسهت وربوط حه ظود ،عکر ویشود.
 .2الجته ،ههانطور که در ضلد اول وساجل « »535و « »532عکر شـد ،در وحـان وسـت کننـدهها ،شـراب انگـور
و حنــابر احتحــاط واضــب فقــاع ،نســس اســت؛ اوــا حقحــۀ وســت کننــدهها پــاک ویحاشــد ،هرطنــد ظــوردن و
آشاوحدن آنها حرام است.
 .3وعنای استحاله در ضلد اول ،وسألۀ « »457عکر شد.
 .4حه ضز آنشه اػ حدن انسان ػنده ضدا ویشود تا حه حدن انسان دخگری پيوند ػده شود.

وعاوالت حاطل و حرام /

ً
اشكال ندارد؛ وثال اضاره خا عارخه دادن سا ،برای وحافظت اػ گله ،زراعت و ظانـه

خا برای کشف ضراجن ،صححح و ضایز است.

1

مسأله  .5وعاولــۀ عــحن نســس 2در غحــر وــوارد وســألۀ « - »2در صــورتی کــه اســتفادۀ

حالل قابل توضه داشته حاشد  -ضایز است.

حنــابراین ،ظرخــد و فــروش ،اهــدا و حصشــش و ســایر انــواع وعاولــه ،نســجت حــه ظــون

انســان ،کــه بــرای تزریــق حــه دخگــران و خــا ســایر اســتفادههای پزشــكی کــاربرد دارد و نحــز

فضــوالت نســس ،کــه بــرای کــود حكــار گرفتــه ویشــود و ههــحن طــور ســا شــكاری،
صححح و ضایز است.

 حق اختصاص نسجت به اعحان نجس و وا گذاری آن

مسأله  .6اگر انسان صـاحب اشـحاجی حاشـد کـه در وسـألۀ « »2عکـر شـد ،حقـی در آن

شیء دارد که حه آن «حق اظتصاص» گفته ویشود؛
ً
وثال اگر گوسفندی که وال فرد وسلهانی بوده تلف شـود ،آن وسـلهان نسـجت حـه
وردار آن گوسفند ،حق اظتصاص دارد و حه ضهت وضـود ایـن حـق ،کسـی نهیتوانـد
آن را حه زور اػ وی حگحرد و نحز وسلهانی که بر سا غحـر شـكاری کـه در اظتحـار کسـی

نحست ،وسلط شده و آن را در اظتحار گرفته ،نسجت حه آن حق اظتصاص دارد.

مسأله  .7انسان ویتواند حق اظتصاص ظود را که در وسألۀ قجل عکر شد ،حـا صـلح
وسانی و حدون عوض و عناوخنی وانند آن ،حـه دخگـری ونتقـل کنـد؛ اوـا انتقـال آن در
وقابل گرفتن عوض ،وحل اشكال است؛

الجتــه ،فــرد ویتوانــد در وقابــل گــرفتن وــالی ،اػ حــق اظتصــاص ظــود نســجت حــه

اشحای وغکور ،صرف نظر کند تا طرف وقابل ،آن را در اظتحار حگحرد و اػ آن پس ،وی

نسجت حه آن شیء ،حق اظتصاص داشته حاشد.

 .1الجته ،برای آنكه «اضاره» خا «عارخه» صححح واقع شود ،حاخد شراخط ویژۀ اضاره و عارخه که در فصل ور بـوط
حه هر کدام عکر شده ،رعاخت گردد.
ً
 .2ونظــور اػ عــحن نســس ،اشــحاجی هســتند کــه عاتــا نســس ویحاشــند .تهــام وــوارد عــحن نســس در ضلــد اول،
«فصل نساسات» ،عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 وعاولۀ وردار پا ک و اجزاء بدون روح وردار نجس

مسأله  .8وعاولۀ وردار پاک ،وثل واهی خـا وـار وـرده ،در صـورتی کـه اسـتفادۀ حـالل

قابــل توضــه در نــزد عــرف داشــته حاشــد ،ضــایز و صــححح اســت ،هرطنــد احتحــاط
وستحب است عوضی را که فرد بـرای انتقـال آن حـه دخگـری اػ وی درخافـت وی کنـد،

در وقابــل ظــود آن وــردار نجاشــد ،حلكــه در اػای صــرف نظــر کــردن اػ آن حاشــد؛ شــجحه
آنشه در وسألۀ « »4عکر شد.

ههحن طـور ،وعاولـۀ اضـزای حـدون روح وـردار نسـس (غحـر اػ سـا و ظـوک) ،وثـل

شاد و پشن ححوان ورده و نحز وعاولۀ ادرار و ودفوع پاک وثـل ادرار و وـدفوع گوسـفند
و ســایر ححوانــات حــالل گوشــت ،طنانشــه هــر خــک اػ آنهــا اســتفادۀ حــالل و وعقــولی

داشته حاشد ،ضایز و صححح است.

مسأله  .9فروش گوشت واهی حدون پولک در صورتی که ونفعت حالل قابـل توضـه
در نزد عرف داشته حاشد  -وانند تغغخۀ ححوانات  -صححح است.

1

وعاولۀ ّ
وتنجس


مسأله  .11ظر خــد و فــروش شــیء پــا کی کــه نســس شــده (وتــنسس) ،در صــورتی کــه
تطهحر آن وهكن حاشد ،وثل فرش و ظرف ،صححح و ضایز ویحاشد؛

الجته ،اعالم نساست آن حا دو شرط الػم است:
ّاول :طــرف وقابــل در وعــرض آن حاشــد کــه در وــوارد ظاصــی اػ تكــالحف شــرعی،

بــراخش اشــكال اخســاد شــود؛ وثــل آنكــه در وعــرض ظــوردن و آشــاوحدن طحــز نســس خــا
حاطل بودن وضو و غسلی که حا آن نهاػ واضجش را ویظواند ،واقع شود؛

2

اوــا ا گــر در وعــرض وصالفــت احكــام نجاشــد خــا در وعــرض وصالفــت حــا احكــاوی

 .1ههحن طور فروش آن حه کفار که آن را حالل ویدانند اشكال ندارد.
 .2برای اطالع اػ تفصـحل وـوارد ایـن تكـالحف ظـاص ،ویتـوان حـه کتـابهـای فقهـی وراضعـه کـرده خـا اػ اهـل
علن سؤال نهود.

وعاوالت حاطل و حرام /

ههشــون نســس بــودن لجاســی کــه حــا آن نهــاػ واضــجش را ویظوانــد ،قــرار گحــرد ،الػم

نحست حه او حگوخد.
ّدوم :احتهال حدهد طرف وقابل حه گفتۀ او ترتحب اثر دهد؛

اوا اگر حداند حه سصن وی ترتحب اثر نهیدهد؛ الػم نحست حه او اعالم کند.

مسأله  .11ظر خــد و فــروش شــیء پــا کی کــه نســس شــده (وتــنسس) ،در صــورتی کــه
ً
تطهحر آن وهكن نجاشد ،طنانشه آن شیء نسس ،عرفـا اسـتفادۀ حـال ل قابـل تـوضهی

داشــته حاشــد ،ضــایز اســت ،هرطنــد آن اســتفاده ،اســتفادۀ وعهــول و اصــلی آن شــیء

نجاشد.

حنــابراین ،ظرخــد و فــروش نفــت و حنــزین نســس خــا داروهــای نسســی کــه وصــرف

غحر ظوراکی دارند و نحز روغن زختون خا عسل نسس که برای دروان غحـر ظـوراکی وـورد
استفاده است ،ضایز و صححح ویحاشد.

1

مسأله  .12ظر خــد و فــروش شــیء پــا کی کــه نســس شــده (وتــنسس) ،در صــورتی کــه
تطهحرش وهكن نجاشد و حا وضود نساست ،استفادۀ حالل قابل تـوضهی هـن نداشـته

حاشد ،حنابر احتحاط واضب ضـایز نحسـت؛ ولـی فـرد ویتوانـد در وقابـل گـرفتن وـالی اػ
آن صرف نظر کند؛ وشاحه آنشه در وسألۀ « »4عکر شد.

2

 وعاولۀ فرآوردههای خورا کی وشکوک به نجاست

مسأله  .13ظرخــد و فــروش انــواع وصتلــف روغــنهــای نجــاتی ،فرآوردههــای گحــاهی
ظوراکی ،آشاوحدنیهای حالل و وانند آن ،طه وربوط حه سرػوحنهای اسالوی حاشد
و طه غحر اسالوی ،اگر نسس بودن آنها وعلوم نجاشد ،ضایز و صححح است و اگر فـرد

اطهحنان حه نسس بودن آنها داشته حاشد ،حكن آن در وساجل « 55تا  »54عکر شد.

 .1الجته در این وسأله نحز اعالم نساست آن حه طرف وقابل ،حا وضـود دو شـرطی کـه در وسـألۀ « »55عکـر شـد،
الػم است.
 .2ههان.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 وعاولۀ فرآوردههای خورا کی و غحر خورا کی حاصل از ححوان

مسأله  .14ظرخـــد و ف ــروش روغـــن حح ــوانی ،گوش ــت ،طر ب ــی ،ط ــرم و س ــایر و ــواد و

فــرآوردههــای ظــوراکی و غحــر ظــوراکی کــه اػ ححــوان ،حعــد اػ ضــان دادن آن وــیگحرنــد و
وعلوم هن نحست که استحاله در آن فرآورده صورت گرفته حاشد واننـد برظـی اػ انـواع

ؼالتحن ،طنانشه فرد اطهحنان داشته حاشد اػ ححـوانی اسـت کـه عحـح شـرعی شـده خـا
در ایــن اوــر شــک داشــته حاشــد ،پــاک وحســوب شــده و ظر خــد و فــروش آن حــا وضــود

استفادۀ حالل قابل توضه ،ضایز است؛

اوا اگر اطهحنان داشـته حاشـد کـه ور بـوط حـه ححـوان ظـون ضهنـدهداری اسـت کـه

عحـــح ش ــرعی نشـــده« ،و ــردار نســـس» وحس ــوب ویش ــود و ظر خ ــد و ف ــروش آن ،حن ــابر

احتحاط واضب ،حرام و حاطل است.

شاخان عکـر اسـت ،حكـن ظـوردن فرآوردههـای ظـوراکی در وـوارد عکـر شـده در ایـن

وسأله ،در ضلد دوم ،فصل «احكام ظوردنیها و آشاوحدنیها» عکر گردخد.

مسأله  .15اشــحای تهحــه شــده اػ ححــوانی کــه ظــون ضهنــده نــدارد ،وثــل طروــی کــه اػ

پوست وار ساظته شده است ،پاک ویحاشد و ظرخد و فروش آن ضایز است.

ههحن طـور ،طحـزی کـه وعلـوم نحسـت اػ اضـزاء ححـوان اسـت خـا غحـر ححـوان ،وثـل

طروــی کــه وعلــوم نحســت اػ طرمهــای طجحعــی اس ـت خــا طرمهــای وصــنوعی ،پــاک
وحسوب شده و ظرخد و فروش آن ضایز است.

1

وعاوله وال غصجی و ووارد ولحق به آن

2

 وعاولۀ وال غصجی

مسأله  .16ظرخد و فروش و وعاولۀ وال غصجی و ههـحن طـور وـالی کـه اػ راه قهـار خـا
 .1حكن نهاػ حا ووارد عکر شده در این وسأله در ضلد اول ،وجحث «لجاس نهاػگزار» عکر شد.
 .2حصــش عهــدهای اػ وســاجل وربــوط حــه وعاولــۀ وــال غحــر ،در وجحــث «احكــام وعاولــۀ فضــولی» و وســاجل
ورتجط حا آن عکر ویشود.

وعاوالت حاطل و حرام /

دػدی حه دست آوده ،حاطل است و هرگونه تصرف در آن وـال ،وثـل دادن آن وـال حـه

دخگری ،حرام نحز ویحاشد و فروشنده حاخد پولی را که اػ ظرخدار گرفته حه او برگردانـد و
ظرخدار نحز حاخد وال غصجی را حه والک آن پس دهد.
ً
الجته اگر والک وال ،حعدا راضی شده و وعاولۀ انسام شده را اضاػه دهد ،وعاوله

صححح ویحاشد.

 وال به دست آوده از وعاولۀ باطل

مسأله  .17ظرخــد و فــروش شــحجی کــه اػ طریــق وعاولــۀ حاطــل حــه دســت آوــده اســت،
حكن ظرخد و فروش وـال غصـجی را دارد؛ الجتـه ا گـر انسـان اطهحنـان داشـته حاشـد کـه

والــک آن حتــی در صــورت حاطــل بــودن وعاولــه ،حــاػ هــن راضــی حــه تصــرف در وــال

اوست ،استفاده اػ آن ضایز ویحاشد.

 وعاوله با قصد پرداخت نکردن پول

ً
مسأله  .18اگر ظرخدار ضدا قصد وعاوله داشته حاشد ،ولـی حصواهـد قحهـت ضنسـی
را کــه وــیظــرد ندهــد ،وعاولــه صــححح ویحاشــد؛ ولــی واضــب اســت قحهــت را حــه
فروشنده بپرداػد و در صورتی که اػ پرداظت قحهـت اوتنـاع ورػد ،فروشـنده حـق دارد

وعاوله را فسز کند.

ایــن حكــن ،در وــورد فروشــندهای کــه قصــد دارد کــاالی فروظتــه شــده را تحویــل

ندهد نحز ضاری است.

وعاولۀ اشحاجی که ارزش والی ندارند

مسأله  .19ظرخــد و فــروش شــحجی کــه در نــزد عقــال ،ارػش وــالی قابــل تــوضهی نــدارد و
ً
آنـان وعهـوال بــرای حـه دســت آوردنـش وـالی نهیپرداػنــد ،حنـابر احتحــاط واضـب حاطــل

اســت ،واننـــد ظرخـــد و فــروش حشـــرات وعهــولی کــه اســتفادۀ حــالل قابــل تــوضهی

ندارند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .21ظرخد و فروش حشراتی که ظوردن آنهـا حـرام اسـت و نحـز ححوانـات حـرام
گوشت ػنده (غحر سا و ظـوک) 1،طنانشـه دارای اسـتفادۀ حـالل قابـل توضـه در نـزد

عرف حاشند ،صححح و ضایز است.

حنابراین ،ظرخد و فروش ػالـو کـه بـرای وكحـدن ظـون انسـان در حساوـت و دروـان

بيهاری وورد استفاده قرار وی گحرد ،خا کرم ابرخشن و ػنجور عسـل و نحـز ححوانـاتی کـه در

حاع وحش اػ آنها نگهداری ویشود ،اشكال ندارد.

مسأله  .21ونظور اػ استفادۀ حالل قابل توضه ،کاربری و فاخدهای است که شیء حه

ســجب آن ،قحهــت حــاػاری پيــدا وی کنــد ،هرطنــد افــراد حــه ظصوص ـی اػ آن کــاربری
اطالع داشته حاشند و فرقی ندارد که شیء وـغکور حـه علـت آن فاخـده و کـاربری ،بـرای

ههۀ وردم اههحت داشته حاشد خا تنها وورد نظر گروهی اػ وردم حاشد.
وعاولۀ وسايل حرام و ووارد ولحق به آن
 وعاولۀ وسايل حرام

مسأله  .22وعاولــۀ آالت و وســایل حــرام ،خعنــی آنشــه حــه گونــهای ســاظته شــده کــه
ً
وعهوال برای اوور حرام وورد استفاده قرار وـیگحـرد و ارػش آن حـه دلحـل اسـتفادۀ حـرام

اســت ،واننــد صــلحب ،حــت ،وســاجل قهــار وثــل تصتــه نــرد و شــطرنذ ،انگشــتر طــالی
وصصوص وـردان 2و آن دسـته اػ آالت ووسـحقی کـه اظتصـاص حـه نـواظتن ووسـحقی
حرام دارد ،حاطل است و ضایز نحست.

 وعاولۀ وسايل وشترک بين حالل و حرام

مسأله  .23وعاولــۀ آالت و وســایل وشــترک بــين حــالل و حــرام ،خعنــی وســاخلی کــه
 .1حكن ظرخد و فروش سا و ظوک ،در وسألۀ « »2عکر شد.
 .2احكام وربوط حه حاػی شطرنذ در ضلد دوم ،وسألۀ « »235و احكام وربوط حه استفاده اػ طال برای وـردان،
حصشی اػ آن در ضلد دوم ،وساجل « »355تا « »352و حصشـی دخگـر در ضلـد اول ،وجحـث «لجـاس نهـاػگزار»
عکر گردخد.

وعاوالت حاطل و حرام /

ارػش آنها هن حه دلحل استفادۀ حالل و هن حه دلحل استفادۀ حرام اػ آن اسـت؛ واننـد

رادیو ،تلویزیـون ،راخانـه ،تجلـت ،تلفـن ههـراه ،دسـتگاههای ضـجط و پصـش صـوت خـا

تصویر ،وانعی ندارد.

ههشنــحن ،نگهــداری آنهــا در صــورتی کــه فــرد ،ظــود و ظــانوادهاش را نســجت حــه

استفادۀ حرام اػ آنها اخهن حداند ،ضایز است.

1

مسأله  .24اگــر وســحلهای کــه قاحلحــت حكــارگحری در اوــور حــالل و حــرام را دارد ،حــه
ً
قدری در استفادۀ حرام رواح خاحد که عرفا ارػش آن حه دلحـل اسـتفادۀ حـرام آن حاشـد،

طنحن وسحلهای اػ آالت حرام وحسوب ویشود ،هرطند احتـدا اػ آالت وشـترک بـوده
است.

مسأله  .25ا گــر انســان شــحجی را کــه قاحلحــت حكــارگحری در حــرام و حــالل را دارد حــه

کسی حفروشد که ویداند آن را در حـرام حكـار وی گحـرد ،وثـل آنكـه انگـور خـا ظروـا را حـه
کسی حفروشد که ویداند اػ آن شـراب تهحـه وی کنـد خـا طـوب را حـه کسـی حفروشـد کـه

ویدانــد اػ آن وســحلۀ قهــار ویســاػد ،طنانشــه بــرای حكــارگحری آن در حــرام حــا ظر خــدار

توافــق و تجــانی نكنــد ،وعاولــه  -در غحــر وــورد وســألۀ « - »47حــه ظــودی ظــود 2اشــكال
ندارد ،هرطند احتحاط وستحب ترک آن ویحاشد.

اوا طنانشه اور حراوی ههشون تروخذ فساد خا ترک نهی اػ ونكـر واضـب ،بـر فـروش
ً
3
وغکور وترتب گردد ،فرد نجاخد تكلحفا اقدام حه این کار نهاخد.
ً
پس اگر وثال فروشنده احتهال عقالیی دهـد طنانشـه وی اقـدام حـه فـروش کـاالی
وغکور حه ظرخدار ننهاخد ،طرف وقابل ورتكب حرام نهیشود ،وثـل اخنكـه کسـی غحـر

اػ وی آن کــاال را بــرای فــروش در اظتحــار نــدارد خــا حــا وضــود اوكــان تهحــۀ آن اػ فروشــندۀ

دخگــر ،طنانشــه وی اقــدام حــه فــروش نكنــد ،طــرف وقابــل اػ تهحــۀ آن اػ ضــای دخگــر
 .1حدیهی است استفاده اػ این گونه وسایل در اوور حالل ،ضایز است و حكـارگحری آنهـا در اوـور حـرام واننـد
تهحه ،پصش ،ضجط آنشه ووضب انحطاط فكری خا اظالقی وسلهانان وی گردد ،حرام ویحاشد.
 .2حدون لحاظ سایر عناوین و اوور وحروه.
 .3ههشنحن ،اگر در این ػوحنه قانون خا وقرراتی حاشد ،اضاػۀ وصالفت حا آن داده نهیشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ونصرف ویشود  -اػ حاب نهی ار ونكر حا وضود سایر شراخط آن  -نجاخد کـاال را حـه وی

حفروشد.

1

مسأله  .26اگر فروشنده طحزی که قاحلحت حكارگحری در حـرام و حـالل را دارد ،بـرای
حكــارگحری در حــرام حفروشــد و ظرخــدار هــن حــه ههــحن عنــوان حصــرد ،حــه عجــارت دخگــر

ظرخــدار و فروشــنده ههــاهنگی و توافــق کننــد کــه ظر خــدار آن را در حــرام حكــار گحــرد -
ً
وثال حا طوب وسـحلۀ قهـار حسـاػد  -طنـحن وعاولـهای حـرام و حاطـل اسـت؛ طـه اخنكـه
این اور در وعاوله شرط شده حاشد خا نه.

مسأله  .27اگر فروشـنده وـالی را کـه قاحلحـت حكـارگحری در حـرام و حـالل را دارد ،حـه
این شـرط حفروشـد کـه ظرخـدار آن را در حـرام حكـار گحـرد و او هـن بپـغیرد ،شـرط حاطـل

است ،ولی وعاوله صححح ویحاشد؛

2

الجتــه طنانشــه توافــق و ههــاهنگی بــين آن دو بــرای حكــارگحری وــال در حــرام واقــع

شــده حاشــد ،ههــانطور کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،طنــحن وعاولــهای ،حــرام و حاطــل
است.

3

 .1الجته ،در وواردی که فروشنده ویداند اور و نهـی او اثـر نـدارد و ظرخـدار ،کـاالی وـغکور را اػ فروشـندۀ دخگـر
تهحــه وــیکنــد ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه کراهــت و نــاراحتی ظــود را اػ کــار ناشاخســتۀ ظر خــدار حــه هــر
طوری که وهكن است (حا گفتار خا رفتار خا نوشتار و وانند آن) اظهار نهاخد.
 .2شاخان توضه است ،انعقاد وعاولهای که در آن شرط حرام وضود داشته حاشد حرام است ،هرطند وعاولـه
صححح حاشد.
 .3حنابراین ،وال ک در حاطل بودن وعاوله در این گونـه وـوارد (وـوارد وسـألۀ  44و  ،)45توافـق و تجـانی و اتفـاق
نظر طرفحن در حكارگحری وـال در حـرام اسـت؛ اوـا  -تنهـا  -وشـروط بـودن وعاولـه حـه ایـن اوـر حـدون اخنكـه
توافقی در کار حاشد ،حاعث حاطل شدن وعاوله نهی گردد.
توضحح بيشتر وطلب اػ این قرار است که گاه وهكـن اسـت طـرفحن ،وعاولـهای را بـرای حكـار گحـری کـاال
در حرام ونعقد کننـد و در ایـن ضهـت (ظـارح اػ وفـاد قـرارداد) حـا خكـدخگر توافـق کننـد و ایـن اوـر (حكـارگحری
کــاال در حــرام) را در ضــهن وعاولــه شــرط ننهاخنــد؛ (نــه حــه صــورت صــرخح و نــه ح ـه ص ـورت شــرط ضــهنی و
ً
صورتهایی که در وسألۀ  354عکر وی گردد)؛ حلكه وـثال فروشـنده حـه ضهـت اعتهـادی کـه حـه ظر خـدار دارد،
نحاػی نهیبيند آن را در وعاوله شرط کند.
اػ طرفی ،گاه کاال برای حكارگحری در حرام فروظته نهیشود ،حه این وعنا که طرفحن توافق و تجـانی ندارنـد
کــه کــاال در حــرام حكــار گرفتــه شــود ،ولــی حــه ضهتــی آن را در وعاولــه شــرط وی کننــد؛ وثــل اخنكــه فروشــنده حــه

وعاوالت حاطل و حرام /

مسأله  .28فروش طـوب ،فلـز و واننـد آن حـه کسـی کـه اػ آن «نشـانههای کفـر» واننـد

صــلحب (نهــاد وعــروف وســحححت) خــا ح ـت وــیســاػد ،حــرام اســت ،هرطنــد هنگــام
وعاوله توافقی بين فروشنده و ظرخدار در وورد طنحن کاربردی صورت نگرفته حاشد.
 وعاوله و انتشار کتابهای گهراه کننده

مسأله  .29ظرخــد و فــروش کتابهــای گهــراه کننــده و ههــحن طــور ونتشــر نهــودن و
نگهــداری و ظوانــدن آن در صــورتی کــه فــرد ،احتهــال عقالیــی گهــراه شــدن ظــود خــا
دخگران را حه سجب آن حدهد ،حرام است؛ اوا اگر طنحن احتهالی نجاشد خا وصلحت

وهنتری برظالف آن وضود داشته حاشد ،اشكال ندارد.

مسأله  .31ونظور اػ کتابهای گهراه گننده که در وسألۀ قجل عکر شـد ،کتـابهـا و

وتنهایی ویحاشد که شاول اعتقادات و نظرخـات حاطـل اسـت؛ طـه اخنكـه وصـالف
دین حاشد خا وصالف وغهب.

شاخان عکر است ،حكن وغکور شاول انتشار وطالب فوق اػ طریق طاپ کتـاب،

وسله ،روػناوه و خا فضای وساػی و وانند آن نحز ویشود.
 وعاولۀ ظروف طال و نقره و ّ
وجسهه

مسأله  .31ظرخد و فروش ظروف طال خا نقـره بـرای تـزیين و خـا نگهـداری ضـایز اسـت؛

الجتــه اســتفاده اػ آن در ظــوردن و آشــاوحدن و ههــحن طـور حنــابر احتحــاط واضــب ســایر

ضهت ضلب نظر اطرافحان و ههكاران ظود ،حكارگحری کاال در حرام را در ضهن وعاولـه شـرط وی کنـد ،ولـی
نظری حه عهل کردن وشتری ندارد خا اخنكـه وشـتری بـرای آنكـه کـاال را حـه دسـت آورد ،حـهطـور ضـدی شـرط را
ویپغیرد ،ولی حنای عهل حه آن را ندارد؛ در حقحقت ،حا شرط کردن و پـغیرفتن آن« ،الـزام و التـزام» حـه انسـام
عهل شرط شده ،اخساد وی گردد ،ولی دو طرف خا خكی اػ آنها نظـر حـه عهـل حـه آن را ندارنـد .حنـابراین ،ضـدی
بــودن شــرط (طــه شــرط کــردن و طــه پــغیرفتن شــرط) حــا اخنكــه طــرفحن نظــر حــه عهــل حــه آن را نداشــته حاشــند،
ونافات ندارد و قابل ضهع است.
حا روشن شدن اور فوق ،وعلوم شد آنشه در این گونه ووارد ووضب حاطل شدن وعاوله ویشود این اسـت
که طرفحن توافق و ههاهنگی کنند که کاال در حرام حكار گرفته شود و برای این ونظور وعاوله انسام شود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اســتفادههای وعهــول آنهــا غحــر اػ تــزیين و نگهــداری  -ههــان طــور کــه در ضلــد اول
وسألۀ « »432عکر شد  -ضایز نحست.

مسأله  .32ظرخد و فـروش وسسـهۀ روحدار و نگهـداری آن وكـروه اسـت ،ولـی حـرام

نحست ،هرطند اػ انواعی حاشد که ساظت آن حنابر احتحاط واضب اشكال دارد.

1

ّ
وعاولۀ دارای ِغش

اػ پيــاوجر اکــرم نقــل شــده کــه فروودنــد« :اػ وــا نحســت کســی کــه در وعاولــه حــا

وسلهانان غش نهاخد».

2

و در نقل دخگر فروودند« :کسی که حا برادر وسـلهانش غـش نهاخـد ،ظداونـد برکـت

روػی او را ویبرد و راه وعاش او را ویحندد و او را حه ظودش واگغار ویکند».

3

مسأله  .33غش ،ووارد وصتلفی دارد وانند:

 .1وصلـــوط کـــردن دو ضنســـی کـــه خكــی اػ آنهــا ،کحفحــتش بهتــر اػ دخگــری اســت و

فروظتن آن حه عنوان ضنس بهتر؛ وثل اخنكه طای خا برنذ درضه خک را حا طـای خـا برنسـی
که کحفحتش پایينتر است ،وصلوط کرده و آن را حه اسن طای خا برنذ درضه خک حفروشد.

 .2وصلــوط کــردن ضنســی کــه وشــتری قصــد ظر خــد آن را دارد ،حــا طحــز دخگــری کــه

وشتری قصد ظرخد آن را نـدارد و عرضـۀ آن حـه عنـوان شـیء وـورد نظـر وشـتری؛ واننـد
وصلوط کردن شحر حا آب خا آوحصتن روغن ححوانی که وشتری قصد ظر خـد آن را دارد،

حا روغن نجاتی که وشتری قصد ظرخد آن را ندارد.

 .3قرار دادن ظاهری ظوب و نحک برای ضنس و اظهار ویژگی حه ظصوصـی بـرای

آن در حالی که در واقع آن ویژگی را نـدارد؛ واننـد آب ػدن حـه سـجزی کهنـه کـه سـجب
شود تاػه ضلوه کند و آن را حه اسن سجزی تاػه حفروشد.

 .1توضحح انواع وسسهه و احكام آن در ضلد دوم ،وساجل « »256تا « »242عکر شده است.
 .2وسائل الشیعه ،ح ،55حاب تحرخن الغش حها خصفی کشوب اللجن حالهاء ،حاب  ،64ص ،463ح.55
 .3ههان ،ح.55

وعاوالت حاطل و حرام /

 .4ضنسـی را حـه عنـوان ضـنس دخگـر وانهــود کـردن؛ وثـل اخنكـه آهـن خـا وــس را آب

طال خا آب نقره داده و آن را حه عنوان طال خا نقره حه ظرخدار حفروشد.

1

 .5اطــالع نــدادن عحــب و نقــص کــاال خــا ورغــوب نجــودن آن ،حــه ظر خــداری کــه حــه

علــت اعتهــاد حــه فروشــنده حــه کــاال نگــاه نهی کنــد و حــه ظحــال آنكــه ســالن خــا ورغــوب
است آن را ویظرد و این در حالی است که فروشنده اػ اعتهاد وشتری حه وی اطالع

دارد؛ فرقی ندارد عحب کاال خا ورغوب نجودن آن ،آشكار بوده و اػ ظـاهر ضـنس وعلـوم
شود خا پنهان حاشد.

مسأله  .34غــش ،حــرام اســت و وعاولــۀ دارای غــش ،اػ ضهــت صــححح خــا حاطــل

بودن ،دو صورت دارد:

 .1شیء وورد وعاوله ،عحن شصصـی 2حاشـد؛ ایـن صـورت ظـود ،دارای دو فـرض

است:

الف .غـش حـه ایـن صـورت حاشـد کـه کـاال بـرظالف ضـنس واقعـیاش اراجـه شـده؛

وثل فروش شحجی که آب طال داده شـده ،حـه عنـوان طـال؛ در ایـن وـورد ،اصـل وعاولـه

حاطل است و قحهت درخافتی بر فروشنده حرام ویحاشد.

ش ــاخان عکـــر اســـت ،طنانشـــه حصش ــی اػ ک ــاالی و ــورد وعاول ــه ب ــرظالف ض ــنس

واقعیاش اراجه شده حاشد و آن وقدار نسجت حه حصش واقعی ،قابل تشصحص حاشـد،
وعاولــه نســجت حــه آن وقــدار حاطــل و نســجت حــه وقــدار ضــنس واقعــی صــححح اســت؛

الجته وشتری نسجت حه وقدار صححح حق فسز 3دارد.

4

ب .غش حه صورت وـغکور در وـورد «الـف» نجاشـد؛ وثـل آنكـه سـجزی کهنـه را آب

ػده تا تاػه ضلـوه کنـد و حـه عنـوان سـجزی تـاػه حفروشـد؛ در ایـن وـورد ،وعاولـه صـححح
 .1در این گونه ووارد ،کاال حا آبکاری خا رناآوحـزی و واننـد آن ،بـرظالف حقحقـت و عات واقعـیاش نشـان
داده شده و حه شكل کاالی دخگر در ویآخد.
 .2توضحح در وورد وعنای وعاولۀ «عحن شصصی» و «کلی در عوه» ،در وساجل « 65تا  »63عکر ظواهد شد.
ْ
 .3این حق فسز ،ظحار تجعض َصفقه نام دارد که توضحح آن در وسألۀ « »326عکر ویشود.
 .4وثال این قسهت در حصش «ح» اػ قسهت « »5وسألۀ حعد عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

است و طرف وقابل ،پس اػ اطالع ،حق فسز دارد.

 .2شـــیء وـــورد وعاولـــه ،کلــی در عوــه حاشــد و فــرد ،کــاالیی را کــه وعاولــه بــر آن

صورت گرفته حا غش تحویل دهد؛

در ایــن وــورد ،وعاولــه صــححح اســت و کســی کــه فر خــب ظــورده ،ویتوانــد کــاالی

غشدار را پس داده و کاالی حدون غش را وطالجه نهاخد.

مسأله  .35اگــر فــرد روغنــی را کــه حــا پيــه وصلــوط شــده ،حــه عنــوان روغــن ظــالص

حفروشد ،وعاوله طند صورت دارد:
ً
 .1وــورد وعاولــه عــحن شصصــی حاشــد؛ وــثال حگو خــد :ایــن پــنذ کحلــو گــرم روغــن را
ویفروشن ،این صورت ،ظود دارای سه حالت است:

الف .وقدار پيه در آن زخاد حاشـد طـوری کـه حـه آن روغـن نگوخنـد؛ در ایـن حالـت،

وعاوله حاطل است.

ب .وقــدار پيــه کــن حاشــد ،طــوری کــه حــه آن روغــن وصلــوط حــا پيــه حگوخنــد و حــه

گونــهای اســت کــه روغــن اػ پيــه تشــصحص داده نهیشــود؛ در ایــن حالــت ،وعاولــه
صححح است ،ولی وشتری حق فسز وعاوله را دارد.

1

ج .وقدار پيه کن حاشد ،طوری که حه آن روغن وصلوط حا پيه حگوخند و حـه گونـهای

اســت کــه روغــن اػ پيــه تشــصحص داده ویشــود؛ در ایــن حالــت ،وعاولــه حــه وقــدار

پيهای که در آن است حاطل ویحاشد و پولی که فروشنده برای پيۀ آن گرفتـه ،وتعلـق

حــه وشــتری و پيــه وتعلــق حــه فروشــنده اســت؛ الجتــه وشــتری وــیتوانــد وعاولــۀ روغــن
ظالصی را هن که در آن است فسز کند.
ً
 .2وعاوله حـه صـورت کلـی در عوـه انسـام شـده حاشـد؛ وـثال فروشـنده  3کحلـو گـرم

روغن در عوه را حفروشد و هنگام تحویل آنشه حه عهدهاش آوده ،روغنی کـه پيـه دارد
ِ
را حه ظرخدار تحویل دهد؛ در این صورت ،وعاوله صـححح اسـت و وشـتری وـیتوانـد
آن روغن را پس داده و اػ او روغن ظالص وطالجه نهاخد.

 .1حق فسز در اخنسا ،اػ نوع ظحار عحب است که توضحح آن در قسهت «ظحار عحب» عکر ویشود.

وعاوالت حاطل و حرام /

ً
مسأله  .36اگر قصاب ،گوشت نر حفروشد و حه ضای آن ،عهدا حدون اطـالع وشـتری
ً
گوشت واده حدهد ،گناه کرده و اگر گوشت وورد وعاوله ،عحن شصصـی حاشـد ،وـثال

گفته این گوشت نـر را ویفروشـن در حـالی کـه گوشـت وـغکور ور بـوط حـه ححـوان وـاده

حاشد ،وشتری حق فسز وعاوله را دارد؛

اوــا ا گــر وــورد وعاولــه ،کلــی در عوــه حاشــد ،در صــورتی کــه وشــتری حــه گوشــتی کــه

گرفته است راضی نشود ،قصاب حاخد گوشت نر حه او حدهد.
ً
ههحن حكن ،در ضایی که قصـاب وـثال گوشـت گـاو را حـه عنـوان گوشـت شـتر حـه
ظرخدار حفروشد ،ضاری است.

وعاولهای که در آن ربا است (وعاولۀ ربوی)

رحا را ویتوان حه سه قسن تقسحن کرد:

 .1رحای در وعاوله؛  .2رحای در قرض؛  .3رحای دیرکرد.

در این وجحث ،احكام وربوط حه رحا در وعاوله عکر ویشود.

1

مسأله  .37رحــاظواری اػ گناهــان کجحــره اســت .ر حــا دادن نحــز ،وثــل ر حــا گــرفتن حــرام

2

ویحاشد 3و رحا در وعاوالت  -ظود  -سه دسته است:

 .1رحا در وعاولۀ نقدی؛  .2رحا در وعاولۀ نسحه؛  .3رحا دروعاولۀ سلف.

 ربا در وعاوالت نقدی

مسأله  .38در آن دسته اػ وعاوالت نقدی که دو طرف وعاوله ،کـاالی «وػنـی خـا

پيهانــهای» وی حاشــد (وعاولــه حــه صــورت وعاوضــۀ کــاالی وػنــی خــا پيهانــه ای حــا
 .1احكام رحای در قرض و دیرکرد ،در فصل وربوط حه آنها عکر ویشود.
 .2حرام بودن آن ،شاول وعاولۀ ربوی که حاطل حاشـد نحـز ویشـود؛ طـه اخنكـه حاطـل بـودن آن اػ ضهـت ر بـوی
بودن وعاوله حاشد خا ضهت دخگری حاعث حاطل شدن وعاوله حاشد.
 .3حكن صححح خا حاطل بودن وعاولۀ رحا در وساجل « 33و  »34عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

کــاالی وػنــی خــا پيهانــه ای انســام ویشــود) ،حــا ضهــع شــدن دو شــرط ،وعاولــه ر حــا

ویحاشد:

1

الففف .کاالهــای دو طــرف وعاولــه ،هــنضــنس 2حاشــند؛ طــه اخنكــه در ویژگیهــا،

ورغوب و ناورغوب بودن ،سالن خا وعحوب بودن و ...وتفاوت حاشند خا نه؛

ب .خــک طــرف وعاولــه نســجت حــه طــرف دخگــر ،ز خــادی داشــته حاشــد؛ طــه اخنكــه

زخادی ،هن ضنس حا کاال حاشد خا نه.

3

واننــد وعاوضــۀ « 55کحلــوگرم بــرنذ نــاورغوب» حــا « 6کحلــوگرم بــرنذ ورغــوب» و خــا

وعاوضــۀ « 55گــرم طــالی وســتعهل» حــا « 6گــرم طــالی نــو» و خــا وعاوضــۀ « 5لحتــر روغــن

ورغوب حا  5/3لحتر روغن وعهولی» ،که این وعاوضهها ر حـا ویحاشـد و نحـز اػ آنسـا کـه
قنــــد و ش ـــكر ،ههس ـــنس وحس ـــوب ویشـ ــوند ،وعاوضـ ــۀ « 35کحلـ ــوگرم شـ ــكر» حـ ــا

« 43کحلوگرم قند» ،رحا ویحاشد.

ههــحن طــور ،وعاوضــۀ « 6کحلــوگرم بــرنذ ورغــوب» حــا « 6کحلــوگرم بــرنذ نــاورغوب و

 455تووان پول» ،خا « 45کحلوگرم قند» حا « 45کحلوگرم شكر و  555هزار تووان» ،رحا ویحاشد.

در تهام این ووارد ،هرطند دو طرف وعاوله اػ نظر قحهت برابر حاشـند ،ر حـا صـورت

گرفته است.

مسأله  .39حــا توضــه حــه شــراخطی کــه در وســألۀ قجــل بــرای وحقــق شــدن ر حــا عکــر شــد،
ووارد عیل در وعاوالت نقدی رحا نجوده و اشكال ندارد:

 -وعاوضۀ کاالهای غحر وػنی و پيهانــهای در وقابــل هــن؛ واننــد کتــاب ،فــرش،

 .1دروحقق شدن رحا حا شراخطی که عکر ویشود ،فرقی نحست بين اخنكه وعاولـۀ انسـام شـده ظر خـد و فـروش
حاشد خا سایر انواع وعاوضه که توضحح آن در وسألۀ « »23عکر ویشود.
 .2در وورد هنضنس بودن برظی کاالها حا خكدخگر ،توضححاتی در وساجل « 26تا  »35عکر شده است.
ً
 .3حتی در صورتی که زخادی ،ضنس خا پول نجوده ،حلكه وثال شرط انسام عهلی توسـط طـرف وقابـل حاشـد،
طنانشه انسام آن عهل ارػش وـالی داشـته حاشـد ،ایـن طنـحن زخـادی نحـز حـا وضـود شـرط «الـف» ووضـب
تحقق رحا در وعاوله ویشود.

وعاوالت حاطل و حرام /

واشحن ،ظانه ،پارطه ،لواػم ونزل و سایر اشحاجی که وػنی خـا پيهانـهای نحسـتند؛ 1طـه
اخنكــه دو طــرف وعاولــه کــاالی هنضــنس حاشــد خــا غحــر هنضــنس؛ ظــواه خــک طــرف
زخادی داشته حاشد خا نه.

 -وعاوضۀ کاالهای غحر هنضنس در وقابل خكدخگر؛ طه اخنكه خک طرف ز خـادی

داشــته حاشــد خــا نــه و فرقــی نــدارد کــه هــر دو وػنــی حاشــد واننــد «وعاوضــۀ  55کحلــوگرم

نصود» حا « 54کحلوگرم عدس» خا خكی وػنی و دخگری غحر وػنی حاشد ،واننـد «وعاوضـۀ
 55گرم طال» حا « 4عدد فرش».

 -وعاوضۀ دو کاالی هنضنس وػنی خا پيهانهای ،در صـورتی کـه وقـدار هـر دو طـرف

برابر حاشد؛ وانند وجادلۀ « 5کحلوگرم طای اػ خک نوع» حا « 5کحلوگرم طای اػ نوع دخگر».
 ربا در وعاوالت نسحه

در دو وــورد وعاولــۀ نســحه ،رحــا ویحاشــد (در برظــی حنــابر فتــوی و در برظــی حنــابر

احتحاط واضب):

 oوورد ّاول از ربا در وعاولۀ نسحه

مسأله  .41در وعاولـــۀ نســـحهای کـــه دو طــرف وعاولــه «کــاالی وػنــی خــا پيهانــهای»

ویحاشد (وعاوله حه صورت فروش کاالی وػنی خا پيهانهای در وقابـل کـاالی وػنـی خـا

پيهانهای دخگر حه صورت نسحه انسام ویشود) ،طنانشه کاالهای دو طرف وعاولـه،
«هنضنس» حاشند ،وعاوله حنابر فتوی رحا است؛

الجته ،اگر کاالهای دو طرف وعاوله ،هنضنس نجاشند نحز ،وعاولـه حنـابر احتحـاط

واضب رحا ویحاشد.
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ً
 .1الجته وهكن است برظی اػ وثالهای وغکور ،در حعضی اػ حـاالت حـه صـورت وػنـی وعاولـه شـوند  -وـثال
برظی اػ پارطهها در حعضی اػ وعاوالت عهده حا وػن وعاوله شوند  -که این اور حـا توضـه حـه شـحوۀ راخـذ و
وعهول عرف در شهر وعاوله تعحين وی گردد.
 .2عاولی که سجب رحا شدن این نـوع وعاولـه ویشـود ،ػوـان اسـت کـه ز خـادی حكهـی حـه حسـاب ویآخـد و
الػم نحست زخادی عحنی هن وضود داشته حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حه عنوان نهونه ،طند وثال عکر ویشود:

 -فروش « 555کحلوگرم رب گوضـه فرنگـی نـاورغوب حـه صـورت نقـد» در وقابـل «555

کحلــوگرم رب گوضــه فرنگــی ورغــوب ،حــه صــورت نســحه ســه واهــه» و خــا فــروش « 45لحتــر

حنــزین وعهــولی حــه صـــورت نقـــد» دروقابــل « 45لحتــر حنــزین ســوپر حــه صــورت نســحۀ

پنذ واهه» ،حنابر فتوی رحا و حرام است.

 -فــروش « 45کحلــوگرم کشــهش در وقابــل  35کحلــوگرم ظروــای رطــب ،حــه صــورت

نس ــحۀ ســـه واهـــه» خـــا ف ــروش« 55لحتـــر روغ ــن زخت ــون در وقاب ــل  35لحت ــر روغ ــن و ــاخع
آفتــاحگردان ،حـه صــورت نســحۀ پــنذ واهــه» خــا فــروش« 35کحلــو گــرم نصــود در وقابــل 45
کحلو گرم برنذ حه صورت نسحۀ دو واهه» ،حنابر احتحاط واضب رحا و حرام ویحاشد.

مسأله  .41در رحــا بــودن وعاولــه حــا شــراخطی کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،تفــاوت در

ویژگیهــای ضــنس ،نقشـــی نـــدارد و الػم نحســت خكــی ورغــوب و دخگــری نــاورغوب

حاشد .حنابراین ،وثالهای عیل حنابر فتوی خا احتحاط واضب رحا است:

 -طنانشــه فــردی اػ روی ارفــاق « 555کحلــوگرم گنــدم ورغــوب حــه صــورت نقــد» را در

وقابــل « 555کحلــوگرم گنــدم ورغــوب حــه صــورت نســحۀ ســه واهــه» حفروشــد خــا « 45لحتــر
حنزین وعهولی حـه صـورت نقـد» را اػ روی ارفـاق در وقابـل « 45لحتـر حنـزین وعهـولی حـه
صورت نسحه پنذ واهه» حفروشد ،هرطنـد وػن خـا پيهانـه در دو طـرف خكسـان اسـت،

اوا حاػ هن رحا و حرام ویحاشد.
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 -اگر « 555کحلوگرم گندم حه صورت نقد» را در وقابل « 555کحلوگرم بـرنذ حـه صـورت

نســحۀ شــش واهــه» حفروشــد ،خــا « 45کحلــوگرم رب گوضــه فرنگــی حــه صــورت نقــد» را در
وقابل « 45کحلوگرم رب انار حه صورت نسـحۀ دو واهـه» حفروشـد ،حنـابر احتحـاط واضـب
رحا و حرام است.

 .1الجته ،وحقق شدن رحا در این وثال و وثال حعد ،در صورتی است که دو طرف قصد وعاوضـه خـا فـروش خـا
ً
سایر وعاوالتی که توضححش در وسألۀ « »23عکر ویشود ،داشته حاشند؛ اوا اگر وثال  555کحلو گرم گنـدم
را حــه عنــوان قــرضالحســنه حدهــد تــا پــس اػ طنــد وــاه  555کحلــو گــرم وثــل آن را حــدون هــحر گونــه ز خــادی
درخافت نهاخد ،رحا وحسوب نهیشود (نه رحای در وعاوله و نه رحای در قرض).

وعاوالت حاطل و حرام /

 oوورد ّ
دوم از ربا در وعاولۀ نسحه

مسأله  .42در وعاولـــۀ نســـحهای کـــه دو ط ــرف وعاول ــه ،ک ــاالی وػن ــی و پيهان ــهای
ً
نهیحاشد ،وـثال کاالهـای عـددی خـا وتـری در وقابـل هـن ظر خـد و فـروش شـده و طـاق
ػده ویشوند ،حا ضهع شدن دو شرط ،وعاوله حنابر احتحاط واضب رحا و حرام است:

الفففف .کاالهـــای دو طــرف وعاولـــه ،هنضــنس حاشــند ،طــه اخنكــه در ویژگیهــا

وتفاوت حاشند خا نه؛

ب .خک طرف وعاوله نسجت حه طرف دخگر ،ز خـادی داشـته حاشـد؛ طـه ز خـادی در

طرف ثهن حاشد و طه در طرف وثهن ،طه آن زخادی هنضنس حا کاالی وورد وعاوله
ً
حاشــد خــا اػ ضــنس دخگــر حاشــد .حنــابراین ،وــثال وــوارد عیــل ،حنــابر احتحــاط واضــب ر حــا و

حرام است:

 -فــروش « 45وتــر پارطــه تتــرون ســفحد» در وقابــل « 35وتــر پارطــه تتــرون ســفحد حــه

صورت نسحۀ سه واهه».

 -فــروش « 55عــدد تصــن وــرع حــه صــورت نقــد» در وقابــل « 53عــدد تصــن وــرع حــه

صورت نسحۀ دو واهه»؛ طنانشه تصن ورع ،عددی حاشد ،نه وػنی.

 -فروش « 54عدد دستهال کاغغی حـه صـورت نقـد» در وقابـل « 55عـدد دسـتهال

کاغغی اػ ههان ضنس ،حه صورت نسحۀ خک واهه».

 -فروش « 54عدد استكان حه صـورت نقـد» در وقابـل « 42عـدد اسـتكان اػ ههـان

ضنس ،حه صورت نسحۀ دو واهه».

 -فروش « 55وحلحون تووان پول ایرانی حه صورت نقـد» ،در وقابـل « 54وحلحـون پـول

ایرانی حه صورت نسحۀ شش واهه»؛

اوا فروش پولهای غحر هنضنس در وقابل خكدخگر ،وانند پـول ایرانـی (تووـان) حـه

پول عراقی (دخنار) حه زخادی و کن ،هرطند خک طرف نسحه حاشد ،اشكال ندارد.
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 .1وساجل وربوط حه ظرخد و فروش طک و سفته ،در فصل «دین» و وجحث «احكام ظرخد و فـروش پـول» ،در
وساجل « 444تا  »453عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 ربا در وعاوالت سلف

مسأله  .43در وعاولــۀ ســلف 1کـــه دو طــرف وعاولــه« ،کــاالی وػنــی خــا پيهانــهای»

ویحاشد (وعاوله حه صورت فروش کاالی وػنی خا پيهانهای در وقابـل کـاالی وػنـی خـا

پيهانـــهای دخگ ــر ح ــه صـــورت ســـلف انس ــام ویش ــود) ،طنانش ــه کااله ــای دو ط ــرف
وعاولــه ،هنضــنس حاشــند ،وعاولــه حنــابر فتــوی ر حــا اســت و ا گــر کاالهــای دو طــرف

وعاوله ،هنضنس نجاشند ،وعاوله حنـابر احتحـاط واضـب ر حـا ویحاشـد 2،وشـاحه آنشـه
در وعاوله نسحه عکر شد.

مسأله  .44در وعاولــــۀ ســــلف ک ـــه دو طـ ــرف وعاولـ ــه ،کـ ــاالی وػنـ ــی و پيهانـ ــهای
ً
نهیحاشد ،وـثال کاالهـای عـددی خـا وتـری در وقابـل هـن ظر خـد و فـروش شـده و طـاق

ػده ویشــوند ،در صــورت ضهــع شــدن دو شــرط ،وعاولــه حنــابر احتحــاط واضــب ر حــا و

حرام است:

الفففف .کاالهـــای دو طــرف وعاولـــه ،هنضــنس حاشــند ،طــه اخنكــه در ویژگیهــا

وتفاوت حاشند خا نه؛

ب .کــاالى پــيش فــروش شــده (وــثهن) نســجت حــه طــرف وقابــل (ثهــن) ،ز خــادی

داشته حاشد؛ طه آن زخادی هنضـنس حـا کـاالی وـورد وعاولـه حاشـد خـا اػ ضـنس دخگـر
ً
حاشــد .حنــابراین ،وــثال فــروش « 54وحلحــون تووــان پــول ایرانــی حــه صــورت ســلف شــش
واهه ،در وقابل « 55وحلحون تووان پول ایرانی حه صورت نقد» حنابر احتحاط واضـب ر حـا
و حرام است.

ّ
 وساجل تکهحلی در ّ
کحفحت وحقق شدن وعاولۀ ربوی

مسأله  .45وســاجل وربــوط حــه رحــا ،شــاول انــواع وعــاوالت ههشــون ظر خــد و فــروش،
 .1تعرخف و ظصوصحات وعاولۀ سلف در وجحث وربوط حه آن عکر ویشود.
 .2عاولی که سجب رحا شدن این نـوع وعاولـه ویشـود ،ػوـان اسـت کـه ز خـادی حكهـی حـه حسـاب ویآخـد و
الػم نحست زخادی عحنی هن وضود داشته حاشد.

وعاوالت حاطل و حرام /

وعاوضه (طاق ػدن) 1و وصالحه ویشـود .حنـابراین ،ا گـر فـرد حـه دخگـری حگو خـد «حـا تـو

وصالحه وی کنن که ایـن  55کحلـوگرم بـرنذ درضـۀ  5وـال تـو حاشـد دروقابـل  53کحلـوگرم

برنذ وتوسط» و دخگری هن قجول کند ،طنحن وصالحهای رحا است؛

اوا اگر وجادله بين دو عهل انسام شود ،نه دو ضنس؛ وثل اخنكه فرد حگوخد« :حـا تـو

وصالحه وی کنن بر اخنكه این  55کحلوگرم برنذ را حه تو بجصشـن و تـو هـن آن  53کحلـوگرم
برنذ را حه ون بجصشی» و او هن قجول کند ،طنحن وصالحهای کـه در آن ،وجادلـه بـين

عهــل حصشــش (هجــه) اػ خــک طــرف در وقابــل عهــل حصشــش دخگــری واقــع ویشــود،
اشكال ندارد.
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مسأله  .46وـال ک در وػنــی خـا پيهانــهای بــودن کـاال ،شــهری اسـت کــه وعاولــه در آن
انسام ویشود؛

ً
پس انسـان ویتوانـد در ضـایی کـه کـاال را حـا غحـر وػن خـا پيهانـه  -وـثال حـه صـورت

عددی خا وتری -وعاولـه وی کننـد ،آن ضـنس را حـه صـورت نقـدی حـه ز خـادتر اػ ههـان

ضنس حفروشـد ،هرطنـد آن کـاال ،در بيشـتر شـهرهای دخگـر وػنـی خـا پيهانـهای حاشـد و
حكن ظرخد و فروش آن حهطور نسحه خا سلف در وساجل « »24و « »22عکر شد.

مسأله  .47اگــر کــاالیی  -واننــد تصــن وــرع -در خــک شــهر ،هــن حــه صــورت وػنــی خــا

پيهانهای و هن غحر وػنی خا پيهانهای وعاوله شود ،حنابر احتحاط واضـب نهـیتـوان آن
را حه زخاده و کن حهطور نقدی وعاوله نهود 3و اگر حهطـور نسـحه خـا سـلف فروظتـه شـود،

احكام رحای وربوط حه آن  -حنابر احتحاط واضب -ههانند احكاوی است که در وـورد
رحای وعاوالت نسحه و سلف عکر شد.

 .1عجــارت «وعاوضــه» در وســاجل رســاله حــه دو وعنــا حــه کــار وــیرود؛ گــاه وقصــود اػ آن هــر نــوع وجادلــه بــين دو
طرف است کـه شـاول ظر خـد و فـروش ،وصـالحهای کـه در آن وجادلـه صـورت وی گحـرد و ...نحـز ویشـود و
گاه ونظور اػ آن ظصوص عوض کـردن و طـاق ػدن اسـت حـدون اخنكـه ظرخـد و فـروش خـا وعاولـۀ دخگـری
وثل صلح حاشد و توضحح فرق بين این ووارد ،در وسألۀ « »57عکر شده است.
 .2حا انسام طنحن وصالحهای ،بر هر خک اػ دو نفر الػم ویشود وال وورد نظر را حه دخگری هجه کند.
 .3حنــابراین ،اگــر در آن شــهر  55عــدد تصــن وــرع رســهی در وقابــل  53عــدد تصــن وــرع وعهــولی وعاوضــه شــود،
طنانشه وػن خک طرف بيشتر حاشد ،وعاوله حنابر احتحاط واضب رحا و حرام ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .48در احكام رحا ،کاالهای عیل ،خک ضنس حـه حسـاب ویآخنـد .حنـابراین،
در وــواردی کــه وعاوضــۀ دو کــاالی هنضــنس حــا خكــدخگر ،ر حــا و حــرام حاشــد ،وعاوضــۀ

این کاالها در برابر هن نحز ،رحا و حرام ویحاشد:

الف .گندم حـا ضـو؛ 1ب .ههـۀ انـواع ظروـا حـا خكـدخگر؛ ج .گوسـفند حـا بـز؛ د .گـاو حـا

گاووحش؛ ه .شتر عربی حا شتر غحر عربی.
ً
پــس وــثال ظر خــد و فــروش  55کحل ــوگرم گنــدم حــه  55کحلــوگرم ضــو ،خــا  25کحلــوگرم
گوشت گوسفند حه  35کحلوگرم گوشت بز ،رحا و حرام است.

ههحن طور ،ظرخد و فروش  555کحلوگرم ضو حه  555کحلوگرم گندم ،حـه صـورت نسـحۀ

شش واهه ،رحا و حرام ویحاشد.

مسأله  .49در احكام رحا ،کاالهای عیل خک ضنس حـه حسـاب نهیآخنـد .حنـابراین،
در وواردی که وعاوضۀ کاالهای هنضنس حا هن رحا و حـرام اسـت  -نـه کاالهـای غحـر

هنضنس -وعاوضۀ این کاالها در برابر خكدخگر ،اشكال ندارد:

 -حجوحات وصتلف که صنف و نام وتفاوتی دارنـد؛ 2واننـد گنـدم ،بـرنذ ،وـاش،

لوبيا ،نصود ،عدس و...

 -نــوع وحشــی هــر ححــوان حــا نــوع اهلــی آن؛ واننــد گــاو وحشــی حــا گــاو اهلــی خــا بــز

وحشی حا بز اهلی.

 -پرندگان وصتلفی که هـر خـک نـام و صـنف وتفـاوتی دارنـد؛ واننـد گنسشـک حـا

کجوتر.

 واهحان وصتلفی که هر خک نام و صنف وتفاوتی دارند. -فلزات وصتلف وثل آهن ،وس ،سرب ،نحكل.

 .1هرطنــد گنــدم و ضــو در وــورد ػکــات ،خــک ضــنس حســاب نهیشــود و نصــاب هــر خــک حــا دخگــری تكهحــل
نهی گردد.
 .2غحر اػ گندم و ضو که در وسألۀ قجل عکر شد.

وعاوالت حاطل و حرام /

 -گوشت ،شحر و روغن ححوانات وصتلف حا خكدخگر( 1غحر اػ گوسفند و بز).

پس وعاوضۀ « 3کحلوگرم لوبيا» حا « 4کحلوگرم نصود» خـا وعاوضـۀ « 5کحلـوگرم وـاهی

ســفحد شــهال» حــا « 4کحلــوگرم وــاهی قــزل آال» خــا وعاوضــۀ « 4کحلــوگرم شــحر گــاو» حــا «5

کحلــوگرم شــحر گوســفند» خــا وعاوضــۀ « 5کحلــوگرم گوشــت گوســفند» حــا « 5/3کحلــوگرم

گوشت گاو» حه صورت نقدی ،اشكال ندارد.

مسأله  .51وشهور فقها رضـوان اه تعـالی علـحهن فروـودهانـد «هـر اصـلی حـا فـرع آن در
حكن خـک ضـنس ویحاشـد ،هرطنـد در اسـن اظـتالف داشـته حاشـند؛ واننـد «گنـدم و

آرد و نان»« ،شحر و پنحر و دوع»« ،ظروا و شحرۀ ظروا» .ههشنـحن ،دو فـرع اػ خـک اصـل
در حكن خک ضنس هستند وثل «پنحر و واست»؛

ولــی ضــاری بــودن ایــن حكــن در حعضــی اػ وــوارد آن ،واننــد «شــحر و کــره»« ،دان ـۀ

کنسد و روغـن آن»« ،ظروـا و سـرکۀ ظروـا» و واننـد آن ،وحـل اشـكال اسـت و رعاخـت
وقتضای احتحاط در وورد آن ،حنابر احتحاط واضب ترک نشود.

مسأله  .51وعاوضـــۀ ضنســـی کـــه وػنـــی خ ــا پيهان ــهای اس ــت وث ــل پش ــن ،در وقاب ــل

وحصولی که اػ آن حه دست آوـده و آن وحصـول نـه وػنـی اسـت و نـه پيهانـهای  -واننـد
لجاس پشهی -حه زخاده و کن حه صورت نقدی ،اشكال ندارد.

مسأله  .52اگــر شــحجی در خــک حالــت ،پيهانــهای خــا وػنــی بــوده و در حالــت دخگــر،

پيهانــهای و وػنــی نجاشــد  -واننــد وحــوهای کــه پــس اػ طحــده شــدن ،حــا وػن خــا پيهانــه
وعاولــه ویشــود و در روی درظــت ،حــا وشــاهده ظر خــد و فــروش ویشــود  -در حالــت

اول ،حكــن اشــحاء وػنــی و پيهانــهای را دارد و در حالــت دخگــر ،حكــن اشــحاء وػنــی و

پيهانهای را ندارد.

مسأله  .53اگر برای شحجی هن حالت تری و هن حالت ظشكی وضـود داشـته حاشـد

 .1الجته ،ههان طور که در وسألۀ « »574عکر ویشود فروش گوشت ححوان عحح شده در وقابـل ححـوان ػنـده،
هرطند ححوانات وصتلف حاشند وانند فـروش گوشـت گـاو تغکحـه شـده حـا گوسـفند ػنـده ،حنـابر احتحـاط
واضب ضایز نحست ،هرطند ووضب رحا هن نجاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 -واننـــد «ظروـــای رطـــب و ظروـــای ظشــک»« ،انگــور و کشــهش»« ،نــان تــاػه و نــان

ظشــک»  -فــروش ظشــک آن حــه ورطــوحش ،واننــد فــروش ظروــای ظشــک حــه ظروــای
رطب ،حدون زخادی و کن ،حه صورت نقدی ضایز است ،هرطند وكروه ویحاشد؛

ولــی فــروش آنهــا حــه زخــادی و کــن ،ضــایز نحســت ،هرطنــد طرفــی کــه اضــافه دارد حــه

وقداری حاشد که اگر ظشک شود حه انداػۀ ظشک در طرف وقابل حاشد.

مسأله  .54وعاولۀ وحوۀ رسحده حا وحوۀ نارس حا ز خـادی ضـایز نحسـت و حـدون ز خـادی،
طنانشــه حــه صــورت نقــدی حاشــد وكــروه و ا گــر نســحه حاشــد ،وحــل اشــكال اســت و
رعاخت وقتضای احتحاط در وورد آن ،حنابر احتحاط واضب ترک نشود.
 حکن «باطل يا صححح بودن» وعاولۀ ربوی

مسأله  .55وعاولهای که حه صورت ربوی انسام شده ،دو صورت دارد:

الف .هر دو طرف اػ حرام بودن و رحا بـودن وعاولـۀ ر بـوی اطـالع داشـتهاند؛ در ایـن

صورت ،وعاوله حاطل است.

ب .خكــی اػ دو طــرف ،حــرام بــودن ر حــا خــا ر حــا بــودن وعاولــهای کــه انســام شــده را

نهیدانســـته و حعـــد فههحـــده و توحـــه نه ــوده؛ در ای ــن ص ــورت ،وعاول ــۀ انس ــام ش ــده،

صححح است و والی که رد و حدل شده ،برای هر دوی آنان حالل ویحاشـد ،هرطنـد
طرف وقابـل هنگـام انسـام وعاولـه ،آ گـاه بـوده و ورتكـب گنـاه شـده و پـس اػ آن توحـه

ننهوده حاشد.

مسأله  .56بــیاطالع بــودن فــرد  -کــه ووضــب ویشــود وعاولــۀ ر بــوی انســام شــده حــا
توضححات وسألۀ قجل صححح حاشد -شاول ووارد عیل ویشود:

1

 -فرد نهیدانسته که رحا حرام است.

 -فــرد حــرام بــودن رحــا را ویدانســته ،اوــا ظحــال وی کــرده ر حــای حــرام ،وصصــوص

قرض است و شاول وعاوالت نهیشود.

 .1سه وورد اول ،اػ ووارد «ضهل حه حكن» و وورد آظر اػ ووارد «ضهل حه ووضوع» ویحاشد.

وعاوالت حاطل و حرام /

 -فرد حرام بودن رحای در وعاوالت را ویدانسته؛ اوا اػ شراجط و وساجل ور بـوط حـه

رحا شدن وعاوله آ گاه نجوده است.

 فرد وساجل وربوط حـه رحـا شـدن وعـاوالت و نحـز حـرام بـودن آن را ویدانسـته؛ اوـاً
نسجت حه وعاولهای که انسام داده ،اشتجاه کرده و وثال ظحال کـرده کـاال و عوضـش،
ً
1
در وعاولۀ نقدی وی ،عددی است ،حعدا وتوضه شده وػنی بوده است.
 راه شرعی برای خالصی از ربا دروعاوله

مسأله  .57بــرای رهــایی اػ رحــا در وعــاوالت طنــد راه وضــود دارد کــه اػ ضهلــۀ آنه ـا

«ايدام دو هعاهلۀ خذاگايه» و خا «اسحفاده اص ضمیمه» است؛

اػ آنسا که «در حاػار طال» وجادلۀ طـال و در پـی آن ػوحنـۀ وحقـق شـدن ر حـا در وـوارد

وتعددی وضود دارد ،برظی اػ راه کارهای ظالصی اػ ر حـا در قالـب وثالهـایی در ایـن

ػوحنه در وساجل حعد عکر ویشود.

شاخان عکر است ،راه کارهـای وـغکور ،حـا رعاخـت شـراخط آن ،بـرای رهـایی اػ ر حـا در

وعاوضۀ سایر اضناس نحز قابل اضرا ویحاشد.

 oبررسی نهونههايی از وعاوالت رايج در طالفروشیها
 نهونۀ ّاول

مسأله  .58اگــر وشــتری ،طــالی وســتعهل را حــا طــالی نــو حــا دادن وجلغــی اضــافه خــا
ً
وقــدار بيشــتر طــال وجادلــه کنــد؛ وــثال « 55گــرم طــالی وســتعهل را در وقابــل  7/3گــرم
طالی نو» خا « 55گـرم طـالی وسـتعهل و  455هـزار تووـان را در وقابـل  55گـرم طـالی نـو»

 .1حدیهی است صححح بودن وعاوله و حالل بودن والی که رد و حدل شده ،در صورتی اسـت کـه وعاولـه اػ
ضهت دخگری حاطل نجاشد.
ً
َ
ْ
حن ــابراین ،ا گ ــر و ــثال در وعاوضـــۀ طـــال حـــه ط ــال ،شـــراجط وعاول ــۀ صـــرف  -کـــه در وجحـــث «بي ــع ص ــرف»
عکرویشــود  -رعاخــت نشــود ،وثــل آنكــه کــاال و قحهــتش قجــل اػ ضــدا شــدن ظرخــدار و فروشــنده اػ خكــدخگر،
تحویل داده نشود ،وعاوله حاطل است ،هرطند هر دو طرف اػ وسأله اطالع نداشته و توحه نهوده حاشند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وعاوضه کند ،وعاولۀ وغکور حه علت وضود زخادی در خک طرف ،ر حـا اسـت ،هرطنـد
دو طرف وجادله ،اػ نظر قحهت برابر حاشند.
□ اراجۀ راه اصالح

مسأله  .59بـــرای آنكـــه داد و ســـتد وـــغکور حــهطــور صــححح صــورت حگحــرد ،خكــی اػ

راههای آن« ،انسام دو وعاولۀ ضداگانه حه ضای خک وعاوله» حا توضحح عیل است:
ً
 وشـــتری 55 ،گــرم طــالی وســتعهل را در وقابــل قحهــت وعــحن وــثال  54وحلحــونتووــان 1حــه طــال فــروش حفروشــد و الػم نحســت پــول را تحویــل حگحــرد؛ ســاس  7/3گ ـرم
ط ــالی نـــو را در وقاب ــل هه ــان  54وحلحـــون توو ــانی ک ــه طلجك ــار اس ــت اػ ط ــال ف ــروش
ظرخداری کند.

 اگــر قحهــت طــالی نــویی کــه وشــتری انتصــاب کــرده بيشــتر اػ طــالی وســتعهلً
حاشــد و الػم حاشــد وی عــالوه بــر طــال ،وجلغــی پــول حدهــد ،پــس اػ فــروش وــثال  55گــرم
طالی وستعهل ظود حه  54وحلحون تووان 55 ،گرم طالی نو را حه وجلغ  54وحلحون و 455

هزار تووان حصرد ،طوری که  54وحلحون تووان اػ آن را ههان طلجكاری ظود قرار داده و

 455هزار تووان هن حه وی پرداظت کند.
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 .1ارقــاوی کـه در ایــن وــورد و وــوارد حعــد عکــر ویشــود ،ههگــی حــه عنــوان وثــال عکــر شــده اســت و ایــن اعــداد
ظصوصحتی ندارد.
 .2راه دخگری که برای ظالصی اػ رحـا وضـود دارد« ،اسـتفاده اػ ضـهحهه» اسـت حـه ایـن صـورت کـه فـردی کـه
وقــدار کهتــر اػ نظــر وػن را ویدهــد ،هنگــام وعاولــه ،طحــزی را کــه ارػش وــالی داشــته حاشــد ،حــه عنــوان
ضهحهه حه وال ظوخش ،اضافه نهاخد و دو طرف قصد کننـد کـه شـیء ضـهحهه ،در وقابـل ز خـادی طـرف
دخگر حاشد؛
وثل آنكه در وثال اول 7/3 ،گرم طالی نو و خک عدد کتاب وعحن اػ فروشـنده را در وقابـل  55گـرم طـالی
وستعهل اػ ظرخدار وجادله کنند و هر دو قصد کنند  7/3گرم طـالی نـو در وقابـل  7/3گـرم طـالی وسـتعهل
قرار گحرد و کتاب در وقابل نحن گرم طالی وستعهل اضافه در طرف دخگر حاشد؛
ا گــر وشــتری حصواهــد عــالوه بــر طــال وجلغــی پــول حدهــد (وثــال دوم) 55 ،گــرم طــالی نــو و خــک عــدد کتــاب
وعــحن اػ فروشــنده را در اػای  55گــرم طــالی وســتعهل و  455هــزار تووــان اػ ظرخــدار وجادلــه کننــد و دو طــرف
قصد کنند  55گرم طالی نو ،در وقابل  55گرم طالی وستعهل و کتاب ،در وقابل  455هـزار تووـان طـرف دخگـر
حاشد؛

وعاوالت حاطل و حرام /

مسأله  .61در و ــواردی ک ــه ط ــالی وس ــتعهل (خ ــا و ــادۀ ط ــال) در وقاب ــل ط ــالی ن ــو و

ساظته شـده وعاوضـه ویشـود ،قـرار دادن اضـرت سـاظت در وقابـل وقـدار ز خـادی اػ
طرف دخگر ،برای رهایی اػ رحا کافی نحست؛

حنابراین ،اگر  55گرم طالی وستعهل در وقابـل  7/3گـرم طـالی نـو وعاوضـه شـود و

قصــد دو طــرف ایــن حاشــد کــه نــحن گــرم طــالی اضــافه اػ خــک طــرف ،در وقابــل اضــرت

ساظت طرف دخگر قرار گحرد ،حاػ هن وعاولۀ وغکور رحا اسـت و راه صـححح ههـان دو
روشی است که در وسألۀ قجل عکر شد.
نهونۀ ّ
دوم


ـروش
ـروش ضـزء 5 ،کحلـو گـرم طـالی نـو و سـاظته شـده را اػ طـال ف ِ
مسأله  .61اگر طال ف ِ
کل حگحرد تا عوض آن ،در آظر واه ،خک کحلو گرم طالی وستعهل خـا شكسـته را کـه اػ
وشترخان ضهـعآوری وی کنـد ،حـه وی حدهـد و وجلغـی نحـز حـه عنـوان اضـرت سـاظت و

حقالزحهه حه او بپرداػد ،وعاوله حه صورت وغکور ،دو اشكال دارد:
ا
ّاوال :در وعاولۀ َص ْـرف (طـال خـا نقـره در وقابـل طـال خـا نقـره) حاخـد کـاال و عـوض آن،
قجل اػ ضدا شدن دو طرف ،حه خكدخگر تحویل داده شود ،وگرنه وعاوله حاطل است؛
ا
ثايیا :حه ضهت وضود زخـادی در خـک طـرف (اضـرت سـاظت خـا سـود و واننـد آن)،
1

وعاوله رحا است.

الجته ،این راهكار حه صورت وغکور ،وصصوص وعاوالت نقدی است و اگـر حصواهنـد وعاولـه  -طـه نقـد
و طه نسحه  -صححح حاشد ،در صورتی که هر دو طرف ضـهحهه داشـته حاشـد ،واننـد اخنكـه در وثـال دوم دو
طرف قصد کنند  55گـرم طـالی نـوی فروشـنده ،در اػای  455هـزار تووـان ظرخـدار حاشـد و کتـاب فروشـنده ،در
وقابل  55گرم طالی وستعهل ظرخدار قرار گحرد ،اشكال ندارد.
شــاخان عکــر اســت ،نــابرابری ارػش حــاػاری در دو طــرف وعاولــه ،در صــححح بــودن وعاولــه شــرط نحســت.
حنـابراین ،در وثالهـای فـوق کـه خـک عـدد کتـاب در وقابـل نـحن گـرم طـال خـا وجلـغ زخـادی پـول قـرار وی گحــرد،
طنانشه دو طرف قصد ضدی وعاوله حه صورت وغکور را داشته حاشند ،اشكال ندارد.
 .1توضحح بيشتر در وسألۀ « »443عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

□ اراجۀ راه اصالح

مسأله  .62برای آنكه داد وستد حا شراخط وـغکور حـهطـور صـححح انسـام شـود ،دو راه
اصالح اراجه ویشود:

الف« .انسام خک وعاولۀ نسحه و خک وعاولۀ نقد»؛ حه این صورت که:

طال فـروش کـل 5 ،کحلـوگرم طـالی نـو را حـه وجلـغ  5وحلحـارد و  435وحلحـون تووـان حـه

طال فروش ضزء ،حه صـورت نسـحۀ خـک واهـه حفروشـد و پـس اػ گغشـت خـک وـاه ،طـال

فــروش ضــزء  -کــه وجلــغ وــغکور را حــدهكار اســت  5 -کحلــو گــرم طــالی وســتعهل را در

وقابــل  5وحلحــارد و  455وحلحــون تووــان اػ ههــان  5وحلحــارد و  435وحلحــون تووــان طلــب

قجلی طال فروش کل ،حه صورت نقد حه وی حفروشد؛ آن گاه 35 ،وحلحون تووان ،حـدهی
ً
حاقحهانده را ،نقدا حه وی پرداظت وی کند.

شاخان عکر است ،برای ضلوگحری اػ ضرر ناشی اػ نوسـان قحهـت طـال ویتواننـد در

ضهن وعاولۀ اول شرط کنند وعاولۀ دوم حـا وحاسـجۀ قحهـت طـال در هنگـام وعاولـۀ

اول انسام شود.

ب« .انسام خک وعاولۀ نقد و خک وعاولۀ سلف»؛ حه این صورت که:

طال فـروش کـل 5 ،کحلـوگرم طـالی نـو را حـه وجلـغ  5وحلحـارد و  435وحلحـون تووـان حـه

طال فروش ضزء حه صورت نقد فروظته و وجلغ را طلجكار شود؛ سـاس طـال فـروش ضـزء

 5کحلو و  43گـرم طـالی وسـتعهل را در عوـۀ ظـود حـه صـورت سـلف و بـرای تحویـل در

خک واه دخگر در وقابـل ههـان  5وحلحـارد و  435وحلحـون تووـانی کـه طـال فـروش کـل حـه

صورت نقد طلجكار شده ،حه وی پيش فروش کند؛

1

آن گاه پس اػ گغشت خک واه در هنگام تسوخه حساب ،طال فروش کل ،ویتواند

 .1توضــحح شــراخط وعاولــۀ ســلف در وجحــث وربــوط حــه آن عکــر ویشــود؛ اػ ضهلــه شــراخط آن اســت کــه در
هنگــام وعاولــه حاخــد ظصوصــحات کــاال وعــحن حاشــد؛ اوــا اػ آنســا کــه طالهــای وســتعهل در ایــن گونــه
وعاوالت ضهت عوب شدن حه طال فروش کل داده ویشود ،ههحن کـه وـاده و اصـل طـال  -حـدون لحـاظ
ظصوصحات ظاهری  -وعاوله شود ،کافی است.

وعاوالت حاطل و حرام /

ههان  5کحلو و  43گرم طالیـی را کـه طلجكـار اسـت تحویـل حگحـرد و ویتوانـد حـا توافـق
طرف وقابل 5 ،کحلو گـرم طـالی وسـتعهل حگحـرد و حـه ضـای حاقحهانـده ،پـول درخافـت

نهاخد.

1

نهونۀ ّ
سوم


مسأله  .63اگر فرد وقدار وشصصی شهش طال خا غحـر آن را حـه طالسـاػ حدهـد تـا وی

زیـــورآالت ســاظته شـــده حـــه او تحویـــل دهــد و وجلغــی حــه عنــوان دســتهزد و اضــرت

ساظت حگحرد ،داد و ستد وغکور وهكن است حه طند صورت انسام شـود ،اػ ضهلـۀ
آنها ووارد عیل است:

 .1برظی اػ طالفروشان در طنـحن وعـاوالتی اػ راه کـار «قرضالحسـنه و فـروش طلـب» اسـتفاده وی کننـد ،حـه
این صورت که:
«طالفروش کل ،خک کحلوگرم طـالی نـو را حـدون شـرط حـه طـال فـروش ضـزء قـرضالحسـنه ویدهـد؛ آن گـاه
پــس اػ گغشــت خــک وــاه طالفــروش کــل ،خــک کحلــوگرم طــالی نــو را کــه طلــب دارد حــه وجلــغ  5وحلحــارد و 435
ً
وحلحون تووان حه نرد روػ حه طالفروش ضزء نقدا ویفروشد .ساس ،حا توافق طرفحن ،طالفروش ضزء حـه ضـای 5
وحلحارد و  455وحلحون تووان اػ حدهی ظود ،خک کحلوگرم طالی وسـتعهل داده و حاقحهانـده را پـول ویپـرداػد،
خا آنكه حه ضای تهام حدهی ظود طالی وستعهل ویدهد»؛
اوا حاخد توضـه داشـت ایـن راهكـار در صـورتی صـححح اسـت کـه طالیـی کـه قـرض داده ویشـود «وثلـی»
حاشــد؛ خعنــی واننــد آن طــال در ظصوصــحاتی کــه وــردم حــه ضهــت آنهــا رغجــت و وحلشــان نســجت حــه ضــنس
وتفــاوت ویشــود و آن ظصوصــحات در عرضــه و تقاضــا تــأثحر گــغار اســت ،فــراوان حاشــد کــه توضــحح آن در
وسألۀ « »5352عکر ویشود؛
ولــی حســحاری اػ زیــورآالت نــو کــه اوــروػه وــورد اســتفاده قــرار وی گحــرد ،اػ آنســا کــه وــاده و اصــل طــالی آن
«وثلی» و هحأت و کحفحت و شكل سـاظتش «قحهـی» ویحاشـد ،آنشـه در وراضعـۀ حعـدی بـر عوـۀ طـال فـروش
ضزء ثاحت است ،دو طحز ویحاشد .5 :اصل وادۀ طال حه وػن  5کحلوگرم؛  .4قحهت هحأت و شكل سـاظت حـه
نرد روػی که طالی نو قرض داده شده است.
حنــابراین ،در وراضعــهای کــه هنگــام تســوخه حســاب صــورت وی گحــرد ،طالفــروش کــل ،نســجت حــه خــک
کحلوگرم وادۀ طالیی که طلب دارد ،ویتواند خـک کحلـو طـالی غحـر سـاظته خـا وسـتعهل حگحـرد خـا حـا رضـاخت
طرف وقابل آن طلب را فروظته و پول طال را حه قحهت روػ (خا هر قحهت توافقی دخگر) درخافت کنـد و نسـجت
حه قحهت هحأت و شكل سـاظت آن نحـز ویتوانـد پـولش را گرفتـه خـا حـا رضـاخت طـرف وقابـل ،عـوض آن طـال
درخافت نهاخد.
توضــحح بيشــتر در وــورد وثلــی خــا قحهــی بــودن زیــور آالت و ســایر اضنــاس در فصــل «غصــب و ســایر اوــور
ضهانآور» ،وسألۀ « »5343عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

□ بررسی صور و اراجۀ راه اصالح
صىست ّاول :وعاولـه اػ ایـن قـرار حاشـد کـه طالسـاػ حـدون اخنكـه طالهـای فـرد را حـا

طالی ظودش خا دخگری وصلوط کند ،ههان را عوب کرده و ز یـورآالت حسـاػد و پـولی

که وی گحرد ،اضرت و حق الزحهۀ ساظت ههان طالهایی که او داده ،حاشد.

اگر وعاوله حه این صورت انسام شود ،صححح و ضایز است.
صىست ّدوم :طالساػ ،طالی فرد و طالی دخگران را که در اظتحـار وی قـرار دادهانـد
1

حا رضاخت صاحجان آنها عوب کرده و اػ آن زیورآالت ،طالی هن شكل حساػد ،ساس

حا رضاخت ههۀ صاحجان طال  -که در زیورآالت وـغکور حـهطـور وشـاع شـرخک هسـتند -
سهن هر فرد را ضدا و افراػ کرده و حه وی تحویل دهد و طالساػ حاحت ساظت ،اضرت
درخافت نهاخد؛

اگر وعاوله حه این صورت انسام شود ،صححح و ضایز است.
ص فىست سف ّفىم :فــرد طــالی وــغکور را حــه ســاػندۀ طــال حفروشــد تــا ســاػنده در اػای آن
2

طالی ساظته شـدهای حـه او تحویـل دهـد و وقـداری اضـرت خـا حـق الزحهـه درخافـت
ً
کند؛ طه طالیی که ساػنده تحویل ویدهد ،عحن ههان طالیی کـه سـاحقا ولـک فـرد
بوده حاشد و طه طالی دخگر حاشد خا وصلوطی اػ هر دو حاشد.

طنـــحن وعاولـــهای ،دو اش ــكال عک ــر ش ــده در نهون ــۀ دوم وس ــألۀ « »45را دارد و راه

اصالح آن ،انسام دو وعاولۀ وستقل وشاحه آنشه در وسألۀ « »37عکر شد ،ویحاشد.
 وواردی که ربا حرام نحست

مسأله  .64در سه وورد رحا دادن و رحا گـرفتن ،هـحر کـدام حـرام نحسـت و انسـام آن،

صححح و ضایز ویحاشد:

 .1وعاولۀ فوق حا توضه حه قصد طرفحن وهكن است «اضاره» خا « ُضعاله» حاشد ،که توضـحح شـراخط هـر خـک اػ
آنها در فصل«اضاره» و « ُضعاله» عکر شده است.
 .2ههان.

وعاوالت حاطل و حرام /

الف .رحا بين پدر و فرػند؛ طه اخنكه فرػند ،پسر حاشد خا دظتر؛ حالغ حاشد خـا ناحـالغ؛

اوا رحا بين وادر و فرػندش ،ضایز نحست.

ب .رحا بين پدربزرگ پدری خا وادری و نوۀ او.

ج .رحا بين ػن و شوهر؛ طه اخنكه عقد ،داجن حاشد خا ووقت.

مسأله  .65در خک وورد ،رحا گرفتن ضایز است ولی رحا دادن ضایز نحست و آن وورد،

رحـــا گــرفتن وســـلهان اػ کـــافری اســـت ک ــه در پنــاه اســالم نهیحاشــد؛ ولــی ر ح ــا دادن

وســلهان حــه طنــحن کــافری حــرام اســت و نحــز ر حــا نســجت حــه کــافری کــه در پنــاه اســالم

است (کافر عوی) ،طه رحا حدهد و طه حگحرد ،حرام ویحاشد؛

الجتــه در وــورد آظــر ،طنانشــه وســلهان ،ورتكــب حــرام شــده و وعاولــۀ ر حــا حــا کــافر

عوــی انســام داده ،ا گــر ر حــا دادن در شــرخعت او ضــایز حاشــد ،ویتوانــد اػ او ز خــادی را

حگحرد.

مسأله  .66وــوارد اســتثنایی کــه در وســاجل « 42و  »43عکــر شــد ،شــاول تهــام اقســام

سه گانۀ رحا (وعاوله ،قرض ،دیرکرد) ویشود.

شاخان عکر است ،در ووارد فوق طنانشه زخادۀ ربوی حه صـورت شـرط ضـهن عقـد

بوده ،در صورتی صححح است که حه نحو شرط نتحسۀ دینآور نجاشد.

حنابراین ،اگر در ضهن عقد بيـع خـا قـرض شـرط شـود کـه قـرض گحرنـده خـا وشـتری

وجلـغ وعحنــی حـه عنــوان ز خـاده حــهطــور وسـانی بپــرداػد 1صـححح اســت 2،اوـا ا گــر شــرط
شود وجلغ زخاده را ودیون حاشد صححح نحست.

3

مسأله  .67اگر وعاوله خـا قـرض ر بـوی بـين زوضـحن در عقـد ووقـت واقـع شـود و ػوـان

پرداظت زخاده حعد اػ پاخان عقد ووقت حاشد ،اشكال ندارد و الػم الوفاء است.

 .1این قسن شرط را «شرط فعل» ویناوند.
ً
 .2ههـحن طـور ،ا گـر شــرط شـود کـه شــیء وعحنـی (عـحن شصصــی) اػ وشـتری خـا قــرض گحرنـده  -وـثال وســحله
نقلحهاش  -وال وی حاشد ،شرط وغکور صححح است و حا تحویل آن شیء حه فروشنده خا قـرض دهنـده،
وی آن را والک ویشود و نحاػ حه هجۀ وستقل و ضداگانه نحست.
 .3توضحح حشتر در وورد فرق بين شرط نتحسه و شرط فعل ،در وساجل « 477و  »355عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 ولحقات وعاوالت حرام

دو عهل حرام در وورد وعاوالت وضود دارد که در این قسهت عکر ویشود:
 .2 oنجش

مسأله  .68گاه در حالی که فردی درصدد ظرخد کـاالیی وـیحاشـد ،فـرد دخگـر حـدون
اخنكــه قصــد ظرخــدن آن کــاال را اػ فروشــنده داشــته حاشــد (بــرای آنكــه وشــتری قحهــت

بيشــتری را حــه کــاالی فروشــنده بپــرداػد) ،وارد وعاولــه شــده و قحهــت بيشــتری را بــرای

کــاال پيشــنهاد ویدهــد؛ حــه ایــن عهــل  -کــه بــرای حــاال بــردن قحهــت انســام وــیشــود -
َ
«ن ْسش» ویگوخند.
نسش  -حتی حنابر احتحاط واضب در وواردی که فرخب وشتری را در پی نداشـته
ً
و وــثال حاعــث نشــود کــه وشــتری کــاال را حــه بــيش اػ قحهــت واقعــی آن حصــرد  -حــرام

ویحاشــد و در حــرام بــودن نســش ،فرقــی نــدارد آن فــرد حــا فروشــنده تجـانی و ههاهنــا
کرده حاشد خا این کار را حدون ههاهنگی انسام دهد.
 .1 oاحتکار

مسأله  .69عظحــرهســاػی کــاال و ظــودداری اػ فــروش آن «احتكــار» نــام دارد .احتكــار
در وواردی که وسلهانان خـا سـایر افـرادی کـه ضانشـان وحتـرم اسـت ،حـه طعـاوی نحـاػ

داشــته و آن طعــام حــه انــداػۀ کــافی در اظتحــار عهــوم نجاشــد ،طنانشــه فــرد حــه اوحــد

افزاخش قحهت ،آن را عظحره نهاخد حرام ویحاشد؛

ونظور اػ طعام در اخنسـا ،قـوت غالـب وـردم شـهر اسـت و ایـن قـوت در شـهرهای

وصتلف ،وتفاوت ویحاشد.

شـاخان عکـر اسـت ،حكـن عکـر شـده ،شــاول تهـام طحزهـایی کـه بـرای تهحـۀ طعــام،

الػم است ،وانند وواد سوظتی ،وسایل آشازی و ههحن طور نهک ،روغن و واننـد آن

نحز ویشود.

وعاوالت حاطل و حرام /

مسأله  .71احتحــاط وســتحب آن اســت کــه احتكــار در غحــر طعــام نســجت حــه تهــام
اشحاجی که وردم حه آن احتحاح دارند وثل وسكن ،وسـحلۀ نقلحـه ،لجـاس ،لـواػم ونـزل،

دارو ،ترک شود.

1

ووارد وستحج و وکروه در وعاوالت و کسج و کار

مسأله  .71در وعــاوالت ،اوــوری هسففححب شــهرده شــده اســت؛ اػ ضهلــۀ آنهــا وــوارد

عیل است:

 -فروشــنده در قحهــت ضــنس بــين وشــتریها فــرق نگــغارد ،وگــر حــه ضهــت فقــر،

دینداری و تقوی و وانند آن.

 -شحجی را که ویفروشد زخادتر حدهد و آنشه را که ویظرد کهتر حگحرد.

2

 -اگر کسی که حـا او وعاولـه کـرده پشـحهان شـده و تقاضـای حـه هـن ػدن وعاولـه را

نهاخد ،اػ او بپغیرد؛ 3در رواخت نقل شده است «هر کس تقاضـای حـه هـن ػدن وعاولـۀ

وسلهانی را که پشحهان شده بپغیرد ،ظداوند وتعـال در روػ قحاوـت اػ لغزشهـای او

گغشت وی کند».

4

 .1الجته ،در برظی اػ ووارد ،اگر احتحاح وردم حه حد ضـرورت و اضـطرار برسـد ،احكـام الزاوـی و یـژهای وضـود
دارد که حصشی اػ احكام آن در ضلد طهارم ،فصل «نفقـات» ،وجحـث «نفقـۀ اضـطرار» عکـر ویشـود و نحـز
اگــر قــوانحن حكــووتی در ایـــن ػوحنــه وضـــع شــده حاشـــد ،وصالفــت حـــا آن وــورد رظصـــت نجــوده و تســویز
نهیشود.
 .2حه عجارت دخگر ،فروشندهای که کاالیی را حه وػن ،وتر و واننـد آن وـیفروشـد ،وسـتحب اسـت آن کـاال را
حا وػن و وتراؼ بيشتر اػ وقدار وقرر شـده در وعاولـه حـه ظر خـدار تحویـل دهـد .ههشنـحن ،بـر ظر خـداری کـه
کــاالیی را حــه وػن ،وتــر و واننــد آن ظرخــداری وــینهاخــد وســتحب اســت آن کــاال را حــا وػن و وتــراؼ کهتــر اػ
وقدار وقرر شده در وعاوله تحویل حگحرد و اػ حقحه صرفنظر نهاخد.
 .3شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه وعاولــه ح ـه صــورتی انســام شــده اســت کــه بــرای طــرف وقابــل خكــی اػ انــواع
ظحارات  -که در وساجل آخنده عکر ویشود  -ثاحت حاشد ،آن فرد حق فسز وعاوله را دارد و پس اػ فسـز،
پــغیرفتن خــا ناــغیرفتن طــرف وقابــل اثــری نــدارد و طــرفحن وعاولــه ،حاخــد کــاال خــا عــوض آن را کــه در اظتحــار
دارند ،حه خكدخگر پس دهند.
 .4فشوع کافی ،حاب آداب التسارة ،ح ،3ص ،33ح.54

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 -در قحهـت ضـنس ســصتگحـری نكنـد ،وگــر ػوـانی کـه در وعــرض وغجـون شــدن

حاشد.

1

 -حه نهاػ اول وقت و خاد ظداوند وتعال اهتهام ورػد.

اػ اوــام رضــا رواخــت شــده کــه فروودنــد« :هــر گــاه در حــال کســب و کــار بــودى و

وقــت نهـــاػ رســحد ،تسارتـــت تــو را اػ نهــاػ حــاػ نــدارد ،ز یــرا ظداونــد وردوــی را طنــحن

توصحف کرده و ستوده است:
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فحه القلوب واألحصار»؛ وردانی که هحر تسارت و ظرخد و فروشـی آنـان اػ
ی ْووا تتقلب ِ
خــاد ظــدا و نهــاػ گــزاردن و ػکــات دادن حــاػ نهــیدارد و بيهنــاک اػ روػى هســتند کــه

دلها و دخدگان دگرگون ویشوند.

ایــن وــردم کاســب بودنــد ،اوــا طــون وقــت نهــاػ وــیرســحد دســت اػ کســب و کــار

بروـیداشــتند و حــه نهــاػ وــیاخســتادند ،وـزد و پــاداش اخنــان بــيش اػ کســانی اســت کــه
کاسجی نهیکردند و نهاػ ویظواندند».

3

 فرد در احتدای نشستن برای تسارت ،شهادتحن و هنگام انسام هـر وعاولـه ،عکـرَُ ْ
(اه أ ک َجر) حگوخد؛
تكجحر

 -وناســب اســت فــرد ادعحــهای را کــه هنگــام ورود حــه حــاػار و هنگــام نشســتن در

وحل کار و هنگام ظرخد کاال برای تسـارت و غحـر آن ،در ایـن ػوحنـه نقـل شـده اسـت

حصواند.

4

 .1وعنای وغجون شدن و توضححات وربوط حه آن در وساجل « 345و حعد اػ آن» عکر ویشود.
 .2سورۀ نور ،آخۀ .٧٣
التسارة ،ابواب وقدواتها ،حاب ،4ص ،55ح.4
 .3هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل ،ح ،53کتاب َ َ
َ َ َ َ
 .4هنگاوی که فرد وارد حاػار ویشود حگوخد« :الل ُه َن ؤنی أ ْسأ ُل َك ِو ْن ظحرها َ
حر أ ْه ِل َها»؛
ظ
و
ِ
ِ
ِ
فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب ون عکر اه تعالی فی السوق ،ص ،533ح.5
َ َ
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َ ُ َ
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َ
خا حگوخد« :الل ُه َن ِؤنی أ ْسألك ِو ْن ظ ْح ِر َها َوظ ْح ِر أ ْه ِل َها َوأ ُعوع ِحـك ِو ْـن ش ِـر َها َوش ِـر أ ْه ِل َهـا ،الل ُه َـن ِؤنـی أ ُع ْـوع ِحـك
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ِو ْـن أ ْن أظ ِل َـن أ ْو أظلـ َـن أ ْو أ ْحغـی أ ْو ُی ْجغـی َعلـ َـی أ ْو أ ْع َتـدی أ ْو ُخ ْع َتــدى َعل َـی ،الل ُه َـن ِؤنــی أعـوع ِح
ِِ
َ
ْ
ْ
َ
اه ال ؤل َه ؤال ُه َو َع َل ِحه َت َو َک ْل ُت َو ُه َو َر ُب ْال َع ْر ْ َ
جی ُ
َو ُض ُن ِود ِه َو َش ِر ف َس َق ِة ال َع َر ِب َوال َع َس ِن َو َح ْس َ
ظح ِن»؛
ش الع ٖ
ِ ِ
ِ

وعاوالت حاطل و حرام /

مسأله  .72در وعاوالت ،اووری هكشوه شهرده شده است؛ اػ ضهلۀ آنهـا وـوارد عیـل

است:

 -فروشنده اػ کاالی ظوخش تعرخف و تهسحد نهاخد.

 ظرخدار کاالیی را که قصد ظرخد آن را دارد ،وغوت نهاخد. -فــرد هنگــام ظرخــد و فــروش حــه ظداونــد وتعــال قســن حصــورد؛ الجتــه ا گــر قســن وی

دروع حاشد ،ورتكب حرام شده است.

 فروشنده وعاخب کاال را بيان نكند خا آنكه در وحـل تار خـک و واننـد آنكـه عحـبً
کاال در آن پنهان ویواند ،وعاوله کند؛ الجتـه ا گـر هـر خـک اػ ایـن کارهـا کـه عرفـا غـش

وحسوب شود ،حرام ویحاشد.
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 -هنگــاوی کــه وــؤونی وــیظواهــد ضنســی را حصــرد ،فــرد دخگــری داظــل وعاولــه او

ههان ،ص ،534ح.4
َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
خا حگوخدُ « :س ْج َح َ
رخك َل ُهَ ،ل ُه ْال ُه ْل ُك َو َل ُه ْال َح ْه ُـد ُخ ْححـی َو ُخهح ُ
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اه والحهد ِل وال ِؤله ِؤال اه وحده ال ش
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ُ
يد ِه ال َص ُحر َو ُه َو َعلی ُکل َشیء ق ٌ
دیر»؛
َوه َو َح ٌی ال ُخهوت ِب ِ
ِ
وسائل الشیعه ،ح ،55ابواب آداب التسارة ،حاب  ،57ص ،257ح.3
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ـرخك َلــهُ
 هنگــاوی کــه فــرد در وكــانش بــرای تســارت وــینش َــحند حگوخــد« :أشــهد أن ال ِؤلــه ِؤال اه وحــده ال شـَ َْ َ
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َ
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اس َرة َو خهحن ک ِاع َحة»؛
أظل َن َوأعوع ِحك ِو ْن َصفقة ظ ِ
فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب ون عکر اه تعالی فی السوق ،ص ،534ح.5
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فحها ال َع ِاق َجة ل ُه»؛
ف ِإنه ال ظحر
ههان ،حاب القول عند وا خشترى للتسارة ،ص ،535ح.3
هنگــاوی کــه فــرد کــاالیی را ظرخــداری نهــود تكجحــر حگوخــد ،و ســاس ســه ورتجــه حگوخــد« :الل ُهـ َـن ؤنـی ْاشـ َـت َر ُختهُ
ِ
َْ
َ
َ ْ ً
ُ َ َ ْ ْ
َ ْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اض َعـل لـی فح ِـه فضـال الل ُه َـن ِؤنـی اش َـت َر ُخت ُه
فحه ِو ْـن فضـ ِلك ف َص ِـل َعلـی ُو َحهـد َو ِآل ُو َحهـد اللهـن ف
س
ه
ت
ل
أ
ِ
َ ِ
ْ
ً
ْ ْ َ ُ َ َ ْ ْ
فحه ِر ْػقا»؛
فحه ِون ِرػ ِقك اللهن ف
اض َعل لی ِ
أل َت ِه ُس ِ
ههان ،ص ،534ح.5
شــاخان عکــر اســـت ،حســحاری اػ ادعحــۀ وـــغکور نــوعی اســتصارۀ دعــایی و طلــب ظحـــر اػ ظداونــد وتعــال
وحسوب ویشود که در رواخات حه آن سفارش شده است.
 .1احكام غش در وعاوله و برظی اػ ووارد آن در وساجل « 33تا  »34عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شود ،حلكه احتحاط وستحب ترک آن اسـت 1و ایـن در صـورتی اسـت کـه اوحـد حاشـد
وعاوله بين آن دو نفر انسام شـود؛ 2اوـا طنانشـه خكـی اػ دو طـرف وعاولـه (ظر خـدار خـا

فروش ــنده) اػ انس ــام آن ص ــرف نظـــر نهاخ ــد خ ــا انس ــان حدان ــد وعاول ــه ب ــين آن دو ،س ــر

نهیگحرد ،داظل شدن در طنحن وعاولهای وكروه نحست.

شاخان عکر است ،آنشه در وورد ایـن وكـروه عکـر شـد ،شـاول وعاولـهای کـه در آن،

ضنس حه وزاخده گغاشته ویشود و فردی قصد دارد آن را حه قحهت کهتر و دخگـری حـه

بهای بيشتر حصرد ،نهی گردد.

 -ظرخــدار حعــد اػ انســام وعاولــه و تهــام شــدن آن ،ظواســتار پــایين آوردن قحهــت

(تصفحف) کاال گردد؛ الجته طنانشـه فروشـنده حـه ایـن اوـر راضـی نشـود ،ظر خـدار حاخـد

قحهت وقرر در وعاوله را بپرداػد.

 -فردی اػ اهل شهر در اور ظرخد خا فروش ،وکحل حازرگانان و تسار غرخب و ناآشـنا،

شود؛ حلكه احتحاط وستحب ترک آن است.

 -اػ فرد وؤون بيش اػ وقدار نحاػش سود حگحرد.

 -در وعاوله اػ کسی سود حگحرد که حه او وعده داده در آن وعاوله ،حه وی نحكـی و

احسان کند.

 -فــردِ ،ولــک ظــود را در حــالی حفروشــد کــه نهــیظواهــد حــا پــول آن ولــک دخگــری

حصرد .حنـابراین ،فـروظتن ولـک (وثـل ػوـحن ،ظانـه ،حـاع ،حسـتان) بـرای ظر خـد ولـک،
وكروه نحست.

ً
 .1وثال وعاولهای که ظرخدار حا فروشـنده گفتگـوخش را انسـام دادهانـد و در آن ،قحهـت کـاال وعـحن شـده ،حـه
گونــهای کــه اوحــد اســت وعاولــه بــين آنــان واقــع شــود ،فــرد دخگــری وارد وعاولــه شــده وحــا پيشــنهاد قحهــت
بيشتر حه فروشنده ،وعاولۀ آن وؤون حا فروشنده را حه هن ویػنـد خـا اخنكـه در وعاولـۀ وـغکور کـه ظر خـدار حـا
فروشــنده گفتگــوخش را انســام دادهانــد ،فــرد ثــالثی کــاالی دخگــری را حــه ظرخــدار عرضــه نهــوده و ووضــب
ویشود وعاولهای که قرار بود انسام شود ،ونتفی شود.
 .2الجتــه ،اگــر فــرد حــدون قصــد ظرخــد وارد وعاولــه شــده و بــرای حــاال بــردن قحهــت ،قحهــت بيشــتری بــرای کــاال
پيشــنهاد حدهــد ،طنــحن عهلــی (نســش) حنــابر فتــوی خــا احتحــاط واضــب (حســب وــورد) حــرام اســت ،کــه
حكن کاول آن در وسألۀ « »46عکر شد.

وعاوالت حاطل و حرام /

 حا وردوان فروواخه و پست که ظحر و نحكی اػ آنان دور است ،وعاوله کند. بين اعان صجح تا طلوع آفتاب (بين الطلوعحن) وعاوله کند. فرد قجل اػ کسجۀ دخگر ،وارد حاػار شود. شغلهای وکروه

مسأله  .73شــغلهــای عیــل وكــروه شــهرده شــده اســت (وكــروه شــهرده شــدن آن در
ضایی است که فرد آنها را شغل و حرفۀ ظود قرار دهد):
 عحح ححوانات؛ -کفن فروشی؛

 -فروش طعام؛

 حساوت کردن دخگران؛1
 -وعاولۀ َص ْرف (فروش طال خا نقره حه طال خا نقره).

 .1توضحح آن ،در وجحث «وعاولۀ َص ْرف» عکر ویشود.

قراردادهای شرعی
ّ
اههحت قراردادهای شرعی

مسأله  .74قراردادهــای شــرعی انــواع وصتلفــی دارد کــه هــر خــک دارای آثــار و احكــام
ویژهای ویحاشد؛

 -در حعضی اػ ووارد ،غرض و ونظور افـراد اػ انسـام وعاولـه ،حـا دو خـا طنـد قـرارداد

قابل انسام ویحاشد؛ حدیهی است افراد حا انتصاب هر خک ،الػم است شـراخط ههـان

قرارداد را رعاخت نهاخند؛
ً
وــثال کســی کــه ویظواهــد وــالی را حــدون درخافــت عوضــی حــه ولكحــت دخگــری

درآورد ،اگـر اػ قـرارداد هجــه (حصشـش) اسـتفاده کنــد ،تـا ػوـانی کــه آن وـال را حـه طــرف

وقابــل تحویــل نــداده ،بــرای وی ولكحــت حاصــل نهیشــود؛ اوــا ا گــر اػ قــرارداد صــلح

استفاده کند ،پس اػ انعقاد وصـالحه قجـل اػ تحویـل نحـز طـرف وقابـل والـک آن وـال

حشهار ویآخد.

 -در برظی اػ ووارد اگر فرد برای رسحدن حـه هـدف ظـود اػ قـراردادی اسـتفاده کنـد

آن قــراداد حاطــل و گــاه حــرام ویحاشــد؛ ولــی طنانشــه قــرارداد دخگــری را حكــار گحــرد،
وعاوله صححح و ضایز ظواهد بود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنابراین ،اطالع اػ احكام و شراخط هر قرارداد اػ اههحت ویژهای برظوردار است.
انواع قراردادهای شرعی

مسأله  .75وعاوالت و قرارداهای شرعی حه دو دستۀ کلی تقسحن ویشوند:

 .1قرارداده ـایی کــه بــرای وحقــق شــدن آنهــا ،قجــول طــرف وقابــل الػم ویحاشــد؛

وانند ظرخد و فروش ،اضاره ،وصالحه ،وضارحه ،وکالت ،عارخه ،ودخعه.
ً
حه طنحن قراردادهایی «عمذ» گفته وـیشـود .عقـدها غالجـا دو طرفـه هسـتند ،ولـی
گاهی افرادی که عقد بين آنان ونعقد ویشود ،بيش اػ دو نفر هسـتند؛ واننـد قـرارداد

«حواله» که سه طرف دارد.

 .2قراردادهای «خک طرفه» که برای وحقق شـدن آن نحـاػی حـه قجـول طـرف وقابـل
2
نحست؛ وانند ُضعاله 1که حه آنها «اخقاع» وی گوخند.
مسأله  .76عقدهای شرعی دو دسته اند:

الف« .عمفذ الصم» و ونظـور اػ آن وعاولـهای اسـت کـه هـحر خـک اػ دو خـا طنـد طـرف

قراداد ،حدون ضلب ووافقت طرف خا طرفهای دخگر ،نهیتواند حـه دلصـواه ظـود وعاولـه
ً
را فسز کند؛ وگر در حعضی ووارد حه ظصوص که شرعا حق فسز داشته حاشد.

ب« .عمذ خايض» و وقصود اػ آن قراردادی است که هـر دو خـا طنـد طـرف خـا خكـی اػ

آنهــا وــیتواننــد حــه دلصــواه ظــود آن را فســز نهاخنــد؛ واننــد وکالــت ،هجــه (حصشــش) 3و
عارخه.

در اداو ــــه ح ــــه بي ــــان شـــــراخط و احك ـ ــام ه ـ ــر ق ـ ــرارداد ،در فص ـ ــلهای ضداگان ـ ــه

پرداظته ویشود.

 .1توضحح ُضعاله ،در فصل وربوط حه آن عکر ویشود.
 .2ههحن طور ،ابراء عوۀ حدهكار اػ دین (اسقاط دین) اخقاع وحسوب ویشود و نحاػ حه قجول حدهكار ندارد.
 .3الجته در برظی اػ ووارد هجه و وکالت الػم ویحاشد که توضحح آن در وجاحث وربوط حه ظود عکر ویشود.

خريد و فروش (قرارداد بحع)
تعريف خريد و فروش و اوور وربوط به آن

مسأله  .77خكی اػ وعاوالت راخـذ ،ظر خـد و فـروش اسـت کـه در آن ،وـالی در وقابـل

عوضی حه فرد دخگر ونتقل ویشود؛

ً
در ظرخد و فروش ،فردی که وـثال کـاالی ظـود را در وقابـل وجلغـی پـول حـه دخگـری

ونتقل ویکند و ویفروشد« ،فروشنده» و طرف وقابل «ظرخدار» ویحاشد.
حه وال فروظته شده « َوجحع» خا « َ
وعوض» خا «و َ
ثهن» و حه عوض آن (قحهت و بهای
َ
1
وعاوله)« ،ث َهن» گفته ویشود.
مسأله  .78برای آنكه وعاولهای عنوان «ظرخد و فروش» و احكام آن را داشته حاشد،

الػم است در آن وعاوله ،وال خک طرف حه عنوان وجحع (طحزی که فروظتـه وـیشـود)

و وال طرف دخگر ،عوض و قحهت آن (ثهن) حاشد.

در بيشــتر وعـــاوالت ،وجحــع« ،کـــاال» بــوده و قحهــت خــا عــوض آن (ثهــن)« ،پــول»

است؛ 2حه ههحن ضهت ظرخدار و فروشنده وعلوم ویحاشند.

 .1حه فروش« ،بيع» و حه ظرخد« ،شراء» نحز گفته ویشود.
 .2در ووارد نادری هن وهكن است پول حه عنـوان وجحـع بـوده و کـاال ،عـوض آن حاشـد؛ وثـل آنكـه فـردی حصواهـد
پول نو ظرخداری کند و در عوض حه عنوان قحهت و بهای وعاوله ،حه طرف وقابل کاالیی حدهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
مسأله  .79اگر هر دو طرف ،کاال خا وثال پول 1حاشد ،در این ووارد طنانشـه دو فـردی

کـــه وعاولـــه وی کننـــد ،خكـــی اػ آن دو شــیء را حــه عنــوان وجحــع (طحــزی کــه فروظتــه
ً
ویشود) و دخگری را عوض و قحهت آن (ثهن) ،قـرار دهنـد  -وـثال فـرد اتـووجحلی را حـه

وقداری طال حفروشد و قصدشان این حاشد که طـال حـه عنـوان قحهـت اتووجحـل حاشـد-
طنحن وعاولهای نحز ،احكام ظرخد و فروش را دارد.
ولی اگر دو طرف قصد نكنند کاالیی که هـر خـک وـیدهـد عـوض و قحهـت (ثهـن
ً
وعاوله) حاشد خا وعوض (وجحع)  -که وعهوال در این گونه وـوارد گفتـه ویشـود کاالهـا

حا هن طاق ػده خا وعاوضه شدند  -طنـحن وعاولـهای هرطنـد صـححح بـوده و احكـام
عهووی وعاوالت و وعاوضات بر آن ضاری ویحاشد ،اوا ظرخد و فروش (قرارداد بيع)

وحســوب نشـــده و احكـــاوی کـــه اظتصــاص حــه ظر خــد و فــروش دارد  -واننــد ظحــار

وسلس و ظحار ححوان -2در آن ضاری نحست.

تقسحهات و اقسام خريد و فروش

مسأله  .81ظرخد و فروش دارای تقسحهات وصتلفی است که اػ وهنترین آنها وـوارد

عیل ویحاشد:

الف .تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت «ػواندار خا نقد بودن» هـر خـک اػ کـاال

(وجحع) خا بهای آن (ثهن)؛

وســاجل و توضــححات در ایــن حــاره در قســهت «تحویــل کــاال و ثهــن» و ههــحن طــور
َ
قسهت «نقد ،نسحهَ ،سلف و »...عکر ویشود.
ب .تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت «وشروط خا حدون شرط» بودن وعاوله؛

 .1برای پول بودن هر دو طرف وعاوله ،ویتوان حـه ظر خـد و فـروش «دخنـار در برابـر رخـال» خـا «پـول نـو ،در وقابـل
پول کهنه» وثال ػد.
 .2توضــحح ظحــار وسلــس و ظحــار ححــوان در فصــل «وــواردی کــه انســان وــیتوانــد وعاولــه را بهــن بزنــد» عکــر
ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وس ــاجل و توض ــححات در ایـــن حـــاره ،در قس ــهت ظح ــارات (ظح ــار ش ــرط و ظح ــار

تصلف شرط) عکر ویشود.

ج .تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت «عحن شصصی خا در عوه بودن» هر خـک

اػ کاال (وجحع) و بهای آن (ثهن)؛

در ظرخــد و فــروش و وعــاوالت دخگــر ،هــر خــک اػ کــاال و قحهــت آن (وجحــع و ثهــن)

وهكن است حه دو صورت وورد وعاوله قرار گحـرد :الف .عـحن شصصـی؛ ب .کلـی در

عوه .توضحح این اصطالحات که در وساجل ز خـادی حكـار وـیرود ،در ضـهن وثـال در
طند وسألۀ حعد عکر ویشود.

کاال عحن شخصی يا ّکلی در ّ
ذوه


ً
مسأله  .81وشتری وثال  55کحلـوگرم بـرنذ حـا ویژگـی وعـحن ظر خـداری وی کنـد؛ سـاس

فروشـنده حــا انتصــاب ظــود ،کحســۀ بـرنذ وــغکور را تهحــه و حــه وی تحویــل ویدهــد؛ 1در
حقحقت ظر خـد و فـروش بـر خـک کحسـه بـرنذ در عوـه و عهـدۀ فروشـنده واقـع شـده و حـا
انسام وعاوله ،وی خـک کحسـه بـرنذ حـا ظصوصـحات وعـحن حـه ظر خـدار حـدهكار شـده

است.

در ایــن گونــه وــوارد ،گفتــه ویشــود کــاالی وــورد وعاولــه «کلــی 2در عوــۀ فروشــنده»

است.

اوا اگر هنگام وعاوله ،احتدا کحسۀ برنسی را انتصاب و وعحن نهوده و وعاولـه را بـر

ههان کحسه واقع ساػند ،کاالی وورد وعاوله «عحن شصصی» ویحاشد.

مسأله  .82حسحاری اػ کاالها وانند وثالی که در وسألۀ قجـل عکـر شـد ،طـوری اسـت
که وعاولۀ آن ویتواند حه صورت کلی در عوۀ فروشـنده واقـع شـود خـا عـحن شصصـی و

 .1فرقــی نــدارد کــه کــاالی وــغکور در نــزد فروشــنده ووضــود حاشــد خــا نــه و خــا کــاال را در ههــان وسلــس وعاولــه و
لحظاتی پس اػ ظرخد کاال بپرداػد خا حعد اػ آن.
« .2کلی» در اخنسا ،حه وعنـای ظرخـد و فـروش کـاال حـه صـورت عهـده و حـه وقـدار زخـاد نحسـت؛ حلكـه کلـی در
عوه در برابر عحن شصصی حكار ویرود و توضحح آن در وتن عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

آنشه تعحين کنندۀ هر خک اػ دو قسن وغکور ویحاشد ،کحفحـت انسـام وعاولـه توسـط
طرفحن حا توضححی است که در وسألۀ قجل عکر شد؛
ً
اوــا برظــی اػ کاالهــا طــوری اســت کــه غالجــا حــه صــورت عــحن شصصــی وعاولــه
1

ویشود؛ وانند ظانه و کاالهای وستعهل.

قحهت (ثهن) ّکلی در ّ
ذوه يا عحن شخصی


مسأله  .83تقســحهی کــه در وســألۀ « »65عکــر شــد در وــورد بهــای وعاولــه (ثهـن) نحــز

وضود دارد؛ حه این صورت که اگر وعاوله بر پول خا کاالی وشصصـی حـه عنـوان قحهـت
ً
(ثهــن) واقــع شــود  -وــثال وشــتری قجــل اػ وعاولــه خــک اســكناس  55هــزار تووــانی حــه
فروشنده داده ،ساس حه او حگوخـد کـاال را حـه ههـحن پـول ظر خـدم  -در طنـحن وـواردی

گفته ویشود ثهن «عحن شصصی» است؛
ً
اوا اگر وثال وشتری کاال را حه قحهت  55هـزار تووـان حصـرد ،سـاس  55هـزار ،تووـان اػ
ضحب ظود ظارح کرده و حه فروشنده حدهد  -که در حقحقت حا انسام وعاوله ظر خـدار

 55هزار تووان حه فروشنده حدهكار شده اسـت  -در طنـحن وـواردی کـه وعاولـه بـر پـول
وشصصــی واقــع نشــده ،گفتــه ویشــود ثهــن« ،کلــی در عوــه» اســت و فرقــی نــدارد کــه
وشــتری در نــزد ظــود تصــهحن داشــته حاشــد پــول وعحنــی را حدهــد خــا نــه و خــا پــول را در
ههان وسلس وعاوله و لحظاتی پس اػ ظرخد کاال بپرداػد خا حعد اػ آن .
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 .1ونظور اػ «کلی در عوه» در این تقسحن ،حدهی و دخنی است که حا انسام ههحن وعاوله حه عهده و عوۀ فـرد
ثاحت ویشود؛ اوا اگر دین و حدهی قجل اػ انسام وعاوله بر عوۀ فردی وضود داشته حاشد و حصواهنـد آن را
وعاولــه کننــد  -وثــل اخنكــه فــرد ،طلجــی را کــه اػ دخگــری دارد ،حصواهــد حــه ظــودش خــا حــه شــصص ثالــث
حفروشد  -احكام ویژهای دارد که در فصل « َدین» ،وجحث «فروش طلب» عکر ویشود.
ً
 .2وانند وعاولۀ نقدی که ظرخدار حا توافق فروشنده ،قصد دارد ثهن وعاوله را حعدا بپـرداػد خـا وعاولـهای کـه
حه صورت نسحه واقع ویشود؛
شاخان عکر است ،در وعاولۀ نسحه ،ههـواره ثهـن وعاولـه کلـی در عوـه اسـت و در وعاولـۀ سـلف ،ههـواره
کــاال کلــی در عوــه اســت و توضــحح بيشــتر در وــورد اقســام وعاولــه اػ نظــر تــأظحر در پرداظــت ثهــن و کــاال ،در
وساجل « 572و  »573عکر ویشود.
 .3در وــواردی کــه وشــتری پــس اػ ظرخــد کــاال ،بــرای پرداظــت قحهــت (ثهــن) اػ کــارت کشــحدن (دســتگاه
کارتظوان) استفاده وی کند ،ثهن وعاوله کلی در عوه است نه عحن شصصی.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 کاال يا ثهنّ ،کلی در ّ
وعحن

مسأله  .84گــاه وعاولــه بــر کــاال حــه صــورت «کلــی در وعــحن» انســام ویشــود و آن در
وواردی است که کاالی وعحنی (عحن شصصی) وضود داشـته و وعاولـه بـر قسـهتی اػ

آن واقع شود؛

وثــل آنكــه وشــتری  3کحلــوگرم اػ خــک کحســۀ وعــحن بــرنذ را کــه در فروشــگاه وضــود

دارد ،ظرخــداری نهاخــد ،در ایــن گونــه وــوارد هرطنــد  3کحلــوگرم بــرنذ ظر خــداری شــده
ً
دقحقا وعحن نگردخده ،ولی وعاوله بر وقداری اػ وال وعحن واقـع ویشـود خـا وثـل آنكـه
ظرخــدار ظصــوص خــک عــدد اػ  3ســكه طــالی وثــل هــن را کــه در طــال فروشــی ووضــود

اســت حــدون آنكــه آن را وعــحن کنــد ظر خــداری کنــد؛ ههــحن توضــحح ،در وــورد بهــای
وعاوله (ثهن) نحز وضود دارد.

در بيشتر ووارد ،کلی در وعحن در وساجل آخنده ،احكام عحن شصصی را دارد.
شرايط ّ
صحت خريد و فروش

برای آنكه ظرخد و فروش حهطور صححح انسام شود ،حاخد شراخطی وراعـات گـردد،

برظی اػ آنها شراجط اصل هعاهله (قرارداد بيـع) اسـت؛ برظـی اػ آنهـا شـراخط خشيفذاس و

فشوشًذه و حعضی دخگر شـراخط کااليی که فشوخحفه هیشفىد (وجحـع) و لیمفث نو (ثهـن)

ویحاشد که احكام آنها در وساجل حعد عکر ویشود.

شرايط اصل وعاوله (قرارداد بيع)

مسأله  .85اصــل ظرخــد و فــروش (عقــد خــا قــرارداد بيــع) ،حاخــد شــراخط عیــل را داشــته

حاشد:

 -اخساب و قجول انسام شود؛

 وواالت بين اخساب و قجول رعاخت شود؛ -بين اخساب و قجول ،وطاحقت حاشد؛
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 -ظرخــد و فــروش ،حــه اوــری کــه هنــوػ اتفــاق نحفتــاده خــا نــاوعلوم اســت ،واحســته و

وعلق نجاشد؛

 -ظرخد و فروش ،ػواندار و ووقت نجاشد.

در اداوه ،حه توضحح این شراخط پرداظته ویشود:
 .2 ايجاب و قجول انجام شود

مسأله  .86ظرخد و فروش (قرارداد بيـع) حـا انسـام «اخسـاب» و «قجـول» صـورت وی گحـرد؛
وعنای اخساب و قجول ،اػ وثالهایی که در اداوه عکر شده روشن ویشود.

1

اخســاب و قجــول حــه دو صــورت انســام وــیشــود :لفظــی و عهلــی؛ در وســاجل حعــد

توضحح آن عکرویشود.

 oالف .ايجاب و قجول لفظی

مسأله  .87اخســـاب و قجـــول لفظـــی ح ــا ه ــر کالو ــی ک ــه وقص ــود را حفههان ــد ،انس ــام

ویشود؛ وثل اخنكه فروشنده حه قصد فروظتن وال حگو خـد« :فـروظتن» خـا «حـه ولكحـت

تو در آوردم» خا «وعاوضه نهودم» که حا گفتن آن حه قصد فروش ،اخساب صورت گرفته
است و ظرخدار حه قصـد قجـول کـردن آن و ظر خـد حگو خـد« :ظر خـدم» خـا «قجـول کـردم» خـا

«پغیرفتن» خا «حه ولكحت ظود در آوردم» که حا گفتن آن حه قصـد ظر خـد ،قجـول صـورت
پغیرفته است.

این کلهات و کلهاتی اػ این قجحل« ،صحغۀ ظرخد و فروش» ناوحده ویشود.

مسأله  .88اگــر احتــدا وشــتری حــه قصــد ظر خــد حگو خــد« :ظر خــدم» و ســاس فروشــنده

حگوخــد« :قجــول کــردم» خــا «فــروظتن» ،اشــكال نــدارد و اخســاب و قجــول حــهطــور صــححح
انسام شده است.

 .1حه بيانی ساده ،انسام اخساب و قجول در قرارداد ظرخد و فروش ،حه وعنای حكار بـردن کـالم خـا انسـام کـاری
اســت کــه نشــان دهنــدۀ ظر خــد و فــروش حاشــد و ظر خــدار و فروشــنده آن را حــه قصــد وحقــق شــدن ظر خــد و
فروش انسام دهند.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .89اػ توضـــححات عکـــر شـــده در وســاجل قجــل وعلــوم شــد کــه الػم نحســ ـت

صــحغۀ ظرخــد و فــروش حــه زحــان عربــی حاشــد و انســام آن حــه زحانهــای دخگــر نحــز کــافی

است.

 oب .ايجاب و قجول عهلی

اخســاب و قجــول عهلــی  -کــه در آن ،وعاولــه حــدون گفــتن صــحغۀ ظر خــد و فــروش

انسـام ویشــود  -روشهــای وصتلفــی دارد؛ اػ ضهلــۀ آنهـا وــواردی اســت کــه در اداوــه
عکر وی گردد.

ّ
 انجام ايجاب و قجول با رد و بدل نهودن کاال يا قحهت آن (وعاطات)

مسأله  .91دو طـرف وعاولــه ویتواننــد حــا رد و حـدل نهــودن کــاال (وجحــع) و قحهــت آن

(ثهن) خـا خكـی اػ آن دو  -حـه قصـد ظر خـد و فـروش  -وعاولـه را انسـام دهنـد کـه حـه آن

ظرخد و فروش خا بيع «وعاطاتی» گفته ویشود.

ظرخد و فروش وعاطاتی حه سه گونه قابل انسام است:

 .1فروشــنده کــاال را حــه قصــد فــروش حــه وشــتری داده و ظر خــدار هــن آن را حــه قصــد

ظرخــد حگحــرد کــه در ایــن وــورد ،حــا ههــحن رد و حــدل شــدن کــاال وعاولــه انســام شــده و

ظرخدار حاخد ثهن را بپرداػد.
ً
 .2ظرخدار ،ثهن  -وثال پول  -را حه قصد ظرخد حه فروشنده داده و او هن حـه ههـحن
1

قصد حگحرد کـه حـه ههـحن رد و حـدل شـدن پـول ،وعاولـه انسـام شـده و فروشـنده حاخـد
کاال را حه ظرخدار حدهد.

 .3فروشــنده کــاال را حــه قصــد فــروش حــه وشــتری حدهــد و ظر خــدار حــا دادن ثهــن حــه

 .1ودتدار خا نقد بودن قحهت (ثهن) خا کاال ،وسألۀ دخگری است که در وجاحث حعدی ،وسـاجل ور بـوط حـه
آن ،وانند ػوان پرداظت ثهن و کاال عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فروشــنده قصــد ظر خــد نهاخــد کــه در ایــن وــورد پــس اػ رد و حــدل شــدن هــر دو (کــاال و

ثهن) ،وعاوله انسام ویشود.

1

 انجام ايجاب و قجول به صورت کتجی

مسأله  .91فروشــنده و ظرخــدار ویتواننــد حــا «نوشــتن وتنــی»  -واننــد نوشــتن صــحغۀ
ظرخد و فروش که در وسألۀ « »65عکرشد  -خا «اوضـاء وـتن وعاولـه» ،ظر خـد و فـروش
را انسام دهند و فرقـی نـدارد آنشـه نوشـته شـده ،سـند رسـهی حاشـد خـا غحـر آن؛ الجتـه،

حاخد انسام این کار حه قصد ظرخد و فروش حاشد.
 oوساجل تکهحلی ايجاب و قجول

مسأله  .92احكام وعاولۀ عهلی وانند احكام وعاولۀ لفظـی اسـت و تهـام شـراخطی
که در وساجل قجل و حعد عکر گردخده ،در هر دو ضاری است.

مسأله  .93اخساب و قجول الػم نحست در خک وكـان انسـام شـود .حنـابراین ،ا گـر ظر خـد و
فــروش تلفنــی خــا حــا گوشــی ههــراه حــه صــورت لفظــی خــا وــتن ارســالی خــا اػ طریــق شــجكۀ

اخنترنت و ههحن طـور حـا ناوـهنگـاری و واننـد آن انسـام شـود ،صـححح اسـت؛ الجتـه حاخـد

شراخط وعاوله  -اػ ضهله «وواالت» که در وسألۀ « »75عکر ویشود  -رعاخت گردد.
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 .1حــه بيــان دقحــقتر در وــورد اول ،دادن کــاال حــه وشــتری «اخســاب» و گــرفتن کــاال اػ ضانــب وشــتری «قجــول»
ویحاشد؛ پس وشتری حا گرفتن کاال ،والک آن شده و اگر بهای وعاوله (ثهن) در عوه حاشـد  -کـه در ایـن
ً
گونه ووارد ،غالجا طنحن است  -وجلغ ثهن را حدهكار شده است؛
در وــورد دوم ،پرداظــت بهــای وعاولــه (ثهــن) حــه فروشــنده« ،اخســاب» و گــرفتن آن «قجــول» ویحاشــد؛ پــس
فروشـنده حــا گـرفتن قحهــت (ثهـن) والــک آن شـده و اػ آن پــس طنانشـه کــاال ،عـحن شصصــی حاشـد ،وشــتری
والک آن ویحاشد و اگر کلی در عوه حاشد ،فروشنده حا گرفتن ثهن ،حدهكار حه کاال وی گردد.
در وــورد ســوم ،حــا رد و حــدل شــدن خكــی اػ آنهــا (کــاال و ثهــن) ،هنــوػ وعاولــه تهــام نشــده و هــحر خــک اػ
فروشنده و ظرخدار والک ثهن و کاال نهیشوند.
الجته ،در حعضی اػ ووارد والک شدن طرفحن وعاوله  -غحر اػ انسام اخسـاب و قجـول  -شـراخط دخگـری نحـز
دارد ،وثل اخنكه در وعاولۀ َص ْرف (طال خا نقره در وقابل طال خا نقره) کاال و قحهت آن حاخـد قجـل اػ ضـدا شـدن
طرفحن وعاوله اػ خكدخگر تحویل داده شود ،که توضحح آن در وحل ظود عکر شده است.
 .2عالوه بر رعاخت شراخط عهووی صحت وعاوله که در این حصش عکر ویشود ،وراعات شراخط ویژۀ برظـی
وعاوالت وانند بيع نسحه ،بيع سلف ،بيع صرف نحز برای صححح بودن وعاوله الػم است ،که در فصـل
وربوط حه آنها عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .94اگــر وعاولــه حــا ترکحجــی اػ اخســاب و قجــول لفظــی و عهلــی انســام شــود،

اشكال ندارد؛

پــس طنانشــه فروشــنده حــه دخگــری حگو خــد« :فــالن کــاال را در وقابــل فــالن وجلــغ

فــروظتن» و او هــن آن کــاال را حــه قصــد ظر خــد اػ وحــل ظــود بــردارد و خــا پــول را حــه قصــد
ظرخد در اظتحار فروشنده قرار دهد ،وعاوله صححح است.
ً
مسأله  .95اگـــر وشـــتری کــاالیی را ســـفارش دهــد ،وــثال وغــاػهدار حــه عهــده فــروش

حگوخــد 555« :عــدد اػ فــالن ضــنس حــه فــالن قحهــت بــراخن ارســال کــن» و وقصــودش اػ
ههــحن ســفارش دادن ،ظرخــد بــوده و قصــد فروشــنده هــن اػ قجــول آن ،فــروش حاشــد ،حــا
انسام سفارش و قجول آن ،وعاوله وحقق شده است؛
ً
اوا اگر وقصود اػ سفارش دادن ظرخد نجاشد ،حلكـه وـثال حصواهنـد هنگـام تحویـل
1

کــاال ،حــا پرداظــت پــول خــا حــه گونــهای دخگــر وعاولــه را انســام دهنــد ،حــا ســفارش دادن
وعاولهای وحقق نشده است.

مسأله  .96ثجت رسهی و قانونی شرط صـحت وعاولـه نحسـت و ا گـر قـرارداد شـرعی

بيع بين دو نفر  -هرطند حـهطـور شـفاهی و غحـر رسـهی  -واقـع شـده حاشـد ،صـححح و
الزام آور است.

 .1 وواالت بين ايجاب و قجول رعايت شود

مسأله  .97در ظرخد و فروش الػم است «وواالت بين اخسـاب و قجـول» رعاخـت شـود؛ حـه
ایــن وعنـــا کـــه تـــا وقتــی فروشـــنده اػ فـــروش ونصــرف نشــده ،ظر خــدار ،آن را قجــول کنــد.
ً
حنابراین ،ا گـر وـثال فروشـنده حگو خـد« :فـروظتن» و ظر خـدار حـه قجـول وجـادرت نكنـد تـا آنكـه
ً
 .1حدیهی است برای آنكه وعاوله صححح حاشد ،حاخـد سـایر شـراخط وعاولـه نحـز رعاخـت گـردد؛ پـس ا گـر وـثال
کاال و قحهت آن (وجحع و ثهن) ،هر دو در عوـه و هـر دو وـدتدار حاشـد  -ههـان طـور کـه در وسـألۀ «»573
عکر ویشود  -وعاوله حاطل است؛ اوا طنانشه وعاوله نقد حاشد و دو طرف پس اػ وعاوله ،کـاال و پـول را
حا رضاخت خكدخگر حا تأظحر تحویل دهند اشـكال نـدارد؛ الجتـه ،بيـع َص ْـرف حكـن و یـژه ظـود را دارد کـه در
وسألۀ « »443عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فروشنده اػ فروش ونصرف گردد ،ساس حگوخد« :ظرخدم» ،وعاوله وحقق نشده است؛

اوــا ا گــر فروشــنده اػ فــروش ونصــرف نشــود و ونتظــر قجــول حهانــد تــا اخنكــه ظر خــدار

حگوخد« :ظرخدم» ،وعاوله صححح است.

 .5 بين ايجاب و قجول وطابقت باشد

مسأله  .98در وعاولــه حاخــد قجــول ظر خ ـدار اػ نظــر قحهــت و ویژگیهــای ظــود کــاال و

ســایر شــراخط و حــدود وعاولــه ،وطــابق حــا اخســاب فروشــنده حاشــد .حنــابراین ،در وــوارد
عیل و وانند آن وعاوله صححح نحست:

 -فروشـنده حگوخــد« :ایــن پارطــۀ چففادس را صــد هــزار تووــان فــروظتن»؛ اوــا ظر خــدار

حگوخد« :این پارطۀ پیشاهًی را صد هزار تووان ظرخدم».

 -فروشنده حگوخد« :ایـن پارطـۀ طـادری را صفذ هفضاس تووـان فـروظتن»؛ اوـا ظر خـدار

حگوخد« :این پارطۀ طادری را يىد هضاس تووان ظرخدم».

 -فروشــنده حگوخــد« :ایــن ونــزل را پانصــد وحلحــون تووــان فــروظتن بففه شففش آنكــه

هزخنــههای ضــانجی فــروش  -واننــد هزخنــه ســند ػدن  -بــر عهــدۀ ظر خــدار حاشــد»؛ اوــا
ظرخدار حگوخد« :این ونزل را پانصد وحلحـون تووـان بذوو ايى شفش ظر خـدم» خـا حگو خـد:

«این ونزل را پانصد وحلحـون تووـان ظر خـدم حـه شـرط آنكـه کلحـه هزخنـههای ضـانجی حـه
عهدۀ فروشنده حاشد».

1

مسأله  .99اگـــر وشـــتری در هنگ ــام قج ــول ،حعض ــی اػ ش ــراخط و ظصوص ــحاتی را ک ــه

فروشــنده در اخســاب ظــود لحــاظ کــرده خــا اصــل وعاولــه را ،تنهــا حــه صــورت صــوری و
ظاهری پغیرفته و در قجول آنها قصد ضدی نداشـته حاشـد ،وعاولـه واقـع نشـده و کـاال
(وجحع) و بهای آن (ثهن) حه ولكحت طرف وقابل در نهیآخـد .حنـابراین ،وشـتری حـق
ندارد ظود را والک کاال حداند؛

2

 .1توضحح بيشتر در این وورد ،در هًهاج الصالحیى ،ح ،4وسألۀ  32عکر شده است.
 .2هرطند ودرک قانونی ،وجنی بر والكحت وی وضود داشته حاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

الجته ،اگر فروشنده اػ قصد وشتری اطالع نداشته حاشد ،ویتواند حا توضه حه ظاهر

کالم خا عهل وشتری که وعاولۀ ضدی و حقحقی است ،وعاوله را صححح حداند.

ههــحن طـــور ،اگــر پـــس اػ انســـام وعاولــه ،ظر خــدار ادعــای صــوری بــودن حنهاخــد،

طنانشه فروشنده حه حرف او اطهحنان نداشته حاشد ،ویتواند وعاوله را  -حا توضه حـه

ظاهر ضدی آن  -صححح حداند.

این وسأله ،در وورد قصد ضدی خا صوری فروشنده نحز ضاری است.

ّ
ّ
 .7 وعاوله بر اوری که هنوز اتفاق نحفتاده يا ناوعلوم است وعلق نجاشد

1

مسأله  .111وعلــق و واحســته بــودن ظر خــد و فــروش بــر اوــری کــه هنگــام وعاولــه هنــوػ
اتفاق نحفتاده ،صححح نحست.
ً
فرقی نـدارد کـه هنگـام وعاولـه وعلـوم حاشـد کـه آن اوـر حعـدا اتفـاق ظواهـد افتـاد،

وثل اخنكه فرد حگوخد« :این کاال را حه تـو فـروظتن ،ػوـانی کـه اول وـاه فـرا رسـد» خـا واقـع

شدن آن اور ناوعلوم حاشد ،وانند اخنكه فروشنده حگوخد« :ایـن لجـاسهـای دظترانـه را

حه تو فروظتن ،ػوانی که براخن فرػند پسر وتولد شود».

2

مسأله  .111وعلــق و واحســته بــودن ظر خــد و فــروش بــر اوــری کــه هنگــام وعاولــه وعلــوم

نحست اتفاق افتاده حاشد ،صححح نحست.

حنابراین ،طنانشه فروشنده حه قصد فروش حگوخد« :این کتاب را حه تو فـروظتن ا گـر

وانند آن را در ظانـه داشـته حاشـن» و ایـن در حـالی اسـت کـه نهیدانـد واننـد آن را در

ظانه دارد خا نه ،طنحن وعاولهای صححح نحست.

 .1الجتــه ا گــر اصــل وعاولــه قطعــی بــوده و وعلــق نجاشــد ،ولــی شــراخطی در ضــهن وعاولــه قــرار داده شــود ،حــا
توضححاتی که در قسهت «ویژگیهای شرط» عکر ویشود ،وعاوله صححح است.
 .2حكن این وسأله در ضایی است که طرفحن حصواهند حـا گفـتن ههـحن عجـارت و قجـول آن ،اخسـاب و قجـول
وعاوله را حه صورت وعلق انسام دهند؛ طوری که قطعـی و وحقـق شـدن وعاولـه ،واحسـته حـه فـرا رسـحدن
ػوان وغکور حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 خريد و فروش ،ووقت و زواندار نجاشد

مسأله  .112اگر فروشنده کاالیی را تنها حهطور ووقت حفروشد ،حه این صورت که پس
اػ ســاری شــدن آن ػوــان ،ظرخــدار والــک آن نجاشــد ،طنــحن وعاولــهای حاطــل اســت؛

الجته ،اگر فروشنده کاال را حدون آنكـه وقحـد حـه ػوـان وعحنـی شـده حاشـد حفروشـد و در

ضهن وعاوله شرط کند که حق فسز وعاوله را در ػوان وعحن داشته حاشـد خـا وکحـل

در حاػ ظرخد کاال در ػوان وعحن حاشد ،وعاوله صححح است.

مسأله  .113اگر اوا کن تساری خا وسكونی و وانند آن برای خـک فصـل وعـحن اػ سـال
ً
 وــثال فصــل بهــار  -فروظتــه شــود ،طــوری کــه دو طــرف قصدشــان ایــن اســت کــه آنولـک حـا انسـام ایـن وعاولـه ،در فصـل بهـار ،در تهـام سـالهـا وـال ظر خـدار حاشــد و در

فصــلهــای دخگــر وــال او نجاشــد 1،طنــحن وعاولــهای فــروش ػوــانی وحســوب شــده و
حاطل ویحاشد.

2

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله  .114فروشنده و ظرخدار هنگام انسام وعاوله ،حاخد شروط عیل را داشته حاشد.
 .1وعاوله را حا اظتحار ظود انسام دهند؛

 .2فروشــنده والــک کــاال (وجحــع) و ظر خــدار والــک قحهــت (ثهــن) حاشــند خــا اضــاػۀ

انسام وعاولۀ آن (وجحع و ثهن) را داشته حاشند؛

 .3وحسور (وهنوع اػ تصرف در اووالشان) نجاشند؛

ً
 .1حه ایـن وعنـا کـه در فصـلهای دخگـر ،ولـک ،وـال ظـود فروشـنده حـاقی حهانـد خـا اخنكـه وی قـجال آن را بـرای
ً
فصلهای دخگر حه دخگران فروظته خا قصد داشته حاشد حعدا حه دخگران حفروشد.
ً
 .2شاخان عکر است ،راه شرعی برای انسام طنحن هدفی آن است که فروشنده آن وكـان را وـثال حـه طهـار نفـر
ظرخدار حهطور وشاع حفروشد و در ضهن وعاوله ،حا هر خک شرط کند کـه وی در غحـر اػ فـالن فصـل ،آن را
در اظتحار دخگری قرار دهد خا آنكه در ضهن فروش ،حـا هـر خـک شـرط کنـد تـا در وـورد اسـتفاده اػ وحـل حـا
خكدخگر ،وصالحه نهاخند .وشاع بودن خک شیء حه ایـن وعنـا اسـت کـه آن شـیء ،وتعلـق حـه دو خـا طنـد
نفر حاشد حه گونهای که سهن هر خک ،ضدا و وسزی اػ دخگران نجاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 .4قصد انسام وعاوله را داشته حاشند.

احكام این شراخط ،در وساجل آخنده عکر ظواهد شد.

 .2 وعاوله را با اختحار خود انجام دهند

مسأله  .115بـــرای آنكـــه وعاولـــه صـــححح حاشــد ،ظر خــدار و فروشــنده حاخــد حــا اراده و
اظتحار ظود وعاولـه نهاخنـد و کسـی ،خكـی اػ آن دو خـا هـر دو را وادار (ا کـراه) حـه انسـام

وعاوله نكرده حاشد .حنابراین ،وعاولـۀ فـردی کـه وادار (ا کـراه) حـه انسـام وعاولـه شـده

حاطل است.

«ا کراه» و آنشه در حكن ا کراه است در اخنسـا حـه ایـن وعناسـت کـه فـرد ،دخگـری را

الزام و اور حه ظرخد خا فروش کند حه گونـهای کـه وی حترسـد طنانشـه وصالفـت کـرده و

وعاوله را انسام ندهد ،آن فرد خا شصص دخگر ضرر خا آسحب ضـانی خـا روحـی خـا وـالی

خــا آبرو یــی حــه نــاحق بــر او وارد آورد؛ طــه اخنكــه اوــر و الــزام آن فــرد ،ههــراه حــا تهدخــد و
ترساندن و هشدار و وانند آن حاشد خا نه.

توضححات بيشتر این ووارد ،در وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله  .116در وورد ضرر و آسحجی که در وسألۀ قجـل بـرای تحقـق «ا کـراه» خـا آنشـه در
حكن اکراه است عکر شد ،توضه حه دو نكته الػم است:

الففف .ضــرر خــا آســحب طــوری حاشــد کــه تحهــل آن ،ب ـرای فــرد وعهــول و وتعــارف

نجاشد؛ 1طوری که عقال وی را ناگزیر اػ انسام وعاوله حه حساب آورند؛

الجته ،الػم نحست آسحب و ضرری که ویترسد بر او وارد آخد ،تنها حه ضهت اقـدام

دخگری بر ظود او (فردی که ا کراه شده) حاشد؛ حلكـه ا گـر حترسـد طنانشـه وعاولـهای را
که دخگری او را حه آن اور کرده انسام ندهد ،اقداوی نسجت حه حعضی اػ وتعلقـحن وی

که اوور آنهـا بـراخش اههحـت دارد انسـام دهـد ،حـاػ هـن حـا وضـود شـراخط وـغکور ا کـراه خـا
آنشه در حكن ا کراه ویحاشد ،وحقق شده است؛

 .1این اور نسجت حه شدت و ضعف ضرر و آسحب و نحز تحهل اشصاص ،وتفاوت ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وثل آنكه فرد حترسد فرد اور کنندۀ حه وعاوله خا غحر او ،ضـرری حـه خكـی اػ اعضـای

ظانوادهاش وارد آورد خا فرػندش را اػ او ضـدا کنـد ،هرطنـد آسـحجی هـن حـه او نرسـاند و
آسحب روحی که اػ این ضهت (ضدایی اػ فرػند خا ضـرر بـر او) بـر وی (فـردی کـه ا کـراه
ً
شده) وارد ویآخد ،قابل توضه بوده و وعهوال طنحن آسحجی تحهل نهیشود.
ب .تــرس اػ آســحب و ضــرر ،در اقـدام فــرد بــر وعاولــه وــؤثر حاشــد .حنــابراین ،ا گــر فــرد

حترسد طنانشه وعاولهای که حه انسام آن اور شده را انسام ندهد ،دخگـری آسـحجی حـه
وی برساند ،اوا وی انگحزۀ دخگری برای وعاوله داشته حاشد و وعاوله را حـه ضهـت آن

ترس واقع نساػد ،طنحن وعاولهای ا کراهی نحست.

مسأله « .117ا کراه» خـا آنشـه در حكـن ا کـراه اسـت در صـورتی وحقـق ویشـود کـه راه

طارهای وانند کهک گرفتن اػ دخگران خا فرار خا تورخه برای اقدام نكردن فرد حه وعاولـه
ً
وضود نداشته حاشد خا این اور حا وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشـود ههـراه
بوده و حرضی حاشد؛
ً
پس اگر وثال حتواند هنگام انسام وعاوله ،قصد ضدی بـرای وعاولـه ننهاخـد ،ا کـراه

وحقق نهی گردد.

1

ً
مسأله  .118اگر فرد اػ ترس اخنكه شصص دخگری حه او ضرر خا آسحب برسـاند  -وـثال

آبروی وی را بجرد  -وعاوله نهاخد ،حدون آنكه اػ طـرف آن شـصص خـا فـرد دخگـر الـزام و
اوــر حــه وعاولــه شــده حاشــد ،وعاولــه وــغکور ا کراهــی نج ـوده و حــا وضــود ســایر شــراخط،

صححح است.

ههحن طور ،اگر حه علت شراخط اضطراری وانند فقر ،ناطار حاشـد ظر خـد خـا فـروش

را انسام دهد ،وعاولۀ وغکور صححح ویحاشد ،هرطند فروش وال حه کهتر اػ قحهـت
حاػاری و خا ظرخد حه بيش اػ قحهت حاػاری آن وال حاشد.

مسأله  .119اگر فرد اػ ترس اخنكه شصصی حه او ضرر برساند ظرخد خـا فـروش را انسـام
 .1وگر آنكه اضطراب خا ترس خا غفلت خا بیاطالعی و ضهل ،وانع حه کـارگحـری ایـن راههـا گـردد ،کـه در ایـن
صورت حا وضود سایر شراخط ،ا کراه وحقق وی گردد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
دهد ،ولی شرعا وستحق آن ضرر حاشد ،وعاولۀ انسام شده ا کراهـی نجـوده و حـا وضـود

سایر شراخط ،صححح است؛
ً
پــس ا گــر وــثال فــرد ،وســتحق قصــاص حاشــد و ولــی وقتــول حگو خــد« :ایــن وعاولــه را
ً
انسام حـده ،وگرنـه تـو را قصـاص وـیکـنن» ،خـا طلجكـار ی کـه شـرعا اسـتحقاق وطالجـۀ
طلــب ظــوخش را دارد حــه حــدهكار حگو خــد« :ایــن وعاولــه را انســام حــده ،وگرنــه طلــجن را

وطالجــه وــیکــنن» و فــرد اػ تــرس قصــاص خــا وطالجــۀ طلــب ،اقــدام حــه آن وعاولــه کنــد،
طنحن وعاولهای ا کراهی نحست.

مسأله  .111اگر بر فردی واضب حاشد وعاولـهای را انسـام دهـد ،ولـی وی اػ انسـام آن
اوتنــاع ورػد ،طنانشــه او را وسجــور بــر وعاولــه نهاخنــد ،آن وعاولــه ا کراهــی نجــوده و حــا
وضود سایر شراخط صححح است؛

وثل آنكه بر اساس شرط ضهن عقدی بر فرد واضـب حاشـد کـاالیی را حفروشـد و او

حاضــر حــه انســام آن نشــود ،کــه در طنــحن وــوردی ،ویتــوان وی را وسجــور حــه انســام
وعاوله نهود.

مسأله  .111اگرظرخدار خا فروشنده را حه نـاحق حـه انسـام وعاولـه وادار کننـد ،طنانشـه
ً
حعــد اػ وعاولـــه اػ روی اظتحـــار راضــی شــود ،وــثال حگو خــد« :راضــی هســتن» ،وعاولــه

صـــححح اســت ،هرطنـــد احتحـــاط وســتحب آن اســت کــه دو حــاره وعاولــه را انســام
دهند.

 .1 والک جنس و عوض آن يا در حکن والک باشند

مسأله  .112خكی اػ شراخط فروشنده و ظرخدار در وعاولۀ «عـحن شصصـی» 1آن اسـت
که هر خک اػ آن دو نسجت حه والی که ویظواهند وعاوله کنند (وجحـع و قحهـت آن)،

خكی اػ سه حالت عیل را داشته حاشند:

 .1وعنای وعاوله بر عحن شصصی و فرق آن حا وعاوله بر عوه ،در وساجل « 65تا  »63عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الف .ظود ،والک آن حاشند؛

1

ب .ولی شرعی والک حاشند ،وانند پدر نسجت حه اووال حشۀ ناحالغ؛

ج .وکحل والک در انسام وعاوله حاشند خا در وعاوله اضاػه 2داشته حاشند.

در غحر ایـن صـورت ،طنانشـه وعاولـهای انسـام شـود« ،وعاولـۀ فضـولی» نـام دارد

که برظی اػ احكام آن در وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله  .113اػ شراخط صححح بـودن وعاولـه در وـوردی کـه کـاال (وجحـع) خـا عـوض آن

(ثهن) «کلی در عوه» حاشد این است که طنانشه فرد وعاولـه در عوـه را بـرای دخگـری
انسام ویدهد ،اػ او اضاػه خا وکالت در انسام وعاوله داشته خا ولی شرعی وی حاشد؛

در غحر این صورت  -وانند آنشه در صفحۀ « ،»553پاورقی « »3عکر ویشود  -وعاوله
احكام فضولی را دارد.

 oاحکام وعاولۀ فضولی و وساجل ورتجط با آن
 فروش وال ديگری به صورت عحن شخصی

مسأله  .114اگر انسان وال دخگری را حه صورت فضولی 3حفروشد 4،طنانشه صـاحب

وــال 5حــه فــروش آن راضــی نشــود و حعــد اػ انســام وعاولــه ،آن را اضــاػه ندهــد ،وعاولــه

حاطل است .اوا اگر راضی شده و اضاػه دهد ،وعاوله صححح ویحاشد.

6

 .1حــدیهی اســت بــرای آنكــه وعاولــه حــهطــور صــححح انســام شــود ،الػم اســت ســایر شــراخط  -واننــد وحســور
نجودن دو طرف وعاوله (شرط سوم)  -نحز رعاخت گردد.
 .2در حعضی اػ ووارد ،اطهحنان حه رضاخت صاحب وال برای ضایز بودن وعاوله کافی اسـت کـه توضـحح آن
در اداوه عکر ویشود.
 .3توضحح آن در وسألۀ « »554عکر شد.
 .4شاخان عکر است ،فضولی واقع شدن وعاولـه در عقـد وضـارحه و عقـد شـرکت ،احكـام و یـژهای دارد کـه در
فصل «وضارحه» و فصل «شرکت» عکر ویشود.
 .5در وواردی که والک ،وحسور است ،اضاػۀ ولی شرعی وعحار ویحاشد.
 .6وساجلی که در وورد فروش وال غحر  -حـهطـور فضـولی  -در ایـن قسـهت عکـر ویشـود ،در ضـایی اسـت کـه
کاال حه صورت عحن شصصی فروظته شود نه در عوه؛ توضحح وعنای وعاولۀ عحن شصصی و وعاولـۀ در
عوه ،در وساجل « 65تا  »63عکر شده است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .115در وـــواردی ک ــه صـــاحب و ــال وعاول ــۀ فض ــولی را اض ــاػه ویده ــد ،آث ــار
صححح بودن وعاوله اػ ػوان وعاوله حساب ویشود نه اػ ػوان اضاػه؛

ـک آن ،پـس اػ خـک وـاه وعاولـه
پس اگر در وعاولۀ
فضولی خک رأس گوسفند ،وال ِ
ِ

را اضاػه دهد ،شحر و پشن آن در این ودت وال وشتری است و ههحن طور اگر قحهـت
ً
(ثهن) وعاوله ،وثال کاال بوده و ونافعی داشته حاشد ،ونافع آن ،اػ ػوـان وعاولـه وـال

طرف وقابل است.

مسأله  .116اضاػه خا رد والک (کسی که والش حـهطـور فضـولی فروظتـه شـده) پـس اػ
وعاولۀ وغکور دو صورت دارد:

الففف .احتــدا وعاولــه را اضــاػه دهــد و حعــد اػ اضــاػه دادن پشــحهان شــده و آن را رد

نهاخد ،طنحن ردی بیاثر بوده و وعاوله صححح ویحاشد.

ب .احتدا وعاوله را اضاػه نداده و رد کند و حعد اػ رد کردن وعاوله ،پشـحهان شـده

و آن را اضاػه دهد ،وشهور فروودهاند :طنحن وعاولـهای بـیاثـر اسـت؛ ولـی ایـن حكـن

ظالی اػ اشكال نحست و حنـابر احتحـاط واضـب ،وراعـات وقتضـای احتحـاط در وـورد

آن ترک نشود.

مسأله  .117رضــاخت قلجــی  -حــدون اخنكــه فــرد آن را ابــراػ کنــد  -اضــاػه حــه حســاب

نهیآخد .حنابراین:

الففف .اگــر وعاولــۀ فضــولی انســام گــردد و والــک پــس اػ اطــالع راضــی شــود ،اوــا

رضاختش را ابراػ نكند ،رضاخت وی برای صححح بودن وعاوله کافی نحست.

ب .اگر انسان حداند والک ،راضی حـه انسـام وعاولـهای اسـت ،اوـا حـدون اخنكـه اػ

وی اضاػه حگحرد آن را برای او حفروشد ،وعاوله فضولی وحسوب ویشود.

مسأله  .118ابراػ اضاػه در وورد وعاولۀ فضولی ،حا هر خک اػ ووارد عیل کافی است:

الف .ابراػ حا کالم حهطور صرخح؛ وثـل آنكـه والـک حگو خـد« :وعاولـه را اضـاػه دادم»

خا «راضی شدم» خا «اوضا کردم».
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ب .ابراػ کالوی حهطور کناخهای؛ وثل اخنكه والک ضهت اوضـای وعاولـه حگو خـد:

«ظداوند حه تو برکت دهد».

ج .ابــراػ عهلــی؛ وثــل آنكــه والــک در حــالی کــه وــیدانــد وعاولــه فضــولی انســام

شده ،پول آن را قجول کرده و وصرف نهاخد.

مسأله  .119اگر کسـی وـال دخگـری را حـهطـور فضـولی حفروشـد حـه قصـد اخنكـه پـول آن

وــال ظــودش حاشــد ،طنانشــه صــاحب وــال ،وعاولــه را بــرای او اضــاػه دهــد ،وعاولــه
صــححح اســت و پــول وــال او وــیشــود و ا گــر وعاولــه را بــرای ظودش(صــاحب وــال)
اضاػه دهد ،پول ،ولک صاحب وال وحسوب ویشود.

در حكن این وسأله ،فرقی نحسـت بـين اخنكـه فـرد حـه ظحـال اخنكـه وـال وتعلـق حـه

ظودش بوده ،آن را فروظتـه خـا حـا وضـود اخنكـه ویدانسـته وـال دخگـری اسـت ،وعاولـه

کرده است.

1

مسأله  .121کسی که قصد دارد وال دخگری را حفروشد ،دو صورت دارد:

الففف .حصواهــد وــال را بــرای ظــودش (فروشــنده) حفروشــد؛ وثــل آنكــه «علــی» وــال

«حسحن» را حفروشد حه قصـد آنكـه پـول ،وـال ظـودش (علـی) حاشـد؛ در ایـن صـورت،

اگر علی هنگام وعاوله حداند صاحب وال راضی حه طنـحن وعاولـهای بـرای ظـودش

(علی) ویحاشد ،وعاوله صححح است و اضاػه گرفتن الػم نحست.

2

ب .حصواهد وال را برای صاحب وال حفروشد؛ در این صـورت ،ههـان طـور کـه در

وسألۀ « »555اشاره شد ،اطهحنان حه رضاخت قلجی صاحب وال کافی نحست و حاخـد
برای وعاوله اػ او اضاػه داشته حاشد ،وگرنه وعاوله فضولی حه حساب ویآخد.

مسأله  .121اگر کسی که حا دخگـری در وـالی شـرخک اسـت ،سـهن ظـود و شـرخكش را

حدون اضاػه اػ او در خک وعاوله حفروشد ،وعاولـه نسـجت حـه سـهن ظـودش صـححح و

 .1این وسأله ،استثنایی دارد که در وسألۀ حعد ظواهد آود.
 .2وال ک ،رضاخت قلجی صـاحب وـال اسـت و در ایـن وـورد ،اطهحنـان حـه رضـاخت هـن کـافی اسـت؛ الجتـه،
الػم است این اطهحنان اػ راههای عقالیی حاصل شده حاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

نسجت حه سهن شـرخک ،فضـولی وحسـوب ویشـود و طنانشـه شـرخک اضـاػه ندهـد،
وشتری حق دارد وعاوله را نسجت حه حاقحهانده نحز فسز کند.

1

مسأله  .122اگر فرد ،والی را حهطور فضولی حفروشد ،سـاس والـک آن ،ههـان وـال را

حــه شــصص دخگــری حفروشــد  -حتــی ا گــر پــس اػ انســام دو وعاولــه ،والــک اػ وعاولــۀ
فضولی وطلع شـده و آن را اضـاػه دهـد -وعاولـۀ فضـولی حاطـل بـوده و وعاولـۀ والـک

صححح ویحاشد و در این وورد ،اضاػۀ حعدی بیاثر است.

مسأله  .123اگر کسی وـال دخگـری را حـهطـور فضـولی حفروشـد و حـدون آنكـه صـاحب
ً
وــال آن را اضــاػه دهــد ،ظــودش والــک آن شــود ،وــثال فــردی وــال بــرادرش را حفروشــد،
ً
ساس حا فوت برادر ،آن وال اػ طریق ارث حـه او ونتقـل شـود خـا آنكـه حعـدا آن وـال را اػ

برادرش حصـرد ،وعاولـۀ فضـولی انسـام شـده ،حاطـل اسـت و اضـاػۀ حعـدی اثـری در آن

ندارد.

2

مسأله  .124اگـــر کســــی وـــال شصصــــی را حـــهطـــور فضـــولی حفروشـــد و آن شـــصص

(صــاحب وــال) قجــل اػ آنكــه وعاولــه را اضــاػه دهــد خــا رد نهاخــد فــوت کنــد ،وعاول ـۀ
وغکور حاطل است و اضاػۀ ورثۀ وی اثری ندارد.
فروش وال به صورت ّکلی در ّ
ذوه


مسأله  .125اگر فرد والی را در عوۀ ظود حفروشد 3،وثل اخنكـه  55کحلـوگرم گنـدم را در
عوــۀ ظــود حــه دخگــری حفروشــد و هنگــام تحویــل 55 ،کحلــوگرم گنــدوی کــه وتعلــق حــه

دخگــری اســت  -حــدون کســب اضــاػه اػ صــاحب وــال خــا اطهحنــان حــه رضــاخت او -حــه
َْ
 .1حق فسز در این وورد« ،ظحار تجعض َصفقه» نام دارد که توضحح آن در وجحث «ظحارات» عکر ویشود.
ً
 .2حنــابراین ،حعــد اػ آنكــه ظــود فــرد والــک وــال شــد ،ویتوانــد آن را حــه فــردی کــه قــجال حــهطــور فضــولی حــه او
فروظته بود ،حفروشد و ویتواند اػ فروش آن حه وی ظودداری نهاخد.
 .3اگر انسان وـالی را حـدون اضـاػه و رضـاخت دخگـری حـه صـورت کلـی در عوـۀ وی حفروشـد ،وثـل آنكـه فـرد 55
کحلــوگرم بــرنذ در عوــۀ بــرادر ظــود حــه دخگــری حفروشــد ،حــه ایــن وعنــا کــه پــس اػ انســام وعاولــه ،بــرادرش 55
کحلوگرم برنذ حه ظرخدار حدهكار شود ،طنحن وعاولهای احكام فروش فضولی را دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ظرخدار حدهد ،وعاوله صححح است و فضولی وحسوب نهیشود.

حنــابراین ،فروشــنده والــک بهــای در خــافتی (ثهــن) ویشــود؛ ولــی تــا ػوــانی کــه اػ

صاحب گندم اضاػه نگرفته 55 ،کحلوگرم گندم حه ظرخدار حدهكار ویحاشد.

1

 خريد با پول ديگری

مسأله  .126کســی کــه قصــد دارد حــا پــول دخگــری کــاالیی را بــرای ظــودش ظر خــداری

نهاخـــد ،طنانشـــه ثهـــن وعاولـــه (قحهـــت) شصص ــی حاش ــد 2و هنگ ــام وعاول ــه حدان ــد
صاحب پول حه طنحن وعاولهای راضی است ،وعاوله صححح است و اضاػه گرفتن
اػ او الػم نحست؛

اوــا ا گــر ثهــن وعاولــه کلــی در عو ـه حاشــد ،در هــر حــال وعاولــه صــححح اســت و

ظرخدار در صورتی وـیتوانـد حـدهحش حـه فروشـنده را اػ پـول شـصص دخگـر بپـرداػد کـه

حداند صاحب پول حه این اور راضی است.

مسأله  .127اگر انسان حا پول دخگری ،حدون کسب اضـاػه خـا اطهحنـان حـه رضـاخت او
برای ظودش کاالیی ظرخداری کند 3،دو صورت دارد:

الف .وعاوله حـا پـول حـه صـورت عـحن شصصـی  -حـه وعنـایی کـه در وسـألۀ «»63
ً
عکر شد  -انسام شود؛ وثال حه فروشـنده حگو خـد« :کـاال را حـا ایـن پـول ویظـرم»؛ در ایـن

صــورت ،وعاولــه نســجت حــه پــول ،فضــولی حســاب شــده و وســاجل « »552تــا « »543در
وورد آن ضاری است.

 .1حنــابراین ،خــا حاخــد اػ صــاحب گنــدم بــرای پرداظــت حــدهی ظــود اػ وــال او (حاحــت وعاولــۀ در عوــه) ،اضــاػه
حگحــرد و خــا اخنكــه  55کحلــوگرم گنــدم اػ وــال ظــود حــه ظرخــدار حدهــد و گنــدمهای قجلــی را حــه صــاحجش
برگرداند.
شاخان عکر است ،طنانشه گندمها وصرف شده خا اػ بين رفته حاشد ،در اخنكـه صـاحب گنـدم ویتوانـد
وال ظود را اػ طه کسی وطالجه کند ،احكام آن در فصل «غصب و سایر اوور ضهانآور» بيان ظواهد شد.
 .2توضحح وعنای ثهن شصصی و ثهن کلی در عوه ،در وسألۀ « »63بيان شد.
 .3ههان طور که گغشت ،ا گـر فـرد اطهحنـان داشـته حاشـد صـاحب پـول رضـاخت دارد انسـان حـا پـول او بـرای
ظودش کاالیی حصرد ،این اطهحنان کافی است و اضاػه گرفتن الػم نهیحاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ب .وعاولــه بــر پــول (ثهــن) در عو ـۀ ظــودش انســام شــده؛ وثــل آنكــه کــاال را حــه 55

هـزار تووــان حالغوــه بـرای ظــود ظر خــده ،سـاس  55هــزار تووــانی را کـه وتعلــق حــه دخگــری

بوده حه فروشنده پرداظت کرده است؛ در ایـن صـورت ،وعاولـۀ انسـام شـده صـححح
است و ظرخدار والک کاال ویشود؛ ولی تا ػوـانی کـه اػ صـاحب پـول اضـاػه نگرفتـه،

حدهحش حه فروشنده حاحت ثهن وعاوله حاقی ویواند.

1

ّ
الت ّ
صرف) نجاشند
 .5 وحجور (وهنوع

ً
مسأله  .128خكــی اػ شــراخط فروشــنده و ظر خــدار آن اســت کــه شــرعا وهنــوع اػ انســام
وعاوله نجاشند 2،افراد وحسور عجارتند اػ:
 .1فرد ناحالغ؛

 .2فرد دیوانه؛

 .3فرد سفحه ،خعنی کسی که اووال ظوخش را در کارهای بيهوده وصرف ویکند؛

 .4ورشكســتۀ اقتصـــادی کــه حـــاکن شــرع ،وی را اػ تصــرف در اوــوالش وهنــوع

کرده است؛

 .5فردی که در ورض ووت ویحاشـد؛ الجتـه وهنوعحـت طنـحن فـردی وصصـوص

وعاوالتی است که حه کهتر اػ قحهت حاػاری خـا حـه صـورت وسـانی و در بـيش اػ ثلـث

اووالش حاشد.

3

 oخريد و فروش فرد نابالغ

مسأله  .129وعاولــۀ فــرد ناحــالغ وهحــز 4بــرای دخگــری (بــرای فــرد غحــر وحســور) ،ظــواه
 .1حنابراین ،خـا حاخـد اػ صـاحب پـول نسـجت حـه پرداظـت حـدهی ظـود اػ وـال او اضـاػه حگحـرد و خـا اخنكـه ثهـن
وعاوله را اػ وال ظود حدهد و پول قجلی را حه صاحجش برگرداند.
 .2افرادی که در وتن عکر ویشوند« ،وحسور» ناوحده ویشوند و آنان حا توضححاتی کـه در فصـل« َح ْسـر» عکـر
ویشود ،نسجت حه وعاوله و انسام حعضی اػ تصـرفات در اوـوال ظـود وحـدودخت دارنـد و در اکثـر وـوارد،
این افراد نسجت حه وعاوله در عوۀ ظود نحز وهنوع ویحاشند.
 .3توضــحح تكهحلــی در وــورد ایــن افــراد و وحــدودختهایی کــه در وــورد وعــاوالت و غحــر وعــاوالت دارنــد ،در
فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .4توضحح وعنای وهحز در ضلد اول ،وسألۀ « »2عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ولحش حاشد خا شصص دخگر ،طنانشه حه وکالت خا اضاػه اػ وی (شصص حـالغ) حاشـد

صححح است؛ طه اخنكه وعاوله حا عحن وال دخگری انسام شود خا بر عوۀ وی.
ً
پس اگر وـثال فـرد حـالغی ،شـصص وهحـز ناحـالغ را وکحـل کنـد خـا حـه او اضـاػه دهـد حـا
1

پــول او و بــرای او کــاالیی را حصــرد (پــول عــحن شصصــی حاشــد) خــا کــاالیی را در وقابــل

وجلغی بر عوۀ او (فرد حالغ) براخش ظر خـداری کنـد ،طنـحن وعاولـهای صـححح اسـت؛
ً
فرقی نهی کند وعاوله نقد حاشد و قحهت آن در ههان ػوـان خـا حعـدا اػ اوـوال فـرد حـالغ
ً
پرداظت گردد خا وثال نسحه حاشد.
ههحن طور ،الػم نحست نوع و ظصوصحات کاال و وجلغ آن توسط فـرد حـالغ تعحـين

شــود؛ حلكــه اگــر ناحــالغ در تعحــين وــوارد فــوق بــر اســاس وکالــت خــا اضــاػهای کــه دارد،
وستقل حاشد ،حاػ هن وعاوله صححح است.

مسأله  .131حــا توضــه حــه وســألۀ قجـل ا گــر وغــاػهدار (غحــر وحســور) ،فــرد ناحــالغ وهحــز را
وکحل کند تـا اػ طـرف او کاالهـای او را حفروشـد ،وعـاوالتی کـه ناحـالغ انسـام ویدهـد،

صححح است.

مسأله  .131وعاولۀ فـرد ناحـالغ وهحـز حـا وـال ظـودش ،طنانشـه در اشـحای کـن ارػشـی
حاشــد (اشــحای َخســحره) کــه وعاولــه حــا ناحــالغ در آنهــا وعهــول اســت  -واننــد تــنقالت
کن ارػش  -حا اضاػۀ ولی شرعی وی صححح ویحاشد؛

2

طــه اخنكــه فــرد ناحــالغ در تعحــين حــدود وعاولــه ،واننــد نــوع و ظصوصــحات کــاال و

وجلغ آن وستقل و صاحب اظتحار حاشد خا نه؛
ً
الجته ،حكن وغکور در صورتی اسـت کـه وعاولـه بـر وـال ناحـالغ (وـثال پـول وی) حـه
صورت عحن شصصی واقع شـود و حنـابر احتحـاط واضـب ،وعاولـه حـه صـورت کلـی در
عوۀ ظودش (ناحالغ) این حكن را ندارد.

 .1توضحح وعنای وعاوله بر عحن و بر عوه ،در وساجل « 65تا  »63عکر شد.
 .2الجته ،ولی ناحالغ برای اضـاػه دادن «وفسـده نداشـتن» خـا «وصـلحت داشـتن» ،آن وعاولـه را حـا توضـححی
که در فصل «حسر» عکر ویشود ،در نظر حگحرد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
شــاخان عکــر اســت ،در ایــن گونــه وــوارد (وعاولــۀ اشــحای کــن ارػش) ا گــر وــثال طــرف

وقابل شک کند والی که دست ناحالغ و در اظتحارش ویحاشد ،حه صورت شرعی در

اظتحارش قرار گرفته خا نه ،حكن حه شرعی بودن آن ویشود.

ً
مسأله  .132اگر فـرد ناحـالغ حصواهـد وـال ظـود را وـورد وعاولـه قـرار دهـد ،وـثال حـا پـول

ظــودش کــاالیی ظرخــداری کنــد ،طنانشــه وســتقل در وعاولــه نجاشــد ،خعنــی حــدود

وعاولــه واننــد نــوع و ظصوصــحات کــاال و قحهــت آن توس ـط ولــی او انســام ویشــود و

ناحــالغ فقــط وکح ـل در اضــرای صــحغۀ وعاولــه حاشــد ،وعاولــه صــححح اســت؛ 1طــه در
اشحای کن ارػش و طه غحر آن؛

2

اوــا ا گــر ناحــالغ وســتقل در وعاولــه حــا وــال ظــود حاشــد ،وعاولــه  -در غحــر اشــحای

کن ارػش حا توضححی که در وسألۀ قجل عکر شـد  -صـححح نحسـت ،هرطنـد حـا اضـاػۀ
ولحش حاشد.

3

مسأله  .133اگر دو فرد حالغ حا خكدخگر وعاوله نهاخند و فرد ناحالغ  -طـه وهحـز حاشـد و
ً
طـه وهحــز نجاشــد  -تنهــا وسـحله و راحــط حاشــد کــه وــثال پـول را حــه فروشــنده و کــاال را حــه
ظرخــدار برســاند ،طنــحن وعاولــهای کــه در حقحقــت بــين دو فــرد حــالغ صــورت گرفتــه،

صححح است.

مسأله  .134اگــر انســان در وــواردی کــه وعاولــه حــا فــرد ناحــالغ صــححح نحســت ،اػ او
طحزی حصرد خا شحجی حه او حفروشد ،حاخد کاال خا پولی را که اػ او گرفتـه ،در صـورتی کـه

وال ظود او (ناحالغ) است ،حه ولحش و اگر وال دخگری بـوده حـه صـاحب آن حدهـد ،خـا
 .1ههان.
 .2حنابراین ،اگر ناحـالغ تحـت نظـارت و اشـراف ولـی ظـود  -اػ نظـر تعحـين قحهـت و ظصوصـحات کـاال و- ...
کاالیی ظرخداری کند خا حفروشد ،وعاولهاش صححح است.
ْ
َ
 .3شاخان عکر است ،هرطند ولی ناحالغ ویتواند حا توضححاتی که در فصل «حسر» عکر ویشود حا وـال ناحـالغ
وعاوله کند ،ولی در این وورد وکالت ناحالغ اػ طرف ولی صححح نحست ،حدین وعنا که ناحالغ نهیتوانـد
حه وکالت اػ ولی ظوخش ،وال ظود (ناحالغ) را وورد وعاوله قرار دهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اخنكه اػ صاحجش برای در اظتحار داشتن و استفاده اػ وـال رضـاخت حصواهـد و نجاخـد

آن را حه ظود شصص ناحالغ برگرداند؛

1

اوــا ا گــر صــاحب آن را نهــیشناســد و بــرای شــناظتن وی  -هرطنــد حــا فحــص و

تحقحــق  -راهــی نــدارد ،حاخــد شــحجی را کــه اػ او گرفتــه ،اػ طــرف صــاحب آن حاحــت رد

وظالن حه فقحرحدهد خا آن را فروظتـه خـا بـرای ظـود قحهـتگـغاری کـرده ،و ثهـن آن را حـه

فقحر بپرداػد و احتحاط الػم آن است که در این کار 2اػ حاکن شرع اضاػه حگحرد.

شاخان عکر است ،ا گـر وـال اػ بـين رفتـه حاشـد ،احكـام وـغکور در وـورد عـوض وـال

وی ضاری ویحاشد.

مسأله  .135اگــر انســان در وــواردی کــه وعاولــه حــا فــرد ناحــالغ صــححح نحســت ،حــا او
وعاوله کند و ضنس خا پول حعد اػ تحویل حه وی اػ بين برود ،سه صورت دارد:
ً
الففف .حشــه ،وهحــز بــوده و ظــودش آن را اػ بــين بــرده ،وــثال ظــوراکی بــوده و آن را

ظورده است.

در این صورت ،فرد ویتواند عوضش را  -در صورتی کـه اوـوالی اػ حشـه در اظتحـار

ولــحش وــیحاشــد  -اػ ولــحش حگحــرد و وــیتوانــد آن را پــس اػ حلــوع اػ ظــودش وطالج ـه

نهاخد.

ب .حشــه وهحــز بــوده ،اوــا ظــودش آن را اػ بــين نجــرده ،حلكــه وــال در نــزد وی اػ بــين

رفته؛ طه اخنكـه در اثـر کوتـاهی او اػ بـين رفتـه خـا اػ بـين رفـتن وـال بـر اثـر کوتـاهی حشـه

نجوده است؛

ج .حشه غحر وهحز بوده است.

در این دو صورت (ب و ح) ،فرد نهیتواند عوضش را اػ ولـی او خـا پـس اػ حلـوع ،اػ

ظودش وطالجه نهاخد.

 .1الجته اگر حا اضـاػۀ ولـی ،وـال را حـه ناحـالغ حدهـد ،اشـكال نـدارد؛ ههـحن طـور ،طنانشـه وی هناکنـون حـالغ و
رشحد شده ،حاخد وال را حه ظودش حدهد.
 .2خعنی صدقه دادن ظود شیء خا فروش آن و صدقه دادن ثهن آن.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .136اگر انسان حه علت وعاولهای کـه حـا ناحـالغ در غحـر وـوارد صـححح انسـام

داده  -حــا توضــه حــه دو وســألۀ قجــل  -وــالی حــه او حــدهكار شــده و اػ ضهتــی نحــز اػ او
طلجكار شده حاشد ،در حعضی اػ ووارد احكام «تهاتر» خا «تقاص» ،ضاری ویشـود کـه

توضحح آن در فصل «دین» و «تقاص» عکر ویشود.
راهکار وناسج برای خريد توسط ّ
بچهها


مسأله  .137حــا توضــه حــه توضــححی کــه در وســألۀ « »547عکــر شــد ،راهكــار شــرعی

وناســب بــرای آنكــه ظرخــد کــاال توس ـط حشــههای وهحــز حــهطــور صــححح انســام شــود،

«ظرخــد حــه وکالــت» حــا وــال شــصص غحــر وحســور (طــه ولــی خــا غحــر ولــی) اســت کــه در
وــوارد وصتلــف قابــل اضــرا ویحاشــد و طنــحن وعاولــهای در تهــام وــوارد عیــل صــححح

ویحاشد:

 -وعاوله در اشحای کنارػش حاشد خا اشحای ارػشهند و حا اههحت؛

 -فرد ناحالغ در انتصاب نوع کاال و قحهت و سایر ظصوصحات وعاولـه ،وسـتقل و

صاحب اظتحار حاشد خا نه؛

 -ثهن وعاوله ،عحن شصصی حاشد خا در عوه؛

1

 -کاال ،وورد استفادۀ ظود ناحالغ حاشد خا صاحب پول.

حــه عنــوان نهونــه ،اگــر پــدری 2حصواهــد حــه فرػنــد ناحــالغ وهحــز ظــود پــول حدهــد تــا حــا

انتصاب ظود کاالهای وورد نحاػش را تهحه کند ،ویتواند پول ظـود 3را حـه او داده و حـه
او حگوخد« :ویتوانی حا این پول برای ون (پدر) کاالیی را حا انتصاب ظودت ظرخداری
کنی و حعد اػ ظرخد ،اظتحار استفاده اػ آن حا ظودت حاشد؛ ضهن اخنكه وساػ هستی

هر تصرف دخگری که حصواهی در آن انسام دهی ،وثل آنكـه وـال را حـه دخگـران حـدهی

خا بجصشی».

 .1ونظور ،عوۀ فردی است که حه ناحالغ وکالت در ظرخد داده است.
 .2خا هرفرد حالغ و رشحد دخگری.
 .3خا پول فرد دخگری که وساػ حه تصرف در آن حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههــحن طــور ناحــالغ وهحــز ویتوانــد حــه وکالــت اػ پــدر خــا فــرد غحــر وحســور دخگــری حــا

توضححات فوق ،عهدهدار ظرخد کلحۀ کاالهای وورد نحاػ ونزل خا وغاػه و وانند آن گردد.
 oواليت در وعاولۀ وال نابالغ ،سفحه و ديوانه

مسأله  .138افراد عیل حا شراخطی که عکر وـیشـود ،وـیتواننـد وـال ناحـالغ خـا دیوانـه خـا

سفحه را  -در صورتی کـه حـا حالـت دیـوانگی خـا سـفحه بـودن حـه سـن حلـوع رسـحدهانـد-
حفروشند خا حا وال آنها کاالیی براخشان ظرخداری کنند:1
 .1پدر و ضد پدری ،حه شرط آنكه وعاوله وفسده نداشته حاشد؛

 .2وصی پدر و ضد پدری در وـواردی کـه پـدر و ضـد پـدری هـحر خـک نجاشـند؛ حـه

شرط آنكه وعاوله وصلحت داشته حاشد .ونظـور اػ وصـی در اخنسـا کسـی اسـت کـه
پدر خا ضد پدری نسجت حه اووال فرد وغکور (ناحالغ خا سفحه خا دیوانه) ،حه وی وصـحت
کردهاند.

 .3وستهد عادل خا وکحـل او و ا گـر دسترسـی حـه وستهـد عـادل خـا وکـحلش نجاشـد،

وــؤون عــادل؛ والخــت در ایــن وــورد (وــورد ســوم) در صــورتی اســت کــه هــحر خــک اػ دو
وــورد قجــل نجاشــند و وشــروط اســت حــه اخنكــه وعاولــه وصــلحت داشــته حاشــد؛ الجتــه،

احتحاط وستحب آن است که حاکن شرع خا وکحل وی خا وؤون عـادل تنهـا در ضـایی

که وعاوله نكردن حاعث ضرر و وفسده حاشد ،اقدام حه آن نهاخند.

2

 .7 قصد انجام وعاوله را داشته باشند

مسأله  .139اگــر دو طــرف وعاولــه خــا خكــی اػ آن دو ،قصــد ضــدی در انســام وعاولــه

نداشته حاشند ،وثل آنكه فرد حه شوظی حگوخد« :وال ظود را حه فـالن وجلـغ فـروظتن» و
دخگری هن قجول کند ،وعاولۀ صحححی انسام نشده است؛

 .1خا اقدام حه تصرفات دخگری وانند اضاره دادن ،وضارحه خا وشارکت حا اووالشان نهاخند.
 .2توضححات بيشتر در وورد وحسورین و والخت بر آنان ،اػ ضهله حكن اشصاصی که پـس اػ حلـوع دیوانـه خـا
سفحه شدهاند و ههحن طور وعنای وفسده و وصلحت ،در فصل « َح ْسر» بيان ظواهد شد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

الجته ،اگر هر خک اػ دو طرف اػ قصـد دخگـری اطـالع نداشـته حاشـد خـا خكـی اػ آنهـا

پس اػ انسام وعاوله ،ادعای صوری بودن آن را حنهاخد ،احكـاوی کـه در وسـألۀ «»77
عکر شد ،در وورد آن ضاری است.

شرايط کاال و قحهت آن (وجحع و ثهن)

مسأله  .141کــاالیی کـــه فروظتـــه وـــیشــود َ(وجحــع) و عوضــی کــه درخافــت وی گــردد

(ثهن) ،حاخد  -عالوه بر وـواردی کـه در وجحـث «وعـاوالت حاطـل و حـرام» عکـر شـد -
دارای شراخط عیل حاشند:

1

 .1والی کـه فروظتـه ویشـود (وجحـع)« ،ظـود شـیء» (عـحن) حاشـد ،نـه ونفعـت خـا

عهل خا حق؛

 .2وقدار آنها حا وػن خا پيهانه خا تعداد خا وتراؼ و وانند اخنها وعلوم حاشد؛
 .3ظصوصحات آنها که ووضب اظتالف قحهت ویشود ،وعلوم حاشد؛
ْ
 .4فرد دخگری در آن حقی نداشته و « ِولک ِطلق» حاشد؛
 .5قابل تحویل حاشند.

احكام این شراخط ،در وساجل آخنده عکر ویشود.

 .2 والی که فروخته ویشود (وجحع) عحن باشد

مسأله  .141طحــزی کــه فروظتــه وــیشــود (وجحــع) حاخــد «ظــود شــیء» حاشــد (ظــواه حــه
صورت عحن شصصی حاشد خا در عوه)؛ 2نه ونفعت خا عهل خا حق؛

3

 .1ونظور اػ ووارد وغکور حهطور اضهالی عجارتند اػ «وعاولۀ اشحای نسس»« ،وعاولۀ وـال غصـجی»« ،وعاولـۀ
اشــحاجی کــه ارػش وــالی ندارنــد»« ،وعاولــۀ وســایل حــرام»« ،وعاولــۀ دارای غــش» و «وعاولــۀ ر بــوی» کــه
ً
توضحح وفصل آنها قجال عکر شد.
 .2توضحح وعنای عحن شصصی و وعاوله در عوه ،در وساجل « 65و  »64عکر شـده اسـت و در وـورد وجحـع در
عوه ،فرق ندارد در عوۀ ظود فروشنده حاشد خا دخنی حاشد که فروشنده آن را در عوۀ شصص دخگر طلجكـار
است.
 .3عدم صحت فروش حق ،حنابر احتحاط واضب ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
حنابراین ،وثال فروش ونفعت خک سالۀ ظانـه خـا فـروظتن عهـل ظحـاطی و حنـایی و

واننـــد آن ص ــححح نحســـت و نح ــز حنـــابر احتح ــاط واض ــب ف ــروظتن ح ــق ،وانن ــد ح ــق

التحسحر 1صححح نهیحاشد.

2

شــاخان عکــر اســت ،بــرای انتقــال و وا گــغاری ونفعــت و عهــل ،وــیتــوان اػ قــرارداد

«اضـــاره» خـــا «وصـــالحه» و ب ــرای وا گ ــغاری ح ــق ،و ــیت ــوان اػ ق ــرارداد «وص ــالحه» خ ــا
«وعاوضه» استفاده نهود.

3

مسأله  .142اگر تولحد کنندۀ وحتوی و اثـری ههشـون نـرم افـزار خـا سـاخت خـا عكـس و
فحلن و وانند آن حصواهد آن را حا درخافت وجلغی حه دخگری واگغار کند ،حه روشهایی

اػ ضهله دو شحوۀ عیل ویتواند اقدام حه این اور نهاخد:
ً
الف .سصت افزاری را که حاوی اثر وغکور اسـت ،حفروشـد؛ وـثال فلـش وهـوری خـا

ســی دی حــاوی اثــر وــغکور را حــه قحهتــی وعــادل حــا قحهــت نــرم افــزار خــا بيشــتر خــا کهتــر
(حسب توافق طرفحن) حفروشد.

 .1الجتــه ،در وــورد ػوــحن وــواتی کــه توسـط فــرد تحسحــر شــده و نســجت حــه آن حــق تحسحــر دارد ،فــروش (بيــع)
طنحن ػوحنـی حـا لحـاظ حـق التحسحـر  -کـه حـه آن تعلـق گرفتـه  -صـححح اسـت و حكـن وـغکور ،در وـورد
ػوحنهای ظراضحه نحز ضاری ویحاشد .وعنـای ػوـحنهـای ظراضحـه و حـق التحسحـر ،در وسـاجل « 5335و
 »5334عکر ویشود.
ً
 .2ونظــور اػ حــق ،حقــی اســت کــه شــرعا قابــل نقــل و انتقــال حاشــد و شــاول حقــوقی کــه قابــل نقــل و انتقــال
ُ ْ
نحستند ،وانند «حق ظحار»« ،حق شفعه» نهیشود و ظرخد و فروش حقـوق غحـر قابـل انتقـال ،حنـابر فتـوی
حاطل است .توضحح اقسام حق در فصل «صلح» ،وسألۀ « »643ظواهد آود.
 .3حــا توضــه حــه توضــحح وــتن ،در اظتحــار گــرفتن و انتقــال وــواردی وثــل «حــق ســرقفلی اوــاکن تســاری» (کــه
توضحح آن در وساجل  457و  455عکر ویشود) خا «حق پغیره خا حـق تقـدخهی ػوـحنهـای وقفـی» (کـه فـرد حـا
پرداظت عوض ،والک حق انتفاع و استفاده اػ ولک در این وـوارد حـه حسـاب وـیآخـد) خـا سـایر حقـوقی
ً
که شرعا قابل نقل و انتقال است را ویتـوان حـا وصـالحه خـا وعاوضـه انسـام داد؛ اوـا بيـع حـقهـای وـغکور
وحل اشكال است و اػ آنسا که وسألۀ وغکور احتحاطی اسـت ،ویتـوان در آن حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن
حه وستهد ضاوع الشراخط دخگری وراضعه کرد؛ الجته ،وهكـن اسـت آنشـه در کثحـری اػ وـوارد در این گونـه
ً
وعاوالت انسام ویشود را عرفا حهل بر نوعی وعاوضه نهود و صححح دانست.
شاخان عکر اسـت ،حكـن ولكحـت و کحفحـت وا گـغاری ػوحنهـای وـوات (حـایر) حاألصـاله خـا حالعـارض ،در
فصل «آحاد کردن ػوحنهای ووات» عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ب .وجلغی در اػای رفع خـد و در اظتحـار قـرار دادن اثـر وـغکور درخافـت کنـد؛ واننـد

آنشه در واگغاری حق اظتصاص در وسألۀ « »5عکر شد.

شــاخان عکــر اســت ،واگــغاری وــوارد وــغکور در دســتهای حعــدی نحــز حــا روشهــای

فوق اوكان پغیر است.

مسأله  .143آنشه در وعاوله حه عنوان قحهت (ثهن) قرار وی گحرد ،ویتوانـد ونفعـت

خــا عهــل خــا حــق 1حاشــد .حنــابراین ،طنانشــه ظر خــدار شــحجی را حــه ضــای آنكــه در وقابــل
ً
پول و اوثال آن حصرد ،وثال در وقابـل ونفعـت خـک سـالۀ ظانـۀ ظـود خـا در وقابـل حـق
سرقفلی وغاػۀ ظوخش ظرخداری نهاخد ،وعاوله صححح است.

2

قــرار دادن اســقاط حــق 3حــه عنــوان ثهــن وعاولــه نحــز اشــكال نــدارد .ههــحن طــور،

انســان ویتوانــد وــالی را حــه دخگــری حدهــد تــا او اػ حقــی کــه دارد صــرف نظــر و رفــع خــد
کند ،وانند حق اظتصاص که توضحح آن در وساجل « 4و  »5عکر شد.
 .1 وقدار کاال و قحهت آن (وجحع و ثهن) وعلوم باشد

مسأله  .144اگــر در هنگــام وعاولــه ،وقــدار طحــزی کــه فروظتــه وــیشــود (وجحــع) و خــا
قحهت آن (ثهن) ،اػ ضهـت وػن ،پيهانـه ،وتـراؼ و واننـد آن بـرای هـر خـک اػ دو طـرف
وعلوم نجاشد ،وعاوله حاطل است.
ً
پس اگر فروشنده وثال حگوخد« :اػ فـالن لجـاس هـر انـداػه کـه در انجـار دارم ،حـه فـالن

وجلغ فروظتن» خا حگوخد« :هـر وقـدار پارطـه کـه در ایـن کحسـه وضـود داشـته حاشـد 4،حـه
 .1ونظور ،حقی اسـت کـه قابـل نقـل و انتقـال حاشـد .توضـحح اقسـام حـق در فصـل «صـلح» ،وسـألۀ «»643
عکر ویشود.
 .2الجته در وورد حق ،انسان ویتواند آنشه حق حه آن تعلق گرفته را نحـز اػ ایـن ضهـت کـه وتعلـق حـق اسـت
(وانند ػوحن وواتی که انسان آن را تحسحر کرده) ،ثهن و بهای وعاوله قرار دهد.
 .3در وورد حقوق قابل اسقاط ،فرقی نحست که حق وغکور قابـل نقـل و انتقـال حاشـد ،واننـد حـق تحسحـر خـا
نجاشد ،وانند حق قصاص.
 .4وگر ههان طور که در قسهت حعد عکر ویشود ،در فروش آن کاال ورسوم حاشد برای اطالع اػ وقدار ضـنس
حه وشاهده اکتفا کنند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فالن وجلغ فـروظتن» ،وعاولـه حاطـل اسـت؛ طـه اخنكـه فروشـنده ظـود اػ وقـدار ضـنس
وطلع حاشد خا او هن وانند وشتری اطالعی اػ این اور نداشته حاشد؛

الجته ،در اشحاجی که ظرخد و فروش آنها حا وشاهده وتعـارف و وعهـول اسـت  -واننـد

فروش وحوههای روی درظت  -وعاولۀ آنها حه ههان صورت صححح ویحاشد.

مسأله  .145وال ک تعحين وقدار در هـر کـاال ،ههـان روش وتعـارف و وعهـول در بـين

وردم است؛ پس اگر وعاولۀ کاالیی ،تنها حـا وػن کـردن وتعـارف حاشـد ،بـرای ظر خـد و

فـــروش آن نهیتـــوان حـــه وشـــاهدۀ حســـتهحن ــدی اکتف ــا ک ــرده و خ ــا اػ س ــایر وعحاره ــای
انداػهگحری استفاده نهود.

ً
مسأله  .146اگر برای اطالع اػ وقدار خک کاال ،دو روش وتعارف و وعهول حاشـد  -وـثال

کــاالیی گــاه حـــا وػن انــداػهگحـــری شــده و گــاه بــرای دانســتن وقــدار آن ،حــه وشــاهدۀ

حستهحندی اکتفا ویشود  -وعاولۀ آن حا هر خک اػ دو روش ضایز و صححح است.
ً
مسأله  .147اگر در شهری انداػهگحری خک شیء وثال حا وػن حاشـد و در شـهر دخگـر حـا

پيهانـــه و در شـــهر دخگ ــر ح ــا عـــدد ،وعح ــار ،ش ــهری اس ـ ـ ـت ک ــه وعاول ــه در آن انس ــام
ویش ـود.

ههحن طور ،اگر وعحار انداػهگحری کاال در حاالت وصتلف ،وتفاوت حاشد  -وثل

آنك ـه وحــوه را در حالــت ظرخــد و فــروش عهــده و حــه وقــدار ز خــاد ،هــن حــا وػن و هــن حــا
پيهانه (وشـاهدۀ تعـداد ضعجـههـای وصصـوص وحـوه) و در حالـت ظر خـد و فـروش حـه
وقدار کن فقط حا وػن انداػهگحری کنند  -حاخد وقدار کاال در هـر حالـت حـه روشـی کـه

در ههان حالت وتعارف و وعهول است ،وعلوم شود.

مسأله  .148اگــر کــاالیی در خــک شــهر تنهــا حــا وػن خــا پيهانــه انــداػهگحــری و وعاولــه

ویشود ،اوا در شهر دخگر وعاولۀ آن حا وشاهده  -حدون اخنكه وػن شود  -هن وعهول

است ،طنانشه وعاوله در شهر اول صورت ویگحرد ،حاخد حا وػن خـا پيهانـه ،وقـدار آن
وعلوم شود و اگر در شـهر دوم وعاولـه وـیشـود ،وـیتـوان حـا وشـاهده ظر خـد و فـروش را
انسام داد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .149شــحجی را کــه حــا وػن ظرخــد و فــروش وــیکننــد ،وــیتــوان حــا پيهانــهای کــه
ً
گنساخش آن ،وػن وشصص است ،وعاوله نهود؛ وثال اگر فرد ویظواهـد  55کحلـو گـرم
گنــدم حفروشــد ،ویتوانــد حــا پيهانــهای کــه خــک کحلــوگرم گنــدم وــیگحــرد 55 ،پيهانــه

حدهد.

مسأله  .151بــرای اطــالع اػ وقــدار وــالی کــه ظر خــداری وــیشــود (وجحــع) ،ظجــر دادن

فروشــنده  -طــه عــادل حاشــد خــا نجاشــد -کــافی اســت؛ الجتــه کــافی بــودن ایــن اوــر حنــابر

احتحاط واضب ،وشروط بر آن است که گفتار فروشنده حاعث خقحن خا اطهحنـان بـرای

ظرخدار گردد.

1

 oچند راه کار برای وعاولۀ وقدار وال ّ
ناوعحن

مسأله  .151اگــر طــرفحن حصواهنــد وــالی کــه وقــدار دقحــق آن را  -حــا وعحــار وــغکور در
ً
وسألۀ « »523نهیدانند ،وعاوله کنند ،وثال در حالی که اػ تعـداد لجاسهـای داظـل

کحسه اطالع ندارند ،حصواهند آن را در وقابل  555هزار تووان وعاوله نهاخند ،ویتواننـد

هر خک اػ راه کارهای عیل را حه کار گحرند:

 .1حــه ضــای ظرخــد و فــروش اػ قــرارداد «وصــالحه» اســتفاده کننــد؛ وثــل آنكــه فــرد

حگوخد« :این لجـاسهـا را حـه  355هـزار تووـان وصـالحه کـردم» و طـرف وقابـل هـن قجـول
کند.

ً
 .2فروشنده وقدار وعحنی اػ کـاال را در عوـۀ ظـود حفروشـد ،وـثال  555عـدد لجـاس را

که نهونهای اػ آن وشاهده شده ،در عوۀ ظود حه وجلغ  355هزار تووان حفروشـد ،سـاس
حا رضاخت ظرخدار  555عدد لجاسی را کـه حـدهكار شـده ،در وقابـل لجاسهـای ووضـود
در کحسه  -که وقدار دقحقش را نهیدانند  -وصالحه نهاخد و طـرف وقابـل هـن قجـول

کند.

 .1حدیهی است این وسأله ،در ضایی است که آنشه فروظته ویشود (وجحع) عحن شصصی حاشـد ،نـه کلـی
در عوه .وعنای وعاولۀ عحن شصصی و کلی در عوه ،در وساجل « 65و  »64عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .3فروشــنده حــداقل وقــداری را کــه اطهحنــان حــه وضــود آن وقــدار در کحســه دارد،
ً
حفروشد؛ وثال  35عدد لجاس را حه  355هزارتووان حفروشد؛ ساس حگوخد« :ا گـر لجـاسهـا

بيشتر بود ،حقحه را حه تو هدخه کردم» و طرف وقابل هن قجول کند و حعـد وـال را تحویـل
حگحرد.

مسأله  .152ظرخداری که قحهت کاال را نهیداند ،ویتواند فروشنده را وکحل کنـد تـا
کاال را پـس اػ تعحـين وقـدار وناسـب حـا پـول او بـراخش ظر خـداری کـرده ،سـاس حـه وی

تحویل دهد؛
ً
وثال وشتری که قحهت تصن ورع را نهیداند 55 ،هزار تووـان حـه فروشـنده داده و حـه
او حگوخد« :حه ههحن انداػه تصن وـرع وػن کـن و حـه وـن حفـروش و ظـودت اػ طـرف وـن
وعاولــه را قجــول کــن»؛ در ایــن صــورت ،طنانشــه فروشــنده ایــن کــار را انســام دهــد،

وعاوله حهطور صححح واقع شـده اسـت و وشـتری والـک تصـن وـرعهـایی کـه تحویـل

ویگحرد ویشود ،هرطند وػن آن را نداند.

 oبيشتر يا کهتر بودن وال از وقدار وورد وعاوله

مسأله  .153اگــر حعــد اػ وعاولــه وعلــوم شــود وقــدار کــاال (وجحــع) 1،کهتــر اػ انــداػهای
ً
است که در وعاوله تعحين شـده  -وـثال ػوـحن وعحنـی کـه وتـراؼ آن در وعاولـه  555وتـر
ورحع تعحين شده ،حه وجلـغ خـک وحلحـارد تووـان حـه فـروش برسـد و حعـد وعلـوم شـود 73

وتر ورحع بوده است  -ظرخدار ویتوانـد وعاولـه را فسـز کـرده و تهـام قحهـت (ثهـن) را

پس حگحرد و ویتواند حه وعاوله راضی شود کـه در ایـن حـال حـه نسـجت وقـدار کهجـود

آن ،اػ قحهت کسر شده و حه ظرخدار برگردانده ویشود.

حنابراین ،در وثال وغکور ظرخدار اگر حه وعاوله رضاخت دهـد 35 ،وحلحـون تووـان اػ

فروشنده پس وی گحرد.

مسأله  .154اگر حعد اػ وعاوله وعلـوم شـود کـاال (وجحـع) بيشـتر اػ وقـدار عکـر شـده در
 .1این وسأله و وسألۀ حعد درضایی است که وال فروظته شده (وجحع) ،عحن شصصی حاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وعاولــه اســت ،وقـــدار زخـــادتر وـــال فروشــنده اســت و ظر خــدار بــين فســز وعاولــه و

رضاخت حه آن حه ههان قحهت وقرر شده در وعاوله ،وصحر ویحاشد؛

پ ـ ــس ا گ ـ ــر ػو ـ ــحن وعحن ـ ــی ک ـ ــه وت ـ ــراؼ آن در وعاول ـ ــه  555وت ـ ــر ورح ـ ــع ش ـ ــده ،ح ـ ــه

خک وحلحارد تووان حه فروش برسد و حعد وعلـوم شـود ػوـحن 555 ،وتـر ورحـع بـوده اسـت،
طنانشه ظرخدار حه وعاوله رضـاخت دهـد ،حـا فروشـنده شـرخک ویشـود و  55وتـر ورحـع

حهطور وشاع اػ ػوحن وتعلق حه فروشنده ویحاشد.

مسأله  .155اگر کاال در عوۀ فروشنده فروظته شود  -نـه حـه صـورت عـحن شصصـی -
طنانشه کهتر اػ وقدار تعحين شده در وعاوله حه ظرخدار تحویل داده شـود ،فروشـنده

نسجت حه حقحۀ وجحع حدهكار است و حاخد آن وقدار را حه ظرخدار حدهد؛

1

اوــا ا گــر بيشــتر اػ وقــدار تعحــين شــده تحویــل دهــد ،آن وقــدار وتعلــق حــه فروشــنده

ویحاشد.

ّ
خصوصحات کاال و قحهت آن (وجحع و ثهن) وعلوم باشد
.5 

مسأله  .156ظصوصحات و صفات کاالیی که فروظته ویشود (وجحع) و ههحن طور

عوض آن (ثهن) ،وانند رنا ،طعن ،ورغوب بودن و ورغـوب نجـودن ،وانـدگار بـودن و
ً
وانــدگار نجــودن و ...طنانشــه طــوری اســت کــه اطـالع اػ آنهــا در وعاولــه عرفــا اههحــت
ً
داشته حاشـد  -کـه غالجـا ایـن گونـه صـفات ،ووضـب تفـاوت در قحهـت کـاال حـه وقـدار
2
قابل توضه ویحاشد  -حاخد هنگام وعاوله وعلوم حاشد.
وعحن شدن ظصوصحات کاال ،گاه حا توصحف صورت ویگحرد و گاه حـا وشـاهده

و وانند آن.

 .1الجته ،طنانشه فروشنده در ػوـانی کـه تحویـل کـاال بـر او الػم اسـت ،وقـداری اػ حـدهی ظـود حاحـت کـاال را
تحویل ندهد ،وشتری بين سه کار وصحر است :الف .صجر کند تا فروشـنده حقحـۀ کـاال را فـراهن کنـد؛ ب.
وعاوله را نسجت حه تهام کاال فسز کند؛ ج .وعاوله را فقط نسجت حـه وقـدار حاقحهانـده فسـز نهاخـد ،کـه
در این صورت فروشنده هن حق دارد وعاوله را نسجت حه وقدار تحویل داده شده ،فسز کند.
 .2وگر در ووارد وسألۀ « »537و وورد ششن اػ وسألۀ «.»323

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
مسأله  .157ا گــر صــفات و ظصوصــحاتی کــه عرفــا  -حــا توضــحح وســألۀ قجــل  -وــورد

اههحت است ،در ػوان وعاوله برای دو طـرف خـا خكـی اػ آنـان وعلـوم نجاشـد ،وعاولـه

حاطــل اســت و ایــن ظصوصــحات در کاالهــا ،حلكــه در وعــاوالت وصتلــف ،وتفــاوت
است؛

ً
وثال وهكن است در ظرخد خک اتووجحل ،اطالع اػ ضنس و نوع الستحک خـا ضـجط
ً
واشحن ،عرفا اههحت نداشته حاشد ،اوا برای ظرخد خک حلقه السـتحک خـا خـک عـدد
ضجط واشحن  -حه تنهایی -دانستن ضنس و نوع آنها الػم است.

1

مسأله  .158ا گـــر برظـــی اػ ظصوصـــحات  -واننـــد رنـــا کـــاال در وعاولـــۀ برظـــی اػ
ً
اضناس -طوری است که هرطند اطالع اػ آن عرفا حـا توضـححی کـه در وسـألۀ « 534و

 »535عکر شد ،اههحت ندارد ،اوـا تهایـل برظـی اػ افـراد نسـجت حـه حعضـی اػ رنـاهـا
بيشتر و حه برظی دخگر کهتر حاشد ،حاػ هن دانستن آن ظصوصـحت در آن وعاولـه الػم

نحست.

مسأله  .159اگر وشتری شرط کند کاال دارای ویژگی و صفتی حاشد ،هرطند هنگام

ظرخد ،اطهحنان حه وضود آن ویژگـی نداشـته حاشـد ،وعاولـه صـححح اسـت 2و در ایـن
گونه ووارد اطالع اػ اوصاف ،شرط صححح بودن وعاوله نحست.

3

ْ
ّ
 .7 فرد ديگر حقی در کاال يا قحهت آن (وجحع و ثهن) نداشته و والِ « ،طلق» باشد

مسأله  .161اگر در کاالیی که فروظته ویشود (وجحع) خا قحهت آن (ثهن) فردی غحـر
اػ والک ،حق شرعی داشته حاشـد  -طـوری کـه حـا ظـارح شـدن وـال اػ ِولـک والـک،

 .1شاخان عکر است ،کحفحت وعلوم بودن ظصوصحات آنشه حه صورت سهام خـا غحـر آن در بـورس و فرابـورس
وعاوله ویشود در ضلد طهارم ،فصل بورس بيان ویشود.
 .2در صورتی که پس اػ وعاوله وعلوم شود کاال دارای ویژگی شرط شده نجوده ،حا توضححاتی که در قسـهت
«ظحار تصلف شرط» عکر ویشود ،برای وشتری حق فسز وضود دارد.
 .3وورد دخگری نحز اػ قاعدۀ لزوم اطالع اػ اوصاف در هنگام وعاولـه اسـتثنا ویحاشـد کـه در وسـألۀ «،»323
وورد ششن عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

حق آن شصص اػ بين برود  -والک نهیتواند آن را وعاوله کند؛
ً
وثال والی را که فرد حه عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گحرنده گغاشته ،نهیتواند
وعاوله کند؛ وگر آنكه حا اضاػۀ گرو گحرنده حاشد خا وال را اػ گرو در آورد.

مسأله  .161ظرخد و فروش ولكی که حه دخگری اضاره داده شده ،اشـكال نـدارد؛ ولـی

ونفعت و حق استفاده اػ آن ولک در ودت اضاره ،وال وستأضر اسـت و ا گـر ظر خـدار

ندانــد کــه آن ولــک ،اضــاره داده شــده پــس اػ اطــالع ،وــیتوانــد وعاولــۀ ظــود را فســز
نهاخد.

این حكن ،در ضایی که ظرخدار حا اعتهاد حه گفتۀ فروشنده که ودت اضاره را کـن

عنوان کرده ،ولک را ظرخده حاشد و حعد حفههد ودت اضـاره طـوالنی بـوده نحـز ضـاری

است.
ْ
مسأله  .162وال وقف شـده ،اػ آنسـا کـه ولـک ِطلـق 1نهـیحاشـد ،وعاولـهاش حاطـل
است؛ وگر در ووارد استثنایی که برظی اػ آنها در وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله  .163اگر وال وقف شده وانند حصحر خـا فـرش وقفـی ،طـوری ظـراب شـود کـه

نتــوان اػ آن اســتفادۀ قابــل تــوضهی نهــود ،خــا آنكــه در وعــرض این گونــه ظرابــی حاشــد،
فروش آن برای وتولی و کسی که در حكن اوست ،اشكال ندارد؛ اوـا ا گـر هنـوػ حـه ایـن

حد نرسحده ،فروش آن ضایز نحست.

2

مسأله  .164اگر واقف ،شحجی را وقف کند و در ضهن وقف شـرط نهاخـد در صـورت

پــيش آوــدن اوــوری وثــل کــن شــدن ونفعــت خــا قــرار گــرفتن در طــرح ظرابــی خــا بــروػ
ٌ
اظــتالف بــين ووقــوف علــحهن 3خــا تجــدیل حــه احســن ،فــروش آن وســاػ حاشــد ،اشــكال

ْ
 .1ولــک « ِطلــق» ،وــالی اســت کــه تحــت والكحــت وطلــق صــاحجش بــوده و هــر نــوع تصــرفی در آن  -اعــن اػ
فروش ،هجه ،صلح ،اضاره ،عارخه و وانند آن  -صححح است ،اوا وال وقفی خا رهنی کـه طنـحن نحسـت،
ْ
ولک «غحر ِطلق» وحسوب ویشود.
 .2ضزجحات بيشتر در وورد احكام ظراب شـدن وـال وقفـی و کحفحـت تصـرف در پـول فـروش آن  -در وـواردی
که ضایز است  -در ضلد طهارم ،فصل «وقف» عکر ویشود.
 .3ووقوف علحهن کسانی هستند که وال برای آنان وقف شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ندارد و طنانشه اور وغکور اتفاق بيفتد ،فروش آن ضایز است.

مسأله  .165ضهعـــی اػ فقهـــا رضـــوان اه تع ــالی عل ــحهن فروودهان ــد« :طنانش ــه ب ــين
کسانی که وال برای آنان وقف گردخده ،اظتالف شدخد پيدا شود ،طوری که اگر وـال

وقف را نفروشند ،گهان آن برود که وال خا ضانی تلف شود ،فـروش وـال وقـف شـده و

وصرف آن در آنشه نزدخکتر حه نظر واقف است ،ضایز ویحاشد»؛

اوــا ایــن حكــن وحــل اشــكال اســت و حنــابر احتحــاط واضــب ،رعاخــت وقتضــای

احتحاط در وورد آن ترک نشود؛ الجته ،اگر واقف در ضـهن وقـف شـرط کـرده حاشـد کـه

اگر صالح در فروش وقف حاشد آن را حفروشند ،ههان طور که عکر شد ،فـروظتن آن در

این صورت ،اشكال ندارد.

مسأله  .166ووارد استثنایی که در وسـاجل قجـل عکـر شـد و در آن وـوارد وـیتـوان وـال
وقف شده را وعاولـه کـرد ،شـاول عرصـۀ وسـسد (ػوـحن وصـلی) ،نهـیشـود و فـروش
وساضد در هحر صورتی ضایز نحست.

1

 .3 کاال و قحهت آن (وجحع و ثهن) قابل تحويل باشد

مسأله  .167الػم اســت فروشــنده ،کــاالیی را کــه فروظتــه (وجحــع) و ظر خــدار ،قحهــت
ضنسی را که ظرخده (ثهن) ،در ػوان استحقاق آن 2حه طرف وقابل تحویل دهد؛

الجته ،اگر نتواند آن را حه دخگری تحویـل دهـد ،در صـورتی کـه طـرف وقابـل حتوانـد
ً
آن را در اظتحار حگحرد ،وعاوله صححح است؛ وثال اگر فرد ػوحن ظـود را کـه غاصـب،

غصب نهوده و نهیتواند آن را پس حگحرد حه ظرخداری حفروشـد کـه قـادر حـه گـرفتن آن
است وعاوله صححح ویحاشد؛

 .1برظی احكام در وورد فروش وسـسد و اوـوال آن در ضلـد اول ،قسـهت «احكـام الزاوـی وسـسد و لـواػم آن»
عکر شده است و برظی دخگر در ضلد طهارم ،فصل «وقف» عکر ویشود.
 .2ونظور اػ «ػوان استحقاق» ،طنانشه وعاوله ودتدار حاشد ،سررسحد آن و اگر حدون ودت حاشـد ،حعـد اػ
وعاولــه وــیحاشــد؛ توضــحح اخنكــه در طــه وــواردی کــاال خــا ثهــن وعاولــه را ویتــوان وــدتدار قــرار داد ،در
وجحث «تحویل کاال و بهای آن» (وساجل « »572حه حعد) عکر وی گردد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

او ــا در ص ــورتی ک ــه ح ــهط ــور کل ــی اوك ــان تحوی ــل و ــال ح ــه ط ــرف وقاب ــل وض ــود

نداشته حاشد ،وعاوله حاطل اسـت؛ وگـر آنكـه آن را حـه ههـراه شـیء دخگـری کـه ارػش
وــالی قابــل تــوضهی دارد و قابــل تحویــل وــیحاشــد وعاولــه کنــد ،کــه در ایــن صــورت
وعاوله صححح ویحاشد.

شــاخان عکــر اســت ،شــرط وــغکور (توانــایی بــر تحویــل) 1در صــورتی اســت کــه کــاال

(وجحع) خا قحهت کـاال (ثهـن) ،عـحن شصصـی خـا کلـی در وعـحن خـا دیـن قجـل اػ عقـد

2

حاشــد؛ در غحــر ایــن صــورت ،وســأله صــورتهای وصتلفــی دارد و حكــن هــر خــک در
فصل وربوط حه آن بيان ویشود.

3

ً
مسأله  .168اگــر فــرد قــادر بــر تحویــل آنشــه فروظتــه 4در ػوــان اســتحقاق نجاشــد؛ وــثال

ػوحنی را که حه ضهت وشكالت قانونی قابل تحویل نحست حفروشد ،اوا وعلـوم حاشـد
ً
که حعدا ویتواند آن را تحویل دهد ،وعاوله صححح است.
الجته طنانشه این ػوان  -که در آن طرف وقابل حق دارد وال را در اظتحار داشـته

حاشد ،ولی فروشنده قادر حه تحویل آن نحست ودت طوالنی بوده و قابل طشـنپوشـی
نجاشد و وشتری اػ قابل تحویل نجودن وال بیاطالع بوده ،حق فسز دارد.

مسأله  .169اگ ــر فروشـــنده حـــه ظح ــال اخنك ــه ویتوان ــد ک ــاال را ح ــه ظر خ ــدار در ػو ــان
 .1در این وسأله و سه وسألۀ حعد.
 .2واننــد اخنكــه انســان طلــب ظــوخش اػ دخگــری را حــه شــصص ثالــث  -حــا رعاخــت ســایر شــراخط وعاولــه  -حــه
صورت نقد حفروشد.
 .3حـه عنـوان توضــحح وصتصـر ویتـوان گفــت در وـواردی کــه وعاولـه نقـد بــوده و ثهـن خـا کــاالی وـورد وعاولــه
ظود فرد» حاشد ،خعنی ثهن خا کاال حا انعقاد وعاوله حه عنـوان دخنـی بـر عهـدۀ فـرد ثاحـت شـود
«کلی در عوۀ ِ
(نه اخنكه دخنی قجـل اػ وعاولـه بـر عهـدۀ فـرد ثالـث بـوده و آن را وـورد وعاولـه قـرار دهنـد) ،وثـل اخنكـه فـرد
کــاالیی را حــه خــک وحلحــون تووــان در عوــۀ ظــود ظر خــداری کنــد ،در ایــن صــورت قــدرت بــر تحویــل ،شــرط
صحت وعاوله نحست؛ الجته طنانشه فرد ثهـن خـا کـاالی وـورد وعاولـه را در ػوـان اسـتحقاق آن ،تحویـل
ندهد ،ههان طور که در وسألۀ « »455عکر وی گردد ،طرف وقابل حق فسز دارد.
حكــن قــدرت در تســلحن در وعاولــۀ «نســحه» ،در وســألۀ « »442و در وعاولــۀ ســلف ،وســألۀ « »422عکــر
ویشود.
 .4این حكن ،در وورد بهای وعاوله (ثهن) نحز ضاری است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اســتحقاق آن تحویــل دهــد حفروشــد ،ســاس وعلــوم شــود اشــتجاه کــرده و قــدرت بــر

تحویــل نداشــته اســت  -حــا توضــححی کــه در وســألۀ « »545گغشــت  -وعاولــه حاطــل
ویحاشد؛

اوــا ا گــر ظحــال وی کــرده عــاضز اػ تحویــل کــاال اســت و حــا ایــن حــال آن را حفروشــد،

ســاس وعلــوم شــود اشــتجاه کــرده و قــدرت بــر تحویــل داشــته اســت ،وعاولــه صــححح

ویحاشد 1.این حكن ،در وورد بهای وعاوله (ثهن) نحز ضاری است.

مسأله  .171اگــر وعاولــه توسـط وکحــل والــک انســام شــود ،در صــورتی کــه وی حــهطــور

کلی وکحل برای اوور وعاوله حاشد  -نه فقط وکحل در انسـام اخسـاب و قجـول وعاولـه -
قادر بودن هر خک اػ والک خا وکحل بر تحویـل وـال کـافی اسـت؛ اوـا ا گـر فقـط وکحـل در
اضرای اخساب و قجول حاشد ،وال ک قادر بودن والک ویحاشد.

حکن وعاولهای که به جهت رعايت نشدن شرايط آن باطل باشد

مسأله  .171اگــر وعاولــه حــه ضهــت رعاخــت نشــدن شــراخط آن حاطــل حاشــد ،طنانشــه
برای دو طرف خا خكی اػ آنها این اطهحنان وضود داشته حاشد که طرف وقابـل  -حتـی

در صورت حاطل بودن وعاوله (بر فرض که اػ آن اطالع ویداشت)  -حاػ هن راضی حه

تصــرف در وــال اوســت ،اســتفاده اػ وــال وی ،در وحــدودۀ رضــاختش ضــایز 2اســت 3و
ووضب ضهان نهیشود.

حنابراین ،اگر فرد بر اساس رضاخت والک وال حا توضححات فـوق ،آن را در ػنـدگی

وصرف کرده و تلف نهاخد خـا آن را بـرای ظـودش حفروشـد خـا حـا آن حـدهحش را بپـرداػد،
 .1حنابراین ،وعحار در قدرت بر تحویل ،واقع اور ویحاشد.
 .2الجته ،ایـن حكـن در صـورتی اسـت کـه رضـاخت والـک بـرای ضـایز بـودن اسـتفاده و تصـرف در وـال کـافی
حاشــد؛ اوــا در غحــر ایــن صــورت ،وثــل اخنكــه وــال وتعلــق حــه فــرد وحســور خــا وــال وقفــی حاشــد ،الػم اســت
احكام ویژۀ آن رعاخت گردد.
 .3زیرا حا توضه حه حاطل بودن وعاوله ،وال وعاوله شده (طه کاال و طه قحهت آن) وتعلـق حـه صـاحب قجلـی
آن (قجل اػ وعاوله) ویحاشد و تصرف در آن ،حكن تصرف در وال دخگری را دارد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
صححح است و اشكال ندارد و طنانشه حعدا والک آن پشحهان شود ،نهیتواند وـال
ظود خا حدل آن را اػ وی وطالجه نهاخد.

مسأله  .172اگــر وعاولــهای کــه انســان انســام داده ،حاطــل حاشــد و وی اطهحنــان حــه

رضـــاخت طـــرف وقاب ــل (صـــاحب وـــال) ب ــرای تص ــرف در آن  -ح ــا توض ــححی ک ــه در
وســألۀ قجــل عکــر شــد  -نداشــته حاشــد ،واضــب اســت وــالی را کــه اػ او گرفتــه ،حــه وی

برگرداند؛

اوــا ا گــر وــال را برنگردانــد ،در صــورتی کــه آن را حــه دخگــری حفروشــد ،وعاولــهاش

فضولی ویحاشد 1و اگر در نزدش تلف گردد ،وانند تلف شدن وال غصـجی 2،حاعـث
ضهان ویشود؛
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الجته اگر والک وال ،راضی حه تصرف در والش حهطور وطلـق (حـه هـر صـورت و در

هــر ػوــان) بــوده و حعــد اػ ســاری شــدن وــدتی ،فــرد شــک نهاخــد کــه والــک وــال اػ
رضاختش عدول کرده و برگشته خا نـه ،وـیتوانـد حنـا بـر رضـاخت وی گغاشـته و در وـال

تصرف نهاخد.

حکن شک در صححح يا باطل بودن وعاوله

مسأله  .173اگر وعاولهای بـين دو نفـر واقـع شـود و حعـد اػ وقـوع وعاولـه ،فروشـنده خـا
ظرخدار شک در صححح خا حاطل بودن آن نهاخد 4،طنانشه احتهال عقالیی دهد کـه

 .1احكام آن در وجحث «وعاولۀ فضولی» ،وساجل « »552حه حعد عکر شد.
 .2احكام وال غصجی ،در فصل «احكام غصب» عکر ویشود.
 .3در صورتی که والک وحسور حاشد ،در حعضی اػ ووارد حاخد وال حه ولی شرعی وی برگردانده شـود؛ حـه ایـن
وطلب در وساجل « 532تا  »534و وسألۀ « »5274اشاره شده است.
 .4ونظور اػ شک در اخنسـا ،شـک در ووضـوع اسـت (شـجهۀ ووضـوعحه)؛ ولـی در شـجهۀ حكهحـه ،فـرد حاخـد اػ
وستهد ضاوع الشراخط تقلحد کند خا وطابق حا وقتضـای احتحـاط عهـل نهاخـد ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ
« »5عکر شد؛
ً
پس اگر وثال کاالیی حه صورت نسحه فروظته شود و پس اػ ودتی ظرخدار خا فروشنده خا هـر دو شـک کننـد
کــه آخــا در هنگــام وعاولــه ،ػوــان پرداظــت ثهــن خــا اقســاط آن ،حــه درســتی وعــحن شــد خــا نــه ،وعاولــه صــححح
وحسوب ویشود؛

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شراخط صحت وعاوله رعاخت شده ،وعاوله صححح وحسوب ویشود.

این حكن ،اظتصاص حه بيع ندارد و در سایر وعاوالت نحز ضاری است.

احکام ويژۀ خريد و فروش وحوه بر روی درخت
ُ
مسأله  .174وحوهای که گل آن رخصته و دانـه حسـته ،طنانشـه وعلـوم حاشـد کـه دطـار

آفت ویشود خا نهیشود ،طوری که وقدار حاصل آن قابل تصهحن ػدن حاشد ،فروش
آن پــيش اػ طحــدن صــححح اســت؛ حلكــه ا گــر هنــوػ هــن وعلــوم نجاشــد کــه دطــار آفــت
ویشود خا نه ،در هر خک اػ ووارد زیر ،وعاولهاش صححح است:

الف .وحوۀ  4سال خا بيشتر فروظته شود.
ً
ب .ههان وقداری که فعال رویيده فروظته شود؛ حه شرط آنكه ارػش قابل توضهی

داشته حاشد.

ج .شیء دخگری حه عنوان «ضهحهه» حا آن فروظته شود؛ الجته طحـزی کـه ضـهحهه

ویشود ،دارای شراخطی است که در وسألۀ « »554عکر ویشود.

در غحــر ایــن وــوارد ،صــححح بــودن فــروش آن وحــل اشــكال اســت و حنــابر احتحــاط

واضب ،وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
ُ
مسأله  .175فروظتن وحوۀ درظت پـيش اػ آنكـه دانـه بجنـدد و گلـش بریـزد ،صـححح

نحست؛ 1وگر آنكه حه ههراه «ضهحهه» حاشد خا آنكـه وحـوۀ بيشـتر اػ خـک سـال فروظتـه
شود.

مسأله « .176ضــهحهه» کــه در وســاجل « 552و  »553حــه آن اشــاره شــد ،حاخــد دارای

شراجط عیل حاشد:

اوــا طنانشــه فــرد ظصوصــحات وعاولــۀ ظــود را ویدانــد ،ولــی اػ حكــن شــرعی اطــالع نــدارد ،وثــل اخنكــه
کــاالی وػنــی را کــه ظرخــده ،قجــل اػ تحویــل گــرفتن ،حــه وجلــغ بيشــتر حــه فــرد دخگــری فروظتــه و ندانــد طنــحن
وعاولهای صححح است خا نه ،نهیتواند اصل را بـر صـححح بـودن وعاولـه حگـغارد؛ حلكـه حاخـد بـرای اطـالع اػ
حكن وسأله ،حه وستهد ضاوع الشراخط وراضعه کرده خا احتحاط نهاخد.
 .1الجته وصالحۀ آن ،ههشنان که در فصل «صلح» ،وسألۀ « »663عکر ویشود ،صححح است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 .1شراخطی که برای کاالی وورد وعاوله (وجحع) عکر شد 1را داشته حاشد؛
 .2ضهحهه ،وتعلق حه والک وحوه و ولک او حاشد؛
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 .3قحهتی که برای وحوه و ضهحهه پرداظت ویشود (ثهن وعاوله) ،وتعلق حه هـر

دوی آنهــا حــهطــور وشــاع حاشــد ،نــه اخنكــه حصــش وشــصص و ضداگانــهای اػ قحهــت،

وتعلق حه وحوه و حصش دخگر ،وتعلق حه ضهحهه حاشد؛

 .4احتحاط الػم آن است که ضهحهه حـه وقـداری حاشـد کـه ا گـر دانـههـا تجـدیل حـه

وحوه نشوند ،سرواخۀ ظرخدار را حفو کند.
ُ
مسأله  .177اگر حعضی اػ وحوههای حاع ،گلش رخصته و دانه حسته و طوری است که
ً
وعلــوم شــده دطــار آفــت وــیشــود خــا نــه و حعضــی دخگــر ووضــود نجــوده و حعــدا حاصــل
ً
وــیشــود ،فــرد وــیتوانــد وحــوههــایی کــه در آن ســال حعــدا پدخــد ویآخــد را حــه ضــهحهۀ

وحوههای ووضود حفروشد.

شاخان عکر است ،این ضهحهه هن حاخد دارای شراخطی حاشـد کـه در وسـألۀ «»554

عکر شد و فـرق نـدارد ایـن وحـوههـا هنضـنس خـا وصتلـف در ضـنس حاشـند ،ور بـوط حـه

خک حاع خا حاعهای وتعدد حاشند.

مسأله  .178درظتی که در خک سال دوحار وحوه ویدهد ،ویتوان وسهـوع وحوههـای
ُ
خک سال آن را قجل اػ آنكه گلش بریزد و دانه بجندد ،در خک وعاوله فروظت و نحـاػی
حه ضهحهه ندارد.

مسأله  .179کسی که وحوههای روی درظت را ظرخده ،ویتوانـد قجـل اػ طحـدن ،آنهـا
را حــه دخگــری حفروشــد؛ طــه اخنكــه وحوههــا را تحویــل گرفتــه حاشــد خــا نــه و فرقــی نــدارد

قحهت فروش ،بيشتر اػ قحهت ظرخد حاشد خا وساوی و خا کهتر اػ آن.

مسأله  .181انســان ویتوانــد وحوههــای روی درظــت را در وقابــل وحــوه نحــز حفروشــد 3و

 .1ونظور ،شراخطی است که در وسألۀ « »525حه حعد عکر شد.
 .2این شرط ،غحر اػ شرط دوم اػ شراخط کلی فروشـنده و ظر خـدار اسـت کـه در وسـألۀ « 554و  »553عکـر شـد و
در وورد ظصوص فروش حالضهحهه ویحاشد.
 .3الجته ،الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فرقی ندارد که ضنس وحوهها (وجحع و ثهن) ،خكی حاشد خا وتفاوت؛

الجته ،نهیتواند قحهت وحوهها را اػ وحوههای ههان درظت قرار دهد.
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شــاخان عکـــر اســـت ،فـــروش ظروـــای روی درظــت حكــن وتفــاوتی دارد کــه در دو

وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .181اگر فـرد حصواهـد ظروـای روی درظـت را 2در وقابـل ظروـا حفروشـد ،نجاخـد
َ
قحهت (ثهن) وعاولـه را ظروـای ظشـک (ت ْهـر) قـرار دهـد 3و فرقـی نـدارد ثهـن وعاولـه

عحن شصصی حاشد خا در عوه؛ وگر استثناجی که در وسألۀ حعد عکر ویشـود؛ ولـی ا گـر
4
قحهت (ثهن) را رطب رسحده خا ظروای نارس ُ(ح ْسر) قرار دهند ،اشكال ندارد.
مسأله  .182کســـی خـــک درظــت ظروـــا در ظانــۀ فــرد دخگــر دارد و طــوری اســت کــه

رسحدگی حـه آن بـراخش وشـكل ویحاشـد ،در صـورتی کـه وقـدار ظروـای آن را کـه هنـوػ
َ
ت ْهر (ظروای ظشک) نشـده ،تصهـحن ػده و صـاحب درظـت ،آن را حـه صـاحبظانـه
حفروشــد و عــوض (ثهــن) آن را ههــان وقــدار تصهــحن ػده شــده ظروــای ظشــک قــرار

حدهد ،اشكال ندارد.

مسأله  .183اگر وحوههای فروظته شده قجل اػ تحویل ،تلف خـا سـرقت شـود ،احكـام
تلــف و ســرقت ســایر کاالهــا کــه در وســاجل « 454تــا  »456عکــر ویشــود ،در وــورد آن

ضاری است.

مسأله  .184اگــــر صاحـــــب حــــاع حصواه ــ ـد وقـــدار ی اػ وحوهه ــ ـای روی درظت ــ ـان را

استث ـنا کرده و حقحه را حفروشد ،ویتواند این کار را حه خكـی اػ سـه صـورت عیـل انسـام
دهد:

 .1وثل آنكه فرد درظتان را حه استثنای وحوههای فعلی آن حفروشد؛ ساس حصواهد وحوههـای روی درظـت را
در وقابل وحوههای سالهای حعد که وتعلق حه وشتری است وعاوله نهاخد.
َ
ُ
ْ
 .2فرق ندارد ظروای روی درظت (وجحع) ،ظروای ظشک (ت ْهر) حاشد خا ظروای نارس (حسر) خا رطب خا غحـر
آن.
 .3بيع وغکور را «وزاحنه» ناوند.
 .4الجته ،الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت گردد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

الف .درظتانی را وشصص کرده و ههۀ وحوهها ،حه ضز وحوۀ آن درظتان را حفروشد.
ً
ب .وقـداری را حـه صـورت وشـاع (درصـدی خـا کسـری) اسـتثنا کنـد؛ وـثال حگو خـد:

«ههۀ وحوهها ،حه ضز خک طهارم آنها را فروظتن».
ً
ج .وقدار وشصصی را حه صورت کلی در وعحن 1،استثنا کند؛ وثال حگو خـد« :ههـۀ

وحوهها حه ضز  555کحلو گرم اػ آنها را فروظتن».

شــاخان عکــر اســت ،در صــورت «ب» و «ح» ،ا گــر وقــداری اػ وحصــول حــاع فاســد

شود ،حه نسجت اػ سهن هر دو کن ویشود.

2

احکام ويژۀ خريد و فروش زراعت ،سجزیها و صحفیجات در زوحن کشاورزی

مسأله  .185فــروش زراعــت قجــل اػ آشــكار شــدن آن ،در حــالی کــه هنــوػ حــغر اســت،

حنــابر احتحــاط واضــب صــححح نحســت؛ اوــا ا گــر فــرد ػوــحن زراعــی را حفروشــد ،فــروش
زراعــت ووضــود در آن حــه تجــع ػوــحن  -هرطنــد هنــوػ آش ـكار نشــده حاشــد  -صــححح

ویحاشد.

مسأله  .186اگــر پـــس اػ آشـــكار شـــدن زراعــت ،آن را حــا رخشــههــای داظــل ػوحــنش

حفروشند ،طند صورت دارد:

الف .ظرخدار در ضهن وعاوله حا فروشنده شرط کرده که آن را  -حا اضرت خا حدون

اضرت  -در ػوحن حاقی حگغارد تا ظوشه در آورده و ػوان برداشت فرا رسـد خـا وتعـارف

طنحن حاشد ،حه گونهای که نحاػ حه تصرخح وضود نداشته حاشد؛

در این صورت ،ویتواند آنهـا را حـاقی حگـغارد و در صـورتی کـه اضرتـی حاحـت ػوـحن

قرار داده شده ،حاخد آن را بپرداػد ،هرطند زراعت را سجز طحن کند.

ب .طنحن شرطی در بين نجوده؛ در این صورت نجاخد حدون اضاػۀ فروشـنده آنهـا را

 .1وعنای کلی در وعحن ،در وسألۀ « »62بيان شد.
 .2توضحح در وورد کحفحـت نسـجتسـنسی در کتـاب هًهفاج الصفالحیى ،ضلـد دوم ،وسـألۀ  465عکـر شـده
است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حاقی گغارد و طنانشه زراعت را حاقی حگغارد ،حاخد اضرت الهثـل اسـتفاده اػ ػوـحن در

آن ودت را بپرداػد.

الجتــه ،در هــر خــک اػ دو صــورت ،ا گــر زراعــت را حــاقی حگــغارد تــا ظوشــه در آورد،

ظوشهها وال ظرخدار است.

شاخان عکر است ،طنانشه ظرخدار ،زراعت را قجل اػ آنكه ظوشه بياورد حه صـورت

س ــجزه حشحنـــد ،ســـاس رخشـــههـــای ثاحـــت آن در ػو ــحن رش ــد ک ــرده و ظوش ــه بي ــاورد،
ظوشــههــا وــال ظر خــدار اســت و پرداظــت اضــرت اســتفاده اػ ػوــحن در وــدت رشــد

رخشهها و ظوشـه دادن بـر ظرخـدار واضـب نحسـت؛ وگـر آنكـه حـا وی شـرط شـده حاشـد
(هر طند شرط ضهنی) که رخشهها را حكند ،اوا وی طنحن نكرده حاشد.

مسأله  .187فــروش زراعــت حــدون رخشــهاش (حــه صــورت ســجز طــحن) ،ضــایز اســت و
طنانشه ظرخـدار آن را قطـع کنـد و رخشـههـا رشـد کـرده و ظوشـه دهـد ،ظوشـههـا وـال

فروشنده است؛

ولی اگر ظرخدار زراعت را قطع ننهوده و اػ آن اوتناع ورػد ،فروشنده ویتواند حه هر

خک اػ اوور عیل اقدام کند:

الف .وعاوله را فسز کند.

ب .ظرخـدار را حــه قطــع زراعــت وسجــور کنــد و ا گــر وهكــن نجــود ،ظــودش آن را قطــع

کند؛ الجته ،در این صورت طنانشه وهكن است ،حنابر احتحاط واضب اػ حاکن شرع
اضاػه حگحرد.

ج .زراعــت را حــاقی گغاشــته و اضــرت الهثــل اســتفاده اػ ػوــحن را وطالجــه نهاخــد؛

الجته در این صورت ،اگر زراعت رشد نهوده و ظوشه دهد ،احتحاط واضـب آن اسـت

که نسجت حه ظوشهها وصالحه نهاخند.

1

 .1زیرا اػ طرفی وهكن است ظوشهها ،وـال ظرخـدار بـوده و پرداظـت اضـرت ػوـحن تـا ػوـان طحـدن بـر او الػم
حاشد و وهكن است ظوشهها ،وشترک بين فروشنده و ظرخدار وحسوب شود.
شاخان عکر اسـت ،حكـن وـغکور در ایـن وسـأله بـرای درظـت ظروـایی کـه هنگـام فـروش حـا ظر خـدار شـرط
َ
شده آن را ِحكند ،اوا وی آن را حاقی گغاشته تا ظروا دهد نحز ضاری است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .188فروظتن ظحار و گوضه و حادنسان و سجزیها و صحفیضات دخگـری کـه

سـالی طنــد ورتجــه طحــده وــیشـود ،در صــورتی کــه وحصــول آن ظــاهر و نهاخــان شــده

حاشد و تعداد دفعات طحدن وشتری وعحن شود ،اشكال ندارد؛

1

ولی اگر وحصول آن ظاهر و نهاخان نشده حاشد ،فروظتن آن حنـابر احتحـاط واضـب

صححح نحست.

2

مسأله  .189گحـــاهی کـــه ووضـــود اس ــت ،او ــا در ز ی ــر ػو ــحن پنه ــان و ــیحاش ــد ،وث ــل

سحبػوحنی ،شلغن ،هوخذ و وانند آن ،ضایز است در ههان حال فروظته شود.

مسأله  .191فروش ظوشۀ حجوحات  -غحر اػ گندم  -در عوض حجوحات حاصل شده
اػ ههان ظوشهها ،صححح نحست؛ ولـی فـروش آن در وقابـل حجوحـات دخگـر صـححح

اس ــت .حنـــابراین ،وـــیتـــوان لوبيـــای ووض ــود در ظوش ــه را در وقاب ــل لوبياه ــای دخگ ــر

فروظت؛

3

اوــا فــروش ظوشــۀ گنــدم در وقابــل گنــدم ،طــه اػ ههــان ظوشــه حاشــد خــا اػ ظوشــۀ

دخگــر ،صــححح نحســت - 4طــه قحهــت (ثهــن) کلــی در عوــه حاشــد خــا شصصــی  -و

احتحاط وستحب است که ظوشۀ ضو ،حه ضویی که اػ غحر آن ظوشـه حاشـد ،فروظتـه

نشود.

چند وسأله در وورد خريد و فروش ححوان

مسأله  .191ههــان طــور کــه فــروش خــک ححــوان ػنــده حــهطــور کاوــل صــححح اســت،
فروش قسهتی اػ آن حهطور وشاع ،وانند نصف خا خک سوم آن نحز صححح ویحاشد؛

اوا فروش قسهت وعحنی اػ آن وانند سر خا پوست ،خا نصفی که سـرش در آن قـرار

 .1شاخان عکر است ،در این صورت وعحار در وورد ػوان طحدن وحصول ،عرف کشاورػان و ػارعحن است.
 .2الجتــه ا گــر حصواهنــد ظــود گحــاه و رخشــهاش را حفروشــند ،اشــكال نــدارد و ظــاهر شــدن وحصــول آن شــرط
نحست.
 .3الجته ،الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت گردد.
 .4آن را «وحاقله» ناوند.
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دارد ،در صورتی صححح است که ححوان در وعرض عحح و وانند آن حاشد.

مسأله  .192فروش گوشـت ححـوان عحـح شـده در وقابـل ححـوان ػنـده  -طـه اػ ههـان

ضــنس حاشــد خــا اػ آن ضــنس نجاشــد  -واننــد فــروش گوشــت گوســفند عحــح شــده حــه
گوسفند ػنده خا فـروش گوشـت گوسـفند عحـح شـده حـه گـاو ػنـده ،هرطنـد ووضـب ر حـا

شدن وعاوله نگردد ،حنابر احتحاط واضب ضایز نحست.

مسأله  .193کسی که ححوان ػندهای ظرخده ،تا سه روػ حق فسز وعاولـه را دارد کـه

آن را «ظحار ححوان» وـیناونـد .توضـحح بيشـتر ایـن ظحـار ،در وسـاجل « 336تـا »343
عکر ویشود.

تحويل کاال و بهای آن (وجحع و ثهن)
 زوان تحويل

اگر ظرخدار خا فروشنده خا هـر دو حصواهنـد کـاالی وـورد وعاولـه (وجحـع) خـا بهـای آن

(ثهن) ،را حا تأظحر حـه دخگـری تحویـل دهنـد ،طنـد صـورت دارد کـه توضـحح آن در دو
وسألۀ حعد عکر ویشود.

1

مسأله  .194اگر کاالی وورد وعاوله (وجحع) «عحن شصصی» 2حاشد ،طه اخنكه بهای
وعاوله (ثهن) نحز عحن شصصی حاشد خا «در عوۀ ظرخدار»  -وثل اخنكه فردی واشـحن

ظــود را در وقابــل ضــواهرات دخگــری حفروشــد خــا شصصــی ظانــۀ ظــود را در وقابــل 555

وحلحون (در عوۀ ظرخدار) حه فروش برساند  -فروشنده خا ظر خـدار خـا هـر دو ویتواننـد در
ضــهن وعاولــه شــرط کننــد کــاال (وجحــع) خــا قحهــت (ثهــن) خــا هــر دو را ،حــا تــأظحر حــه

خكدخگر تحویل دهند.

3

 .1شاخان عکر است وعاولۀ َص ْرف (فروش طال خـا نقـره حـه طـال خـا نقـره) ،در وـورد تحویـل ،احكـام و یـژهای دارد
که در وسألۀ « »443عکر ویشود.
 .2توضحح وعنای «عحن شصصی» و «کلی در عوه» ،در وساجل « 65و  »64عکر شده است.
 .3الجته ،برای آنكه شرط ضهن عقد صححح حاشد ،شراخط دخگری نحز  -وانند وجهن و ناوعلوم نجـودن شـرط
 -وضود دارد که در قسهت «ظصوصحات شرطی که پایحندی حه آن واضب است» عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .195اگر کاالی وورد وعاوله (وجحع) ،در عوۀ فروشنده حاشد - 1وثل اخنكـه 55
کحلوگرم برنذ در عوۀ فروشنده وعاوله شود  -دو صورت دارد:

الف .برای تأظحر در تحویل کاال ،شرطی در ضهن وعاوله نهیشود؛

در ایــن صــورت ،ویتواننــد شــرط کننــد بهــای وعاولــه (ثهــن) حــا تــأظحر پرداظــت

شود؛ طه اخنكه ثهن «عحن شصصی» حاشد خا «در عوۀ ظرخدار».

ب .برای تحویل کاال (وجحع) ،شرط تأظحر در پرداظت شود؛

در این صورت ،نهیتوانند شرط کنند که ظرخدار نحز ثهن را حا تأظحر بپرداػد؛ طـه

اخنكــه ثهــن نحــز واننــد وجحــع در عوــه حاشــد  -وثــل آنكــه  55کحلــوگرم بــرنذ در عوــه بــرای

تحویل در واه دخگر پيش فروش شود حه  355هزار تووان خک واهـه در عوـۀ ظر خـدار -خـا

اخنكــه ثهــن عــحن شصصــی حاشــد؛ واننــد اخنكــه  55کحلــوگرم در عوــۀ فروشــنده بــرای

تحویل در واه دخگر ،در وقابل انگشتر ظرخدار فروظته شود و شرط کنند انگشـتر ،وـاه
دخگر تحویل داده شود.

مسأله  .196در وـــواردی کـــه کـــاال (وجحــع) «عــحن شصصــی» بــوده و شــرط تــأظحر در

تحویــل آن ویشــود ،ویتواننــد در ضــهن وعاولــه شــرط کننــد کــه فروشــنده تــا و ـدت

وعحنی اػ آن استفاده کند؛ پس اگر فرد ظانه خا واشحن ظود را بـرای تحویـل در دو وـاه

دخگر ویفروشد ،ویتواند شـرط کنـد در ایـن وـدت اػ آن (وجحـع)  -کـه پـس اػ وعاولـه

وال ظرخدار شده است  -استفاده کند.

ههــحن حكــن ،در وــواردی کــه قحهــت (ثهــن) عــحن شصصــی حاشــد ،بــرای ظر خــدار

ضاری ویحاشد.

مسأله  .197اگر بهای وعاوله (ثهن) در عوۀ ظرخدار بوده و شـرط تـأظحر در پرداظـت

آن شود ،طنحن وعاولهای «نسحه» نام دارد.

 .1شاخان عکر است ،حكن وغکور در این وسأله در ضایی است که وجحـع خـا ثهـن ،دیـن قجـل اػ عقـد نجاشـد.
حنابراین ،قرار دادن طلب ودتداری که فرد اػ شصص ثالث دارد حه عنوان وجحع خا ثهن وعاوله ،احكـام
ویــژهای دارد کــه در فصــل دیــن ،وجحــث فــروش طلــب بيــان ظواهــد شــد .ههشنــحن ،الػم اســت احكــام
وربوط حه رحا در وعاوالت نحز وورد توضه قرار گحرد.
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وعاولهای که در آن کاالی فروظته شده ،در عوـۀ فروشـنده بـوده و شـرط تـأظحر در

تحویل آن ویشود« ،سلف» ناوحده شده است.

وعاولۀ نسحه و سلف ،احكام ویژۀ دخگری نحز دارد کـه در فصـل ور بـوط حـه آن عکـر

ویشود.

مسأله  .198اگر ظرخدار و فروشنده ،تأظحر در تحویل کـاال خـا بهـای وعاولـه (وجحـع خـا

ثهــن) را شــرط نكــرده حاشــند ،بــر هــر خــک اػ آن دو واضــب اســت کــاال و ثهــن را پــس اػ
وعاوله حه خكدخگر تحویل دهنـد و بـرای هـحر خـک اػ آن دو در صـورت اوكـان ،تـأظحر
در تحویل حدون رضاخت طرف دخگر ضایز نحسـت و در صـورت تحویـل ،دخگـری حـق

ندارد اػ گرفتن آن اوتناع ورػد.

شاخان عکر است ،طنانشـه هـر خـک ،اػ تحویـل دادن آنشـه بـر او الػم اسـت اوتنـاع

ورػد ،بر دخگری تحویل دادن واضب نحست.

مسأله  .199اگ ــر فروشـــنده و ظرخـــدار ،ت ــأظحر در تحوی ــل ک ــاال (وجح ــع) و قحه ــت آن
(ثهن) را شرط نكرده حاشند ،خكـی اػ دو طـرف خـا هـر دو ،حـا رضـاخت دخگـری ویتوانـد

تحویل را حه تأظحر انداػد و فرقی ندارد که کاال و قحهت آن عـحن شصصـی حاشـد خـا در

عوه.

1

مسأله  .211اگر خكی اػ دو طرف در ػوانی که بر اساس وعاوله حاخد کاال خـا قحهـت آن
(وجحع خا ثهـن) را حـه دخگـری حدهـد ،آن را تحویـل ندهـد ،طـه در ایـن کـار عـغر داشـته

حاشد خا نه ،طرف وقابل حق دارد وعاوله را فسز کند.

شاخان عکر است ،ایـن حكـن شـاول انـواع وصتلـف وعاولـه (نقـد ،نسـحه ،سـلف و

غحر آن) ویشود؛ طه اخنكه کاال و ثهن کلی در عوه حاشد خا عحن شصصی.

2

 .1وگر در وعاولۀ َص ْرف (فروش طال خا نقره حه طال خـا نقـره) کـه الػم اسـت کـاال و بهـای آن قجـل اػ ضـدا شـدن
دو طرف اػ خكدخگر ،تحویل داده شود.
 .2این حكن ،در ضایی که حصشی اػ کاال خا ثهن در ػوان الػم ،تحویـل داده نشـود ،نحـز ضـاری اسـت؛ الجتـه،
در این صورت ،فرد ویتواند ههه خا حصشـی اػ وعاولـه را فسـز کنـد و طنانشـه حصشـی اػ وعاولـه را فسـز
کند ،طرف وقابل ویتواند حقحۀ وعاوله را نحز فسز نهاخد؛ پس اگر ػوحنی حه  4وحلحارد تووان فروظتـه شـود
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حدیهی است ،فرد در صورتی ویتوانـد وعاولـه را بـر اسـاس ایـن وسـأله فسـز کنـد

که حق فسز وی ،در ضهن وعاوله خا حعد اػ آن ساقط نشده حاشد.

الجته ،این حق فسز «فورخـت» عرفـی دارد و ا گـر کسـی کـه حـق فسـز دارد ،حـدون

عــغر وعاولــه را فســز نكنــد ،حــق فســز وی ســاقط ویشــود؛ اوــا طنانشــه حــه دلحــل

عغری حق فسز ظود را اعهال نكند ،وثل آنكـه اػ وضـود حـق فسـز خـا فورخـت آن در

طنحن ووردی بیاطالع بوده خا حه تأظحر طرف وقابل در پرداظت ثهن خا کـاال التفـات
نداشته و اػ آن غافل بوده ،حق فسز وعاوله ههشنان حاقی است.

مسأله  .211اگــر فروشــنده خــا ظرخــدار ،تــأظحر در تحویــل را شــرط کــرده حاشــد ،دخگــری
حق ندارد اػ پرداظت وال ظود (ثهن خا کـاال) ظـودداری کـرده خـا نسـجت حـه آن تـأظحر

نهاخد.

مسأله  .212اگر در ضهن وعاوله شرط شده حاشد که بهای وعاولـه (ثهـن) حـا تـأظحر

پرداظت شود ،فروشنده نهیتواند قحهت (ثهن) را قجل اػ ووعد وقرر وطالجه کند؛

اوــا طنانشــه ظر خــدار ظــودش قجــل اػ ووعــد ،ثهــن را پرداظــت نهاخــد دو صــورت

دارد:

الف .شواهد و قراجنی وضود دارد که نشان ویدهد وهلـت تعحـين شـده ،حقـی حـه

نفــع فروشــنده نحــز بــوده اســت ،وثــل اخنكــه حــه علــت ســفر خــا واننــد آن ،نگهــداری خــا

تحویــل گــرفتن ثهــن بــراخش دشــوار بــوده اســت؛ در ایــن صــورت ،فروشــنده ویتوانــد اػ
قجول ثهن اوتناع ورػد؛

ب .وهل ــت و ــغکور فق ــط حق ــی ب ــرای ظر خ ــدار ب ــوده اس ــت؛ در ای ــن ص ــورت ،ب ــر

فروشنده الػم است ثهن را حگحرد.

ً
و وشتری در ػوان الػم (وثال اگر وعاوله نقد بوده و شرط تأظحر ثهن نشـده ،حالفاصـله پـس اػ ػوـان انعقـاد
وعاوله) تنها  5وحلحارد اػ ثهن وعاوله را بپرداػد ،فروشـنده ویتوانـد ههـۀ وعاولـه را فسـز کنـد خـا نحهـی اػ
وعاوله را فسز کنـد ،در نتحسـه در نصـف ػوـحن حـهطـور وشـاع حـا وشـتری شـرخک شـود ،کـه الجتـه در ایـن
صورت ،وشتری ویتواند وعاولۀ نصف ػوحن را هن فسز کند و خک وحلحاردی را که داده پس حگحرد.
حه این حق فسز ،در وجاحث دخگر وانند «نسحه»« ،سلف»« ،شرط» نحز اشاره وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شاخان عکر است ،نظحر ههحن حكن بـرای وقتـی کـه شـرط تـأظحر در پرداظـت کـاال
ً
(وجحع) صورت گرفته ضاری ویحاشد؛ وثال اگر شرط تأظحر در تحویل کاال ،حق برای

دو طرف بوده  -وثل اخنكه ظرخدار قجل اػ ووعد وقرر ،وحل وناسـجی بـرای نگهـداری
کاال نداشته و این شرط حه نفـع او هـن بـوده اسـت  -طنانشـه فروشـنده قجـل اػ ووعـد،

کاال را تحویل دهد ،ظرخدار ویتواند اػ تحویل گرفتن اوتناع ورػد.
 شحوۀ تحويل

مسأله  .213ونظـــور اػ تحویـــل دادن کــاال خــا ثهــن  -کــه بــر ظر خــدار و فروشــنده الػم

ویحاشد  -آن است که فرد اػ آن رفع خد نهوده و ووانع را برطـرف کنـد؛ حـه گونـهای کـه
طرف وقابل حتواند در آن تصرف نهاخد و تحقق این وعنا در ووارد وصتلف ،وتفـاوت

ویحاشد.

مسأله  .214اگر در وال فروظته شده (وجحع) لـواػم و وسـاخلی وضـود داشـته حاشـد کـه

ضزء وجحع نحست  -وثل آنكه وغاػه خـا ظانـهای فروظتـه شـده و اثاثحـۀ فروشـنده در آن

حاقی وانده حاشـد  -بـر فروشـنده واضـب اسـت عـالوه بـر تحویـل وجحـع ،وسـایل را اػ آن

ظـــارح کنـــد؛ وگ ــر در ص ــورتی ک ــه ظ ــالف آن را ح ــهط ــور ص ــرخح ش ــرط ک ــرده خ ــا در

پيشگفتگوی وعاوله وطرح شده و وعاوله وجنـی بـر آن واقـع شـده خـا وتعـارف طنـحن

حاشد ،حه گونهای که نحاػ حه تصرخح وضود نداشته حاشد.

1

حنابراین ،اگر ػوحنی که فروظتـه شـده دارای زراعتـی حاشـد کـه وقـت درو کـردن آن

نرسحده ،طنانشه فروشنده حاقی وانـدن زراعـتش را وسـانی خـا حـا پرداظـت اضـرت ،در
ضهن وعاوله شرط کرده خا در پيشگفتگـوی وعاولـه وطـرح شـده و وعاولـه وجنـی بـر

آن واقع شده خا وتعارف در وثـل ایـن وـورد ،حـاقی گـغاردن زراعـت تـا ػوـان درو حاشـد،

ویتواند آن را تا وقـت درو حـاقی حگـغارد؛ در غحـر ایـن صـورت ،حاخـد ػوـحن را اػ زراعـت

ظالی کند.

 .1حنابراین ،فرقی بين شرط صراحتی ،شرط حنایی و شرط ارتكاػی نحست.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .215اگــر ظرخــدار اػ فروشــنده حصواهــد کــاالی فروظتــه شــده را حــه فــرد وعحنــی

حدهد خا آن را حه شهر دخگری حفرستد و او طنحن کنـد ،واننـد ایـن اسـت کـه کـاال را حـه
ظود فروشنده تحویل داده است.

1

ههــحن طــور ،اگــر فروشــنده پــس اػ انســام وعاولــه ،نســجت حــه پــول (ثهــن) طنــحن

درظواستی اػ ظرخدار داشته حاشد.
 تلف قجل از تحويل

مسأله  .216اگــر وــال فروظتــه شــده ،قجــل اػ تحویــل حــه ظر خــدار ،تلــف شــده و اػ بــين

برود 2،دو صورت دارد:

3

الف .فروشنده خا فرد دخگری  -که اوكـان رضـوع حـه وی بـرای گـرفتن عـوض وـال اػ

او وضود دارد  -آن را اػ بين برده (اتالف)؛ در این صورت ،وعاولـه حـه قـوت ظـود حـاقی
است و کسی که وال را تلف کرده (فروشنده خا فرد دخگر) حاخد عوضش را حدهد؛

4

الجتــه ،ظرخــدار وــیتوانــد وعاولــه را فســز نهــوده و پــول ظــود (ثهــن وعاولــه) را پــس

حگحرد.
ً
ب .وال بر اثر حوادث طجحعی اػ بين رفتـه اسـت ،طـوری کـه اػ بـين رفـتن آن عرفـا
وستند حه فردی وحسوب نهیشود؛

ج .فــردی وــال را اػ بــين بــرده کــه حــهطــور وعهــول اوكــان رضــوع حــه وی بــرای گــرفتن

 .1الجتــه ،اگــر تصــرخح شــود خــا عالوــت و قرخنــهای حاشــد کــه اػ آن فههحــده شــود تحویــل حاخــد در شــهر وقصــد
انسام پغیرد ،نه شهر وجدأ ،طجق ههان تصرخح خا قرخنه عهل ویشود.
 .2احكام عکر شده در این وسأله و وسـاجل حعـد (تـا وسـألۀ « ،)»455در وـواردی اسـت کـه وـال فروظتـه شـده،
عحن شصصی حاشد ،نه کلی در عوه.
 .3در وعاوالتی که برای خكی اػ دو طرف حق فسز وضود دارد ،طنانشـه وـال در ػوـان ظحـار اػ بـين بـرود ،در
برظی ووارد احكام ویژهای دارد که در حصش «ظحارات» عکر ظواهد شد.
 .4پرداظت عوض وال حه این وعناست که اگر آن وال اػ اشحای وثلی حاشـد ،وثـل آن در حـال حاضـر و ا گـر
قحهی حاشد ،قحهت آن در روػی که تلف شده برگردانده شود و توضحح وعنای وثلـی و قحهـی در وسـاجل
« 5352و  »5353عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

عوض وال وضود ندارد ،وثـل آنكـه شـصص ناشناسـی آن را اػ بـين بـرده و فـرار کـرده و
اوكان شناسایی وی نحست.

در ایــن دو صــورت (ب و ح) ،وعاولــه ظــود حــه ظــود فســز وــیشــود (انفســاد)؛

طــوری کــه تلــف اػ وــال فروشــنده وحســوب شــده و پــول (ثهــن) حــه ولكحــت ظر خــدار

برویگردد.

شاخان عکر است ،وشـاحه ههـحن حكـن بـرای اػ بـين رفـتن ثهـن قجـل اػ تحویـل آن،

ضاری ویحاشـد؛ حـا ایـن تفـاوت کـه در اخنسـا در حقحقـت ،وـال ظر خـدار تلـف شـده و
وال فروظته شده حه ولكحت فروشنده برویگردد.

1

مسأله  .217اگــر وــال فروظتــه شــده (وجحــع) ،قجــل اػ تحویــل طــوری شــود کــه حــهطــور
ً
وعهول در طنحن وـواردی اوكـان دسـتحابی حـه آن وضـود نداشـته حاشـد  -وـثال وـالی کـه
عالوت ندارد ،سرقت شود خا واهی حه درخا بيفتد خا پرندۀ وحشـی اػ قفـس فـرار نهاخـد -
حكن قسهت «ب» و«ح» اػ وسألۀ قجل در وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .218اگر حصشی اػ وال خا حعضی اػ اوـوالی کـه در خـک وعاولـه فروظتـه شـده،

قجل اػ تحویل تلف شود ،وعاوله حه ههان وحزان ظود حه ظود فسز ویشود و ظر خـدار

ویتواند حاقحهانده را هن فسز کند.

مسأله  .219اگــر بــرای وــالی کــه فروظتــه شــده قجــل اػ تحویــل ،وحصــول خــا نهــایی
حاصل شود و ساس ظود وال تلف گردد ،وثل اخنكه ورغـی کـه فروظتـه شـده ،تصـن

کند ،ساس ظود ورع تلف گردد خا درظت فروظته شده ،وحوه حدهد و ظود درظت اػ

بين بـرود ،وحصـول و نهـاء وتعلـق حـه وشـتری اسـت و حكـن وعاولـه نسـجت حـه ظـود
وال ،در وساجل « 454و  »455عکر شد.

مسأله  .211اگــر قجــل اػ تحویــل ،عحجــی در کــاال حــه وضــود آخــد ،وشــتری حــق فســز
وعاولـــه و خـــا گـــرفتن تفـــاوت قحهـــت را دارد ،کــه توضــحح وــوارد آن در وســألۀ «»322

عکر ویشود.

 .1این حكن ،در وواردی است که ثهن وعاوله ،عحن شصصی حاشد ،نه کلی در عوه.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 فروش کاالی خريداری شده قجل از تحويل

1

مسأله  .211اگر فرد کاالیی را ظرخداری کند و قجل اػ تحویل گـرفتن حصواهـد آن را حـه
ظود فروشنده حفروشد ،اشكال ندارد ،هرطند آن ضنس وػنی خا پيهانهای حاشد؛

2

الجتــه ،طنانشــه وعاولــۀ اول ســلف بــوده و بهــای وعاولـۀ دوم (ثهــن آن) اػ ضــنس
ً
بهــای وعاولــۀ قجلــی  -وــثال هــر دو پــول  -حاشــد ،قحهــت فــروش کــاال حنــابر احتحــاط
واضب ،نجاخد بيشتر اػ قحهت ظرخد قجلی حاشد.

3

مسأله  .212اگر فرد کاالیی را ظرخداری کند و قجل اػ تحویل گرفتن حصواهد آن را حـه

غحر فروشنده حفروشد 4،سه صورت دارد:

الف .والی که فروظته شده ،اػ کاالهای وػنی خا پيهانهای نجاشد (وانند واشـحن،

فرش ،اثاث ونزل و)...؛ در این صورت ،فروش آن قجل اػ تحویل گرفتن ضایز است.

ب .وــالی کــه فروظتــه شــده ،اػ کاالهــای وػنــی خــا پيهانــهای حاشــد (واننــد بــرنذ،

شــكر ،آهــن ،طــال و ) ...و فــروش حــه قحهـت ظر خــد خــا کهتــر اػ قحهــت ظر خــد (خعنــی حــه
ضرر) حاشد؛ در این صورت نحز ،فروش آن قجل اػ تحویل ضایز است.

ج .والی که فروظته شده ،اػ کاالهای وػنی خا پيهانهای حاشد و فروش حـه بيشـتر اػ

قحهـــت ظرخــد حاشـــد؛ در ایـــن صـــورت ،فــروظتن آن قجــل اػ تحویــل گــرفتن ،حــه غحــر

ً
 .1وواردی که در دو وسألۀ « 455و  »454عکر ویشود ،در ضایی است که وعاولـه ربـوی نجاشـد؛ پـس ا گـر وـثال
فـردی  555کحلــوگرم بــرنذ غحــر ورغــوب ظرخــداری کــرده و حصواهــد آن را در وقابــل 45کحلــوگرم بــرنذ ورغــوب
حفروشد ،وعاوله رحـا و حـرام اسـت و توضـحح وـوارد رحـا در وعـاوالت ،در فصـل «وعـاوالت حاطـل و حـرام»
عکر شد.
 .2در این وسأله و وسألۀ حعد ،اگر کاالی فروظته شده خا ثهن آن در وعاولـۀ اول خـا دوم ،دیـن قجـل اػ وعاولـه
حاشد و فرد حصواهد آن طلب را حفروشـد خـا ثهـن وعاولـه قـرار دهـد ،احكـام ویـژهای دارد کـه توضـحح آن در
فصل «دین» ،وجحث فروش طلب عکر ویشود.
 .3شــاخان عکــر اســت ،در طنــحن وــوردی (فــروش وــالی کــه ســلف ظرخــداری شــده ،حــه ظــود فروشــنده قجــل اػ
رسحدن ووعد تحویل) ،حه صورت نسحه صححح نحست و وعاوله در این صورت حاخد نقد حاشد.
 .4اگر کاالیی حه صورت سلف ظرخداری شـده حاشـد ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »427عکـر ویشـود ،فـروش
آن قجل اػ رسحدن ووعد حه غحر فروشنده صححح نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فروشنده ضایز نحست؛ 1وگر در وحوهضات ( ِثهار).

2

مسأله  .213اگر فرد والی را اػ راهی غحر اػ ظرخد آن والک شود ،وثـل اخنكـه آن وـال،

ارث خا وهرخه 3و وانند آن حاشد ،فروش آن قجل اػ تحویل گـرفتن ضـایز اسـت ،هرطنـد
آن وال وػنی خا پيهانهای حاشد.

مسأله  .214حكهی کـه در قسـهت «ح» وسـألۀ « »454عکـر شـد ،وصصـوص ظر خـد و

فــروش و حنــابر احتحــاط واضــب ،صــلح در وقابــل عــوض کــه نتحســهاش نتحســۀ بيــع
است 4،ویحاشد؛

اوــا شــاول وــوارد دخگــر نهــیشــود .حنــابراین ،کســی کــه وــالی را ظر خــده ،ولــی هنــوػ

تحویل نگرفتـه اسـت ،وـیتوانـد آن را وهرخـۀ ههسـرش خـا اضـرت کـار اضحـر و واننـد آن
قرار دهد.

 .1شاخان عکر است ،تحویل الػم نحست توسط ظود ظرخدار انسـام شـود؛ حلكـه تحویـل حـه وکالـت نحـز ضـایز و
ُ
صححح است .حنابراین ،کسی که ویظواهد کاالی وػنی خـا پيهانـهای واننـد طنـد تـن آهـن را ظر خـداری
کند و حدون آنكه آنها را اػ انجار فروشنده حه انجـار ظـود ونتقـل کنـد ،حـه قحهـت بيشـتر حـه دخگـری حفروشـد،
ویتواند پـس اػ ظرخـد آهـن ،حـه فروشـنده وکالـت حدهـد تـا او خـا کـارگران وی ،آهنهـای وـورد وعاولـه را حـه
وکالت اػ وی تحویل حگحرند و آنها را در قسهتی اػ انجار ظود قـرار دهنـد ،سـاس آنهـا را حـه شـصص ثالـث
وورد نظر حفروشد.
راه کــار دخگــر بــرای تصــححح وعاولــۀ وــغکور آن اســت کــه فروشــنده« ،وعــادل» کــاالیی کــه در قــرارداد اول
ظرخـده و هنــوػ تحویــل نگرفتــه (نــه ههــان کــاال) را در عوــۀ ظـوخش حــه ثهــن نقــدی حــه شــصص ثالــث حفروشــد،
ســاس آن شــصص را بــرای درخافــت آن  -حــا رعاخــت شــراخط صــحت حوالــه  -حــه فروشــندۀ اول حوالــه دهــد؛
الجته ،ههان طور که بيان شد ،الػم است ثهن وعاوله نقد حاشد و فروش (بيع) نسحه و وـدتدار آن صـححح
نحست.
 .2در اخنكه وحصـوالت ضـالحزی وثـل ظر بـزه و هندوانـه ،سـحب ػوحنـی و پيـاػ ،ظحـار و گوضـه فرنگـی ،حكـن
وحوه (ثهره) را داشته حاشد وحل اشكال است و وكلف ویتواند در این وورد ،حه وستهد ضاوع الشـراخط
دخگر حا رعاخت ترتحب األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد.
 .3وثل آنكه وهرخۀ ػنی ،ظانۀ وشصصی حاشد و حصواهد قجل اػ تحویل گرفتن آن را حفروشد؛ اوـا ا گـر وهرخـه را
ً
طلجكار حاشد  -وثال وهرخۀ وی  45سـكه حـه صـورت کلـی حاشـد  -حكـن فـروش آن ،حكـن فـروش طلـب را
دارد که در فصل «دین» ،وجحث فروش طلب عکر ویشود.
ُ
 .4وثل اخنكه فرد خک تن برنذ حه قحهـت  35وحلحـون تووـان ظرخـده و حصواهـد قجـل اػ تحویـل گـرفتن ،آن را در
وقابل  33وحلحون تووان حه دخگری وصالحه نهاخد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

نقد و نسحه

مسأله  .215در وعاول ــۀ نق ــد (ح ــدون و ــدت) ،ظر خ ــدار و فروش ــنده حع ــد اػ وعاول ــه

ویتوانند ضنس و پول (وجحع و ثهن) را اػ خكدخگر وطالجه نهوده و تحویل حگحرند.

1

مسأله  .216برای آنكه وعاولهای نقد واقع شود ،الػم نحست حه نقد بـودن آن تصـرخح
کننــد و ههـــحن کــه وعاولـــه حــدون شـــرط تــأظحر در پرداظــت ثهــن انســام شــود ،نقــد
وحسوب ویشود.

مسأله  .217وجلغی که برای قحهت نقدی کاال تعحين وـیشـود ،الػم نحسـت نسـجت

ظاصی حا قحهت ظر خـد آن داشـته حاشـد؛ حلكـه تعحـين آن حـا رضـاخت دو طـرف انسـام

ویشود.

2

مسأله  .218فروش کاال حه ظرخداری که اطالع اػ قحهتها ندارد ،حه بيشتر اػ قحهـت
ً
حــاػاری (وــثال طنــدین برابــر) طــوری کــه وی وغجــون شــود ،در صــورتی کــه در گفتــار خــا
عهل اشاره نهوده که کاال را حه قحهت وتعارف خا نزدخک حه آن ویفروشد حرام اسـت

و در غحر این صورت نحز ،کار پسندخدهای نحست.

مسأله  .219ههان طور که در وسألۀ « »575عکر شد ،وعاولهای کـه بهـای آن (ثهـن)

در عوــۀ ظر خــدار 3و وــدتدار اســت« ،نســحه» ویحاشــد ،هرطنــد وــدتی کــه در وعاولــه
ً
برای پرداظت آن شرط شده ،کوتاه  -وثال طند ساعت خا کهتر  -حاشد.

 .1شحوۀ تحویل (قجض) و احكام وربوط حه آن ،در وجحث «تحویل» ،وساجل « 453تا  »453عکر شد.
 .2شاخان عکر است ،اگر فروشنده حا ظرخدار در ضهن وعاوله شرط کرده که کاال را حه نرد وعحنـی حـه دخگـران
ً
حفروشد ،بر ظرخدار الػم است وطابق شرط وغکور عهل نهاخد ،وثال شـرکتهـای داروسـاػی کـه دارو را حـه
داروظانهها ویفروشند خا آرد دولتی که حه نـانواییهـا فروظتـه وـیشـود و در ضـهن وعاولـه شـرط وـیشـود
که دارو خا آرد خا نان تهحه شده اػ آن حه نرد وصوب قانونی حه عهـوم عرضـه شـود ،بـر ظر خـدار الػم اسـت حـه
شرط وغکور عهل نهاخد.
 .3اوا ا گـر ثهـن وعاولـه ،دیـن قجـل اػ وعاولـه و وـدتدار حاشـد و ظرخـدار حصواهـد طلـب وـدتداری را کـه اػ
شصص ثالث دارد ثهن وعاوله قرار دهد ،وعاولۀ وغکور وعاولـۀ نسـحۀ اصـطالحی وحسـوب نهـیشـود و
برظی اػ احكام وعاوله نسحه در وورد آن ضاری نهیشود و احكام ویژهای دارد که توضحح حعضـی اػ آنهـا
در فصل «دین» ،وجحث «فروش طلب» عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .221در وعاولۀ نسحه ،عالوه بر شراخط کلی که برای ظرخد و فروش عکر شـد،

1

الػم اســت ػوــان پرداظــت قحهــت (ثهــن)  -طــه رأســی 2حاشــد و طــه قســطی  -وعلــوم

حاشد؛
ً
الجته ،طنانشه ضهن وعاوله ،حداکثر ودت وشصص گردد ،وـثال وعـحن شـود تـا
ظرف سه واه آخنده ،قحهت (ثهن) وعاوله تحویل داده شود ،کافی است.

حنــابراین ،ا گــر فــرد ضنســی را نســحه حفروشــد و تعحــين وــدت حــه آخنــده ووکــول شــود و

وجهن حاشد ،وعاوله حاطل است.

مسأله  .221اگر قحهت (ثهـن) وعاولـۀ نسـحه قسـطی حاشـد ،الػم اسـت هنگـام وعاولـه،
وقــداری کــه در هــر قســط پرداظــت وــیشــود ،وعلــوم گــردد و تنهــا وشــصص کــردن تهــام

قحهت  -حدون اخنكه وقدار پرداظتی در هر قسط وعلوم حاشد  -کافی نحست.

مسأله  .222اگــر در پــيشگفتگـــوی وعاولــه ،وجلغــی را بــرای قحهــت نقــدی کــاال و
ً
ً
وجلغــی را بــرای نســحۀ آن در نظــر حگحرنــد؛ وــثال فروشــنده حگو خــد« :کــاال را نقــدا حــه فــالن
وقدار و نسحه حه فالن وقدار ویفروشن» خا اخنكه حگوخد« :قحهت نقد کاال فالن وجلغ و

نســحۀ آن  55درصــد گرانتــر اســت» ،ســاس وشــتری خكــی اػ آن دو را انتصــاب کــرده و
وعاوله را بر آن واقع ساػند ،وعاوله صححح است.

3

مسأله  .223حكن وسألۀ قجل ،در ضـایی کـه وجلغـی را بـرای نسـحه تـا ػوـان ظـاص و

وجلغ بيشتر را برای نسحه تا ػوان وشصص بيشتر قرار دهند نحز ضاری است.

 .1اػ ضهله شراخط کلی که در وساجل قجل عکر شد ،وعلـوم بـودن قحهـت در هنگـام وعاولـه اسـت .حنـابراین،
اگر وعاوله نسحه صورت گحرد و تعحين وجلغ حه آخنده ووکول شود ،وعاوله صححح نحست.
 .2در ثهن رأسی ،تهام قحهت کاال (ثهن) خک ضا داده ویشـود ،اوـا در ثهـن قسـطی ،قحهـت در طنـد نوحـت
حه فروشنده داده ویشود که حاخد ػوان هر قسط وعلوم حاشد.
ً
 .3اگر فروشنده حه عنوان انسام وعاوله (اخساب) حگوخد« :این کاال را نقـدا حـه  355هـزار تووـان و خـک واهـه حـه
 335هزار تووان فروظتن» و وشتری هن قجول کند  -حدون اخنكه هنگام وعاوله ،نقد خا نسحه بودن وعاولـه
را وشــصص کننــد  -در حكــن وســأله دو احتهــال وضــود دارد :الففف .وعاولــه حاطــل حاشــد؛ ب .وعاولــه حــه
صورت نسحه ،ولی حا وجلغ کهتر ( 355هزار تووان در وثال فوق) واقع شود .حنابراین ،وسأله وحـل اشـكال
است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

حنابراین ،اگر فروشنده در پيشگفتگـو حگو خـد« :قحهـت کـاال حـه صـورت نسـحۀ خـک

واهه  555هزار تووان و دو واهه  525هزار تووان است» ،طنانشـه وشـتری خكـی اػ آن دو

را انتصاب کرده و وعاوله را بر آن واقع ساػند ،صححح است؛

اوا اگر وعاوله را بر خكی اػ آن دو واقع نساػند و هدفشان این حاشد که اگر وشـتری

توانست پول را تا خک واه حاضر کند ،نسحۀ خک واهه حاشد و اگر نتوانست ،دو واهـه

حاشد ،وعاوله صححح نحست و ویتوان بـرای تحقـق آن در طنـحن وـواردی ،اػ روشـی
که در انتهای وسألۀ « »445عکر ویشود ،استفاده نهود.

مسأله  .224اگــر در ووعــد تحویــل قحهــت (ثهــن) در وعاولــۀ نســحه ،ظر خــدار توانــایی
پرداظت آن را نداشته حاشد ،وعاوله حاطل نحست 1،ولی فروشنده ویتواند وعاولـه را
فســـز کنـــد و طنانشـــه کـــاال ووضـــود حاشــد ،آن را پ ــس حگح ــرد و ا گــر ووض ــود نجاش ــد،

عوضش 2را درخافت کند و ویتواند وعاوله را فسز ننهاخد؛ حلكه صجر کند تا ظر خـدار
ثهن را حاضر کند.

3

حدیهی است ،حـق فسـز وـغکور در صـورتی ثاحـت اسـت کـه در ضـهن وعاولـه خـا

حعد اػ آن ساقط نشده حاشد.

شاخان عکر است ،ایـن حـق فسـز «فورخـت» عرفـی دارد و ا گـر فروشـنده حـدون عـغر

وعاولــه را فســز نكنــد ،حــق فســز وی ســاقط ویشــود؛ اوــا طنانشــه حــه دلحــل عــغری

حق فسز ظود را اعهال نكند ،وثل آنكـه اػ وضـود حـق فسـز خـا فورخـت آن در طنـحن

ووردی بـیاطـالع بـوده خـا حـه تـأظحر وشـتری در پرداظـت ثهـن التفـات نداشـته و اػ آن

غافل بوده ،حق فسز وعاوله ههشنان حاقی است.

 .1حنابراین ،توانایی بر تحویل ثهن در وعاولۀ نسحه ،اػ شراخط صححح بودن وعاوله وحسوب نهیشود.
 .2پرداظت عوض وال حه این وعناسـت کـه ا گـر آن وـال اػ اشـحای وثلـی حاشـد ،وثـل آن و ا گـر قحهـی حاشـد،
قحهــت آن در روػی کــه تلــف شــده برگردانــده شــود و توضــحح وعنــای وثلــی و قحهــی در وســاجل « 5352و
 »5353عکر ویشود.
 .3ههان طور که در وسألۀ « »455عکر شد ،اگر فروشنده حا وضود توانایی ،اػ تحویـل کـاال اوتنـاع ورػد ،حـاػ هـن
این حق فسز برای ظرخدار وضود دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .225ا گــر وشــتری در ػوــانی کــه بــرای پرداظــت ثهــن در وعاولــۀ نســحه وقــرر

شــده ،آن را حاضــر نكنــد و درظواســت وهلــت بيشــتر نهاخــد و فروشــنده حــه وی بــرای
وــدتی وهلــت دهــد ،پــس اػ پاخــان وهلــت وــغکور ،طنانشــه وشــتری حــاػ هــن ثهــن را

نارداػد ،فروشنده ویتواند وعاوله را فسز نهاخد؛

اوا اگر حدون اخنكه وشتری درظواست وهلت نهاخد ،فروشنده حدون عغر وعاولـه

را فســـز نكنـــد ،واننـــد صــورتی کـــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،حــق فســصش ســاقط

ویشود.

مسأله  .226اگر در وعاولۀ نسحه ،ظرخدار اػ تحویل وقداری اػ پول (ثهـن) در ووعـد
وقرر عاضز حاشد ،فروشنده بين سه کار وصحر است:

الف .صجر کند تا ظرخدار حقحۀ پول را فراهن کند؛

ب .تهام وعاوله را فسز کرده و کاال را پس حگحرد؛

ج .وعاوله را فقط نسجت حه وقدار حاقحهانده فسز نهاخد؛ پس اگر فرد ػوحنـی را حـه

وجلــغ  5وحلحــارد تووــان نســحۀ خــک ســاله حفروشــد و ظر خــدار در ػوــان وقــرر نتوانــد 455

وحلحــون تووــان اػ ثهــن (خــک وحلحــارد) را حاضــر کنــد و فروشــنده وعاولــه را نســجت حــه

ههان وقدار فسز کند ،خک پنسن ػوحن حه صورت وشاع حه او بروی گردد؛ 1الجتـه ،در
این صورت ظرخدار هن حق دارد وعاوله را نسجت حه طهار پنسن دخگر ،فسز کند.

مسأله  .227اگ ــر وعاولـــهای ح ــه صـــورت نق ــد انس ــام شـ ـود ،س ــاس ب ــرای ت ــأظحر در

پرداظت وجلغی که ظرخدار حـدهكار شـده خـا حصشـی اػ آن ،سـود قـرار داده شـود ،ر حـا و
حرام است.

ههحن طور ،طنانشه پس اػ وعاوله ای که حـه صـورت نسـحه انسـام شـده ،بـرای

تـــأظحر اػ ػوـــان تعحـــين شـــده ســـودی ق ــرارد داده ش ــود ،ح ــاػ ه ــن ر ح ــا ب ــوده و ح ــرام

ویحاشد.

اوــا ا گــر وعاولــه را حــه صــورت نســحه تــا وــدت وعحنــی واقــع ســاػند و توافــق نهاخنــد

 .1حنابراین ،دو طرف حه نسجت خک پنسن و طهار پنسن در ػوحن حهطور وشاع شرخک ویشوند.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

طنانشــه ظر خــدار زودتــر اػ ووعــد وقــرر ،قحهــت (ثهــن) را حاضــر کنــد ،فروشــنده فــالن
وقدار اػ وجلغ کن کند 1،صححح و بیاشكال ویحاشد.

مسأله  .228وجلغی که برای قحهت نسحۀ کاال تعحـين وـیشـود ،الػم نحسـت نسـجت

ظاصی حا قحهت نقدی آن داشته حاشـد؛ حلكـه تعحـين آن حـا رضـاخت دو طـرف انسـام
ویشود.
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مسأله  .229قحهـــت (ثهـــن) وعاولـــۀ نس ــحه ،ح ــدهی (دی ــن) ظر خ ــدار ح ــه فروش ــنده

ویحاشد.

حنابراین ،تهام احكام حدهی (دین) در وورد آن ضـاری اسـت؛ اػ ضهلـه اخنكـه ا گـر

ح ــدهكار (ظر خ ــدار) توان ــایی پرداظ ــت ح ــدهی را در ووع ــد وق ــرر نداش ــته حاش ــد ،ح ــا

توضححاتی که در فصل «دین» عکر ویشود ،طلجكـار حاخـد حـدون وطالجـۀ دیرکـرد حـه او

وهلت حدهد.

 oبيع عحنه

مسأله  .231کسی که کاالیی را حه صورت نسحه ظرخداری کرده ،ویتوانـد قجـل اػ فـرا
رسحدن ووعد پرداظت قحهت (ثهن) خا پس اػ آن ،ههان کاال را حـه فروشـنده حفروشـد

و فرقی ندارد که قحهت (ثهن) وعاولۀ دوم اػ ضنس ههان ثهـن در وعاولـۀ اول حاشـد
 .1وثل اخنكه وشتری کاال را  545هزار تووان دو واهـه حصـرد و پـس اػ وعاولـه حـا فروشـنده توافـق نهاخـد کـه ا گـر
بهای وعاوله (ثهن) را خک واه زودتر حاضر کند ،فروشنده  45هزار تووان کن کند.
حنابراین ،طنانشه وشتری ثهن را خـک واهـه حاضـر نهاخـد ،فروشـنده « 45هـزار تووـان اػ طلـب ظـود حاحـت
ثهن را ابراء کرده و ویحصشد».
شــاخان عک ـر اســت ،بــرای آنكــه پــایين آوردن ثهــن در شــراخط فــوق بــرای فروشــنده الزاوــی گــردد ،ویتواننــد
کن کردن قحهت حا توضححات وغکور را در ضهن وعاوله شرط کنند و خـا ظرخـدار در ضـهن وعاولـه ،وکـالتی
برای ابراء حدهی ظود در شـراخط فـوق اػ فروشـنده حگحـرد تـا هنگـام حاضـر کـردن ثهـن پـس اػ خـک وـاه ،ظـود،
وجلغ وورد توافق ( 45هزار تووان در وثال وغکور) را اػ عوۀ ظوخش ابراء کند.
 .2شاخان عکر است ،اگر فروشنده حا ظرخدار در ضهن وعاوله شرط کرده که کاال را حه نرد وعحنـی حـه دخگـران
حفروشد ،بر ظرخدار الػم است وطابق شرط وغکور عهل نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

خا غحر آن ،نقد حاشد خا نسحه ،حه ههان قحهت ظرخد حفروشد خا کهتر و خا بيشتر اػ آن؛
ً
الجتــه ،ا گــر هنگــام وعاولــۀ نســحه شــرط کننــد در وعاولــۀ دوم ،ههــان کــاال نقــدا حــه
قحهــت کهتــر فروظتــه شــود (خــا اخنكــه وعاولــۀ اول را نقــد انســام دهنــد و در ضــهن آن

شــرط کننــد ههــان کــاال حــه قحهــت بيشــتر حــه صــورت نســحه حــه طــرف وقابــل فروظتــه
شود) ،هر دو وعاولـه و شـرط ضـهن آن حاطـل اسـت ،ایـن قـرارداد «بيـع ع ٖح َنـه» ناوحـده
1
ویشود.
شــاخان عکــر اســت ،در وعاولــۀ عحنــه فــرق نهــیکنــد کــه شــرط اػ طــرف فروشــنده خــا

ظرخدار حاشد و در این ػوحنـه انگحـزههـا وتفـاوت اسـت و نحـز تفـاوت نـدارد کـه شـرط،

صراحتی خا ضهنی حاشد .ههشنحن ،سایر صورتهای بيع عحنـه نحـز ههـحن حكـن را

دارد.
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مسأله  .231اگر فرد کاالیی را حه صورت نقد ظرخداری کند ،حه شـرط آنكـه فروشـنده
ً
ً
حعدا ههان کاال را نقـدا حـه ههـان قحهـت خـا بيشـتر اػ او ظر خـداری کنـد ،وعاولـۀ اول و
دوم هر دو صححح است.
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 .1شاخان عکر است ،انسام دو وعاولـۀ نقـد و نسـحه ،خكـی اػ راههـای رهـایی اػ ر حـای در قـرض اسـت .حـه ایـن
ً
صورت که وثال فردی که نحاػ حه پول نقد دارد« ،واشحن ظود را حه وجلـغ  35وحلحـون تووـان نقـد حـه دخگـری
ویفروشد ،ساس ههان واشحن را حه صورت نسحۀ خک ساله حه  45وحلحون تووان ظرخداری وی کنـد» و خـا
اخنكــه «احتــدا واشــحن طــرف وقابــل را حــه صــورت نســحۀ خــک ســاله حــه  45وحلحــون ظرخــداری کــرده ،ســاس
ً
ههان را نقدا حه  35وحلحون حه وی ویفروشد».
حا توضه حه توضحح وتن وسأله ،در صورتی که انسام وعاولۀ دوم در ضهن وعاولـۀ اول شـرط نشـده حاشـد
 حه این وعنـا کـه هنگـام انسـام وعاولـۀ اول ،الـزام و التزاوـی اػ ضانـب طـرفحن نسـجت حـه انسـام وعاولـه دومصورت نگرفته حاشد  -راه حل فوق صححح است و اشكال ندارد.
ً
 .2وثال اگر فرد کاالخش را نسحۀ دو واهه حفروشد و در ضهن وعاوله ،ظرخدار شرط نهاخد کـه فروشـنده دو حـاره
آن را نســحۀ خــک واهــه حــه کهتــر اػ وی حصــرد( ،خــا اگــر فــرد کــاالیی را نســحۀ خــک واهــه حفروشــد و در ضــهن
وعاولــه ،ظرخــدار شــرط کنــد کــه فروشــنده دوحــاره آن را حــه بيشــتر دو واهــه اػ او حصــرد) ،وعــاوالت وــغکور
صححح نحست.
 .3احكام وربوط حه فروش طلب حا وجلغ کهتر ،حه طلجكار خا شصص ثالث و ههحن طور سـایر وسـاجل ور بـوط
حه حدهی ،در فصل «دین» عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وعاوله سلف و شرايط آن

مسأله  .232وعاول ــــۀ ســـــلف  -هه ـ ــان ط ـ ــور ک ـ ــه در وس ـ ــألۀ « »575عک ـ ــر ش ـ ــد -
وعاولــهای اســت کــه در آن ،قحهــت (ثهــن) نقــد بــوده و شــحجی کــه فروظتــه ویشــود

(وجحــع) ،در عوــۀ فروشــنده( 1نــه عــحن شصصــی) و ػوــاندار حاشــد ،طنـحن وعاولــهای
عكس وعاولۀ نسحه است.

وثل آنكه ظرخدار  3وحلحون تووان نقد حـه فروشـنده حدهـد ،در وقابـل  555کحلـو گـرم

برنذ در عوۀ فروشنده که شش واه حعد آن را حه وی تحویل دهد.

مسأله  .233اگر در وعاولۀ سلف هر دو طـرف وعاولـه (وجحـع و ثهـن) کـاال حاشـد ،اػ
آنسا که وجحع ودتدار است ،توضه حه دو نكته الػم ویحاشد:

الففف .ظرخــد و فــروش طــال خــا نقــره در وقابــل طــال خــا نقــره حــه صــورت ســلف ،حاطــل

است؛

2

ب .وعاوله نجاخد طوری حاشد که ووضب رحا شود.

مسأله  .234احتحـــاط وس ــتحب آن اس ــت ک ــه دروعاول ــۀ س ــلف ،قحه ــت وعاول ــه
(ثهن) پول حاشد نه کاال.

 شرايط وعاولۀ سلف

وعاولۀ سلف ،هفت شرط دارد که در وساجل حعد عکر ویشود.

3

 .1اوا اگر کاالی فروظته شده ،دین قجل اػ وعاوله و ودتدار حاشـد و فـرد حصواهـد طلـب وـدتدار وـغکور را
که اػ شصص ثالث دارد ،حه ثهن نقـد حـه ظرخـدار حفروشـد ،طنـحن وعاولـهای ،وعاولـۀ سـلف اصـطالحی
وحســوب نهــیشــود .حنــابراین ،برظــی اػ احكــام وعاول ـۀ ســلف در وــورد آن ضــاری نهــیشــود و احكــام
ویژهای دارد که توضحح حعضی اػ آنها در فصل «دین» ،وجحث «فروش طلب» عکر ویشود.
 .2زیرا در وعاولۀ طال خا نقره حه طال خا نقره َ
(ص ْرف) ،حاخد تهام ثهن و وجحع قجل اػ ضـدا شـدن طـرفحن وعاولـه
اػ خكدخگر تحویل داده شود.
 .3شرطهای اول ،ششن و هفتن در سایر وعاوالت نحز شرط ویحاشد؛ اوا اػ آنسا کـه در وعاولـۀ سـلف ،کـاال
ً
هنگام وعاوله تحویل داده نهیشود ،این سه شرط در اخنسا وسددا عکر شدهاند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
خصوصحات کاال وعلوم باشد
 oشرط ّاول:

مسأله  .235در وعاولۀ سلف ،حاخـد ظصوصـحات کـاال وعـحن شـود و تعحـين آنهـا حـه
ً
انداػهای که عرفا حگوخند ظصوصحات آن وعلوم شده ،کافی است.

مسأله  .236در اضناســی که اوصــاف و ظصوصــحات آنهــا تنهــا حــا دخــدن ظــود کــاال

وعلوم ویشود ،وعاولۀ سلف صححح نحسـت .حنـابراین ،وعاولـۀ غالـب سـناهـای

قحهتـــــی و ضــــواهرات کـــــه هنگــــام وعاولـ ــه ،وثـ ــل آن (بـ ــرای وشـ ــاهده و اطـ ــالع اػ

ظصوصحات آن) وضود ندارد ،حه صورت سلف صححح نهیحاشد.

 oشرط ّ
دوم :ثهن قجل از جدايی خريدار و فروشنده از يکديگر تحويل داده شود

مسأله  .237در وعاولۀ سلف ،پـيش اػ آنكـه ظر خـدار و فروشـنده اػ هـن ضـدا شـوند،
ظرخدار حاخد تهام قحهت (ثهن) را حه فروشنده حدهد ،وگرنه وعاوله حاطل است.
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مسأله  .238اگر ظرخدار حه وقـدار قحهـت کـاال (وجحـع) ،اػ فروشـنده طلجكـار حاشـد و
آن طلــب ،طلــب نقــد خــا طلــب وــدتداری حاشــد کــه وــدت آن فــرا رســحده اســت،

طنانشه ظرخدار طلب ظوخش را حاحت قحهـت ضـنس حسـاب کنـد و فروشـنده قجـول

نهاخد ،وعاولۀ سلف صححح است.

مسأله  .239اگر ظرخدار ،فقط وقداری اػ قحهـت (ثهـن) را قجـل اػ اخنكـه اػ فروشـنده

ضــدا شــود بپــرداػد ،وعاولــه فقــط نســجت حــه ههــان وقــدار صــححح اســت و در ایــن
صورت ،فروشنده حق دارد وعاوله را در ههان وقدار صححح فسز کند.

مسأله  .241پرداظــت طــک ،حكــن تحویــل قحهــت (قــجض ثهــن) را نــدارد ،هرطنــد
تارخز آن وربوط حه ههان روػ حاشد؛ الجته ،ظرخدار ویتواند فروشنده را وکحـل نهاخـد تـا

پــس اػ نقــد کــردن طــک و گــرفتن پــول اػ حانــک ،کــاال را حــه صــورت ســلف حفروشــد،
ساس اػ طرف ظرخدار وعاوله را قجول کند.

 .1حه اصـطالح گفتـه ویشـود قجـل اػ اخنكـه ظرخـدار و فروشـنده اػ خكـدخگر ضـدا شـوند ،ثهـن وعاولـه تحویـل
داده و «قجض» گردد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ههشنحن ،انتقال اعتجاری ثهن وعاوله اػ حساب ظرخدار حه حساب فروشـنده اػ

طریق شجكه شتاب حانكی  -حه تنهایی  -برای تحقق قجض (تحویل) کافی نحست.

شــاخان عکــر اســت ،بــرای تحقــق هــدف وــغکور وــیتــوان حــه ضــای وعاولــۀ ســلف اػ

«عقد وصالحه» استفاده نهود .حنابراین ،طنانشه قرارداد صلحی تنظـحن شـود و فـرد

1

کــاالیی را در عوــۀ ظــوخش حــهطــور وــدتدار در اػای وجلــغ وعــحن نقــد خــا نســحه در عوـۀ

طرف وقابل 2وصالحه نهاخد و ودت نسحه نحز وعلوم حاشـد و دخگـری نحـز قجـول نهاخـد

اشــكال ن ـدارد و در ایــن صــورت ،طــرف وقابــل (وتصــالح) حــدهكار شــده و وــیتوانــد

برای ادای حدهی ظوخش طک داده خـا ثهـن وعاولـه را حـا انتقـال اعتجـاری و کـارت حـه
کارت کردن بپرداػد.

ّ
 oشرط ّ
ودت وعاوله ّ
وعحن باشد
سوم:

مسأله  .241در وعاولۀ سلف ،حاخد ػوان تحویل کاال (وجحـع) وعلـوم حاشـد؛ پـس ا گـر
ً
فروشنده وثال حگوخد« :در خكی اػ روػهای سه واهۀ اول سـال آخنـده ،ضـنس را تحویـل
ویدهن» خـا «هنگـام درو کـردن وحصـول خـا ظـرون ضـنس را تحویـل وـیدهن» و ػوـان
دقحق درو و ظرون وعلوم نجاشد ،وعاوله حاطل است؛

ً
الجتــه ،اگــر در ضــهن وعاولــه حــداکثر وــدت وعلــوم گــردد؛ وــثال وعــحن شــود کــاال

حداکثر تا سه وـاه دخگـر تحویـل داده شـود  -وشـاحه آنشـه در وـورد ثهـن وعاولـۀ نسـحه

عکر شد  -کافی است.

 oشرط چهارم :وکان تحويل کاال ّ
وعحن باشد

مسأله  .242در وعاولۀ سلف ،حاخد ضـای تحویـل ضـنس را حنـابر احتحـاط واضـب تـا
ً
حدی که وعهوال وورد توضه وعاوله کنندگان است ،وعحن نهاخند؛
 .1حه عنوان ُوصا ِلح (صلح کننده).
 .2حه عنوان ُوتصالح (پغیرنده صلح).

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
ً
وثال اگر تعحين تحویل اػ وغاػه خا انجار حه دلحل تفاوت هزخنۀ حهل و نقل ،وعهوال

برای افراد اههحت دارد ،حنابر احتحاط واضب وحل را تعحين نهاخند؛ الجتـه ،ا گـر وحـل
در نزد دو طرف وعلوم حاشد ،الػم نحست اسن آن وحل را بجرند.

مسأله  .243اگر در وعاولۀ سلف ،قحد و شرطی وضود نداشته حاشد که بر اساس آن
کاال در شهر خا ونطقۀ ظاصی تحویل داده شود و شواهد و قراجنی هن بر این اوـر وضـود

نداشته حاشد ،تحویل کاال در ههان شهری که وعاوله انسام شده صـورت وی گحـرد؛
وگر آنكه دو طرف حا رضاخت ظود وحل دخگری را تعحين کنند.

 oشرط پنجن :توانايی تحويل کاال در زوان ّ
وعحن شده وجود داشته باشد

مسأله  .244در وعاولۀ سلف ،فروشـنده حاخـد توانـایی تحویـل دادن کـاال را در ػوـان

تعحين شده (و در شهر وعحن شده ،اگر شرط شده کـاال در شـهر ظاصـی تحویـل داده
شود) داشته حاشد ،طه کاال در آن وقت کهحاب حاشد و طه فراوان؛

اوــا ا گــر فروشــنده ،نــه ظــودش توانــایی تحویــل کــاال را  -هرطنــد حــا فــراهن نهــودن

وقدوات آن  -در ػوان وعحن شده داشته حاشد و نه برای او ایـن اوكـان وضـود داشـته

حاشـد کــه کــاال را توسـط دخگـری تحویــل دهــد  -وثــل اخنكـه در ػنــدان حاشــد و توانــایی
ً
تحویل دادن کاال را کال نداشته حاشد  -وعاوله حاطل است.
شاخان عکر است ،وال ک در قدرت بر تحویل کاال آن است که عرف عقال در ػوان

انسام وعاوله ،تصدیق نهاخند تحویل کاالی پيش فروش شده در ووعد وقرر وهكـن

اســت؛ الجتــه ،الػم نحســت قــدرت بــر تحویــل اػ ههــان احتــدا وــورد اطهحنــان حاشــد و
قاحلحت و وضود ػوحنه برای تحویل کافی است.

1

مسأله  .245اگــر فــرد حــه ظحــال اخنكــه وــیتوانــد کــاال را در ػوــان وعــحن تحویــل دهــد،

اقـدام حـه پـيش فـروش آن نهاخـد و حعـد حفههـد در ههـان ػوـان انسـام وعاولـه ،تحویــل

 .1حنــابراین ،اگــر فــرد شــحجی را پــيش فــروش نهاخــد کــه عــرف حگوخــد کــاالیی کــه قابــل تحویــل نحســت را پــيش
فروش کرده ،وعاوله حاطل است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
کاال در ووعد وقرر آن عرفا غحر وهكن وحسوب ویشده ،وعاوله حاطل است.

1

 oشرط ششن :وقدار کاال ّ
وعحن باشد

مسأله  .246حاخد در هنگام وعاولۀ سلف ،وقدار ضنس را حه وػن خا پيهانه خا تعداد
ً
و واننــد اخنهــا وعــحن کننــد و ضنســی را هــن کــه وقــدار آن وعهــوال حــا وشــاهده وعلــوم

ویشود ،اگر سلف حفروشند اشكال ندارد؛
ً
پس اگر ورسوم حاشد وثال انداػۀ کاالیی را حـا وشـاهدۀ حسـتهحنـدی وعلـوم نهاخنـد،

ویتوانند خک خا طند حستۀ وشاحه آن کـاال را حـه صـورت سـلف وعاولـه کننـد؛ طـوری

کــه انــداػۀ هــر حســته حــه انــداػۀ ههــان حســتههای وشــاهده شــده حاشــد؛ الجتــه ،کــاالی
فروظتــه شــده حاخــد  -واننــد حســحاری اػ حجوحــات  -طــوری حاشــد کــه هــر دانــه اػ آن حــا
دخگــری فــرق نداشــته خــا اگــر فــرق دارد ،تفــاوت آن حــه قــدری کــن حاشــد کــه وــردم حــه آن

اههحت ندهند.

 oشرط هفتن :وعاوله ربوی نجاشد

مسأله  .247وعاولــــۀ ســــلف نجاخــــد ر بـ ــوی حاشـ ــد و توضـ ــحح وعـ ــاوالت ر بـ ــوی در
ً
وساجل « 23و  »22عکر شد؛ پس اگر وثال  555کحلوگرم بـرنذ حـه صـورت سـلف فروظتـه

شود ،طنانشه قحهت (ثهن) آن  75کحلوگرم برنذ حاشد ،حنابر فتوی و اگر ثهن  75کحلـو
گرم نصود حاشد ،حنابر احتحاط واضب ،وعاوله ربوی ویحاشد.
 فروش والی که به صورت سلف خريداری شده

مسأله  .248انسان ویتواند ضنسی را که سلف ظرخده اسـت ،پـيش اػ تهـام شـدن

ودت ،حه فروشندهاش حه صورت نقد حفروشد و حعد اػ تهام شدن ودت ،ویتواند آن
ً
 .1شــاخان عکــر اســت ،حكــن صــورتی کــه کــاال در هنگــام وعاولــه عرفــا قابــل تحویــل حــه حســاب وــیآخــد ،ولــی
ً
فروشنده حعدا در ووعد وقرر نتواند کاال را تحویل دهد ،در وسألۀ « »433ظواهد آود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

را هن حه صورت نقد و هن نسحه حـه فروشـندهاش حفروشـد و در هـر دو صـورت ،رعاخـت

دو نكته الػم است:

الف .وعاوله رحا نجاشد؛ وشاحه آنشه در شرط هفتن عکر شد.
ً
ب .در صورتی که بهای وعاوله (ثهن) اػ ضنس بهای وعاولـۀ قجلـی  -وـثال هـر دو

پــول  -اســت ،قحهــت فــروش کــاال حنــابر احتحــاط واضــب بيشــتر اػ قحهــت ظر خــد قجلــی

نجاشــد؛ اوــا ا گــر وعاولــه حــه ضــنس دخگــری غحــر اػ ضــنس ثهــن قجلــی انســام وــیشــود،
رعاخت شرط (ب) الػم نحست.

مسأله  .249انسان نهیتواند ضنسی را که سلف ظرخده ،پيش اػ تهام شدن ودت

حــه غحــر فروشــندهاش حفروشــد و در ایــن وــورد ،صــلح در وقابــل عــوض کــه نتحســهاش
وانند فروش است نحز ،حنابر احتحاط واضب صححح نحست؛

اوــا فــروظتن خــا وصــالحۀ آن حــه دخگــری حعــد اػ تهــام شــدن وــدت ،هرطن ـد آن را

تحویل نگرفته حاشد ،اشكال ندارد و فرق ندارد بهای وعاوله (ثهن) ،اػ ضـنس بهـای
وعاولـۀ قجلــی حاشــد خـا غحــر آن ،حــه کهتـر اػ قحهــت ظر خــد قجلـی حاشــد خــا حـه وســاوی خــا

بيشتر حاشد؛ وگر در وورد وسألۀ حعد.

مسأله  .251فروظتن اضناسی که حا وػن خا پيهانه فروظته ویشـود  -غحـر اػ وحوههـا  -حـه
غحر فروشنده ،پيش اػ تحویل گرفتن آن ضایز نحست؛ وگر اخنكـه حـه ههـان قحهـت ظر خـد
خا حه کهتر اػ آن حفروشد ،وشاحه آنشه در قسهت «ب» اػ وسألۀ « »454بيان شد.
ّ
 تخلف در تحويل وال

مسأله  .251در وعاولۀ سـلف اگـر فروشـنده ،کـاالی وـورد وعاولـه را در ووعـد تعحـين

شده حدهد ،وشتری حاخد آن را قجول کند ،ولی اگر ضنس پستتری حدهد خا آنكه کـاال
را حا ویژگیهایی وتفاوت نسجت حه آنشه قرار گغاشتهاند حدهد ،وشـتری الػم نحسـت

قجول کند ،هرطند بهتر اػ کاالی وورد قرارداد حاشد؛

الجته ،گاه تعحين خک ویژگی برای کاال ،برای تعحـين حـداقل وقـدار الػم اسـت کـه

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

در ایــن صــورت ،اگــر فروشــنده ضنســی حــا ویژگــی بهتــر تحویــل دهــد ،بــر وشــتری الػم
است آن را قجول کند.

مسأله  .252اگــر فروشــنده در وعاولــۀ ســلف حـه ضــای کــاالیی کــه قــرار گغاشــتهانــد،
کاالی دخگری حدهد ،در صورتی که وشتری راضی شود ،اشكال ندارد.

مسأله  .253اگر ووعد تحویل کاالیی که حه صورت سـلف فروظتـه شـده فـرا برسـد و
فروشنده نتواند کاال را تحویل دهد 1،وشتری ویتواند وعاوله را فسز کند و طنانشه

بهای وعاوله (ثهن) ووضود حاشد ،ههان را پس حگحرد و اگر ووضود نجاشـد ،عـوض آن
را حدون کن و زخاد درخافت کند و ویتواند وعاوله را فسـز ننهاخـد؛ حلكـه صـجر کنـد تـا

فروشنده کاال راحاضر کند.

2

شاخان عکر است ،حنابر احتحاط واضب ظرخدار نهیتواند کاالیی را که اػ فروشـنده

طلب دارد ،حه قحهت بيشـتر حـه ظـودش حفروشـد؛ الجتـه ،ایـن حكـن در صـورتی اسـت
ً
که ثهن وعاوله اػ ضنس ههان ثهن وعاولۀ قجلی  -وثال هر دو پول  -حاشد و توضـحح
بيشتر در وجحث «فروش کاالی ظرخداری شده قجل اػ تحویل» عکر شد.
مسأله  .254اگر فروشنده در وعاولۀ سلف ،در ووعد وقرر اػ تحویل وقداری اػ کاال

عاضز شود ،وشتری بين سه کار وصحر است:

ً
 .1وثل اخنكه فروشنده در هنگام وعاوله ،عرفا ویتوانسته حـا فـراهن کـردن وقـدوات کـار ،ضـنس وـورد نظـر را
در ػوان تعحين شده تحویل دهد ،ولی در اثر تأظحر در فراهن کردن وقدوات (طه اخنكه در این اوـر وقصـر
بــوده خــا نــه) ،پــس اػ وعاولــه خــا در سررســحد آن ،قــدرت ظــود را بــر تحویــل ضــنس در ػوــان تعحــين شــده اػ
دست دهد.
 .2ههان طور که در وسألۀ « »355عکر ویشود ،اگر فروشنده حا وضـود توانـایی ،اػ تحویـل کـاال (وجحـع) اوتنـاع
ورػد ،حاػ هن این حق فسز برای ظرخدار وضود دارد.
حدیهی است حهطور کلی ،حـق فسـز وـغکور در صـورتی بـرای ظر خـدار ثاحـت اسـت کـه حـق فسـز وی در
ضهن وعاوله خا حعد اػ آن ساقط نشده حاشد .ههحن طور ،ایـن حـق فسـز «فورخـت عرفـی» دارد و ا گـر ظر خـدار
حدون عغر اػ اعهال حق فسز ظوخش ظودداری کنـد ،حـق فسـز وی اػ بـين وـیرود ،ولـی ا گـر تـأظحر وی در
اعهال حق فسز حه ضهت عغری حاشد ،وثل اخنكه اػ وضود حق فسز خا فورخت آن اطالع نداشته خا نسـجت
حه تأظحر فروشنده در تحویل کاال توضه نداشته و اػ آن غافل بوده ،حق وی در فسز وعاوله حـه ضهـت تـأظحر
فروشنده در تحویل کاال ،ههشنان حاقی است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الف .صجر کند تا فروشنده حقحۀ کاال را فراهن نهاخد؛

ب .وعاوله را نسجت حه تهام کاال فسز کند؛

ج .وعاولــه را فقــط نســجت حــه وقــدار حاقحهانــده فســز نهاخــد ،کــه در ایــن صــورت

فروشنده هن حق دارد وعاوله را نسجت حه وقدار قابل تحویل فسز کند.

 بررسی برخی وعاوالت رايجی که انجام آن به صورت سلف صححح نحست
 oنهونۀ ّاول :ثجت نام و خريد اتووجحل از شرکت خودروسازی

در حعضــی اػ وــوارد ،واگــغاری اتووجحــل توسـط برظــی شــرکتهای ظودروســاػی حــا

شراخط عیل انسام ویشود:
ً
 وجلغی اػ قحهت واشحن ،نقدا در هنگام ثجت نام درخافت ویشود؛ -تحویل واشحن در آخنده صورت وی گحرد؛

 قحهــت واشــحن در ػوــان تحویــل حــه نــرد حــاػار آػاد در ههــان ػوــان حــا تصفحــف و یــژه،تعحين وی گردد؛

 حاحــت وضــه نق ـدی کــه وشــتری پرداظــت کــرده ،وقــدار وعحنــی ســود حــه وی تعلــقوی گحرد.

مسأله  .255داد و ستد وغکور در نهونۀ فـوق ،حـه ضهـت عـدم درخافـت تهـام قحهـت
واشحن در هنگام ثجت نـام 1و ههـحن طـور وعلـوم نجـودن قحهـت قطعـی آن 2،اػ طریـق
وعاولۀ سلف در هنگام ثجت نام قابل انسام نحست.

برای وعاولۀ واشحن حا این شراخط ،دو روش صححح اراجه ویشود:

الف .استفاده اػ دو قرارداد «وصالحه و فروش»؛
ً
حــه ایــن صــورت کــه وشــتری وجلغــی را نقــدا حــه طــرف وقابــل (نهاخنــدگی شــرکت
 .1رعاخت نشدن شرط دوم ،اػ شراخط وعاولۀ سلف ،حا توضححی که در وسألۀ « »437عکر شد.
 .2رعاخت نشدن شرط دوم ،اػ شراخط کلی قحهت وعاوله.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ظودروساػی) وصالحه کند ،وشروط بر اخنكـه وی واشـحنی حـا ظصوصـحات وعـحن،

1

حـداکثر تــا فــالن تــارخز حــه قحهــت حــاػار آػاد در روػ تحویــل حــه او حفروشــد ،حــا لحــاظ دو

تصفحف عیل:
ً
ً
اوال :وجلغی که نقدا وصالحه شد ،اػ قحهت واشحن کسر گردد؛
ا
ً
ثايیا :درصد وعحنی  -وثال  3درصد اػ وجلغ پرداظتی برای هر واه  -تا روػ تحویـل
واشحن وحاسجه و اػ قحهت واشحن کسر گردد؛

آن گاه طرف وقابل ،وصالحۀ وغکور را قجول نهاخد.
ً
پس اگر فرد  35وحلحـون نقـدا پرداظـت کـرده و واشـحن شـش وـاه حعـد تحویـل داده

شود و قحهت حاػاری آن در روػ تحویل  455وحلحون تووان حاشد ،حاخد واشحن در تـارخز

وغکور حه وجلغ  533وحلحون تووان حه وی فروظته شود.
ً
ب .وشــتری وجلغــی را نقــدا حــه طــرف وقابــل داده و او را وکحــل کنــد تــا پــول او را در
2

ســاظت ظـــودرو حـــهطــور وشــاع هزخنــه نهاخــد و وقــرر شــود کــه شــرکت ظودروســاػی
حداکثر تا فالن تارخز ،واشحنی حه نرد حاػار آػاد اػ طریق خک قرارداد وصـالحه حـه وی
واگغار نهاخد؛ طوری که عوض وصالحه ،ههان سهن وشـاع فـرد اػ ظودروهـای تولحـد

شـــده حـــا پـــول او و نحـــز ســـهن وشـــاع فــرد اػ ثهــن فــروش ظودروهــای وــغکور حــه عــالوۀ

حاقحهانــدۀ قحهــت واشــحن حاشــد ،کــه در روػ تحویــل واشــحن خــا ػوــان دخگــر درخافــت
وی گردد.
ً
ضهنا تعحين ارػش سهن وشاع فرد اػ ظودروها و ثهن فروش آنهـا ،حـه ایـن صـورت
است که آن سهن حه انداػۀ وجلغ پرداظتی هنگام ثجت نام ،حـه عـالوۀ درصـد وعحـ ـنی
ً
 وثال  3درصد آن وجلغ برای هر واه  -وحاسجه و قحهتگغاری ویشود.مسأله  .256اگر فردی کـه اػ طریـق ثجـت نـام در شـرکتهـای ظودروسـاػی اقـدام حـه

 .1در این نوع قرارداد ،ویتوان انتصاب نوع واشحن را هن حه روػ تحویل ووکول نهود.
ً
 .2شاخان عکر است وحتوی و شروط وصالحه ،حـا توضـه حـه کحفحـت وا گـغاری اتووجحـل تنظـحن ویشـود؛ وـثال
ویتوان شرط نهود عالوه بر تصفحفات وـغکور ،تصفحـف ویـژۀ دخگـری نحـز بـرای ظرخـدار لحـاظ شـود و ایـن
شرط ،در ضهن وصالحه صححح است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

پــيشظرخـــد ظـــودرو کــرده و واشــحن را تحویــل گرفتــه و پــول آن را پرداظتــه ،حفههــد
وعاولۀ وی حه ضهت اخنكه دارای شراخط صحت نجوده ،حاطل اسـت ،وـیتوانـد بـرای

تصــححح آن حــه ههــان نهاخنــدگی کــه ظــودرو را اػ آن ظر خــداری کــرده وراضعــه نهــوده و
ً
ً
ظودرو را نقدا در وقابل ههان وجالغی که قجال پرداظته وعاوله کنـد ،تـا والـک ظـودرو

شود؛

الجته ،این در صورتی است که نهاخندگی شـرکت ظودروسـاػ ،وکالـت بـرای انسـام

وعاولۀ نقد وغکور را داشته حاشد.

ههــحن طــور ،طنانشــه شــرکت ظودروســاػی دولتــی حاشــد  -کــه اوــوال آن در حكــن

وسهول الهالک وحسوب ویشود  -فرد برای تصححح واگغاری ظـودرو ،ویتوانـد حـه

حا کن شرع نحز وراضعه نهاخد.

 oنهونۀ ّ
دوم :پيش خريد آپارتهان

1

در حسحاری اػ ووارد ،فروشندگان واحدهای آپارتهانی حا درخافت نقدی وقداری اػ

بهای وعاوله ،آنها را پيشفروش وی کنند و این در حالی است که ساظت و تحویـل
آن در آخنــده انســام گرفتــه و حقحــۀ بهــای وعاولــه حــه صــورت نســحه در طنــد قســط خــا در
هنگام تحویل آپارتهان درخافت ویشود.

مسأله  .257وعاوله حا شراخط وغکور حه ضهت درخافت نشدن تهام قحهـت آپارتهـان
در ػوان وعاوله (قجل اػ ضدا شدن ظرخدار و فروشنده اػ خكدخگر) ،حـه صـورت سـلف

قابل انسام نحست؛

برای انسـام وعاولـۀ آپارتهـان حـهطـور صـححح ،وـیتـوان حـه ضـای وعاولـۀ سـلف اػ

وصالحه استفاده نهود؛

حه این صورت کـه فـرد وصـا ِلح (وا گـغار کننـدۀ آپارتهـان) ،خـک واحـد آپارتهـان حـا

 .1وســاجل وربــوط حــه روش صــححح وشــارکت در ســاظت آپارتهــان و واننــد آن ،در فصــل «شــرکت» وســاجل
« 544و  »543عکر وی گردد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ظصوصــحات وشــصص را حــهطــور وــدتدار حــه صــورت کلــی در عوــۀ ظــود ،وصــالحه
نهاخــد در وقابــل وجلــغ وعــحن نقــد خــا نســحه (و وــدت نســحه وعلــوم حاشــد) و فــرد وقابــل

(وتصالح) نحز ،وصالحه را قجول نهاخد و اگر طرفحن شراخطی دارند ویتوانند آنهـا را در
ضهن قرارداد وصالحه شرط نهاخند.

مسأله  .258اگر ػوحن آپارتهان ،ووضود و ولک فروشـنده حاشـد و حنـا سـاظته نشـده،

وعاوله نسجت حه ػوحن سلف وحسوب نهیشود و الػم نحست شراخط وعاولۀ سلف

را داشته حاشد.

حنابراین ،وـیتواننـد وجلغـی را کـه ظر خـدار قـرار اسـت حـه صـورت نسـحه و وـدتدار

بپــرداػد ،در وقابـــل ػو ــحن قـــرار دهنـــد و وجلغــی ک ــه نقــد (قج ــل اػ ضــدایی ظر خ ــدار و
ً
فروشنده اػ هن) پرداظت ویشود ،حاحت پيشفروش حنای آپارتهـان کـه حعـدا سـاظته
ویشود (آپارتهان کلی در عوه) قرار دهند.

ههشنحن ،فروشـنده وـیتوانـد تهـام خـا حصـش وشـاعی اػ ػوـحن را حـه انـداػۀ قحهـت

آپارتهان ،حه صورت نسحه خا نقد و نسحه حـه ظر خـدار حفروشـد ،وشـروط حـه آنكـه ظر خـدار
اقدام حه انعقاد وعاولۀ حعد حا وى نهاخد؛

ساس فروشنده ،خک واحد آپارتهان حا اوصاف وعحن و ػوان تحویل وشصص حـه

صــورت کلــی در عوــۀ ظــوخش حــه ظر خــدار پــيشفــروش نهاخــد و ثهــن وعاولــه را ػوــحن

وــغکور - 1حــه اســتثناى ســهن عرصــۀ آپارتهــان پــيش فــروش شــده  -قــرار دهــد ،در ایــن
صورت نحز وعاوله صححح است.

2

مسأله  .259اگر ػوحن آپارتهـان ،ووضـود و ولـک ظر خـدار حاشـد و حنـا سـاظته نشـده و
ً
 .1ونظور ،ههان وقدار ػوحنی است که قجال حه ظرخدار فروظته شده است.
ً
 .2خــا آنكــه ظرخــدار ،وســاحتی اػ ػوــحن را کــه حعــدا عرصــۀ آپارتهــان وی وحســوب ویشــود ،حــهطــور وشــاع
ظرخداری نهاخد و حا ساػندۀ ساظتهان در ػوحن شرخک گردد ،وشـروط حـه آنكـه طـرفحن اقـدام حـه سـاظت
واحدهای آپارتهانی حه صورت وشـارکتی در ػوـحن وـغکور نهاخنـد ،سـاس آن واحـدها حـا پـولی کـه طـرفحن
بــرای ســاظت وی گغارنــد ،حــهطــور شــراکتی و وشــاع حــا لحــاظ ســهن الشــرکۀ هــر فــرد ســاظته شــود و پــس اػ
ساظت ،سهن هر شرخک اػ واحدهای آپارتهانی ضدا و افراػ گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
قــرار حاشــد فروشــنده اقــدام حــه ســاظت  -وــثال طهــار واحــد آپارتهــان ،دو واحــد بــرای
ظرخدار و دو واحد برای ظودش  -در ولک وغکور نهاخد ،فروشنده ویتوانـد دو واحـد

آپارتهان را حا اوصاف وعحن و ػوان تحویل وشصص حه صورت کلی در عوـۀ ظـوخش،
در اػای نصف وشاع اػ ػوحن ظرخدار 1،حه وی پيشفروش نهاخد.

وعاولۀ َص ْرف يا فروش طال و نقره به طال و نقره

مسأله  .261وعاولهای که در آن طال در وقابل طال خـا نقـره و خـا نقـره در وقابـل نقـره خـا
طال فروظته ویشود« ،بيع َص ْرف» نام دارد.
این نوع ظرخد و فروش ،احكام و شراخط ویژهای دارد که در این حصـش حـه بيـان آن

پرداظته ویشود.

مسأله  .261اگر طال حه طال خا نقـره حـه نقـره فروظتـه شـود ،طـه حـهطـور سـكه حاشـد طـه

غحر آن ،طنانشه وػن خكی اػ آنها زخادتر حاشد ،وعاوله رحا و حرام است.

2

مسأله  .262اگــر طــال حــه نقــره ،خــا نقــره حــه طــال حــه صــورت نقــد فروظتــه شــود ،وعاولــه
صــححح اســت و در ایــن صــورت الػم نحســت وػن آنهــا وســاوی حاشــد؛ ولــی ا گــر وعاولــه

ودتدار حاشد صححح نحست و حكن ربوی بودن آن در احكام رحای نسحه بيان شد.
مسأله  .263در «بيع َص ْرف» ،حاخد فروشـنده و ظر خـدار پـيش اػ آنكـه اػ خكـدخگر ضـدا
شــوند ،وــالی کــه فروظتــه وــیشــود (وجحــع) و بهــای آن (ثهــن) را حــه خكــدخگر تحویــل
دهند ،وگرنه وعاوله حاطل است؛

الجته ،اگر حصشی اػ وجحع و ثهن وعادل آن ،قجل اػ ضدا شدن دو طرف اػ خكـدخگر

تحویل داده شود ،وعاولۀ آن حصش صححح است.

شــاخان عکــر اســت ،ایــن حكــن در ظر خــد و فــروش (بيــع) ضــاری وــیشــود و شــاول

 .1حه عنوان ثهن وعاوله.
 .2توضححات بيشتر در وـورد وعاولـۀ ر بـوی و حاطـل بـودن آن و راه کارهـای رهـایی اػ رحـا در فصـل «وعـاوالت
حرام و حاطل» عکر شد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وصالحه و واننـد آن نهیشـود .حنـابراین ،ا گـر فـرد طـال را حـه طـال خـا نقـره صـلح کنـد خـا

نقره را حه طال خا نقره صلح نهاخد  -طوری کـه ر حـا نجاشـد  -وصـالحه صـححح اسـت و

الػم نحست وجحع و ثهن قجل اػ ضدا شدن فروشنده و ظرخدار تحویل داده شود.

مسأله  .264اگــر فروشــنده خــا ظرخــدار ،تهــام وجحــع خــا ثهــن را تحویــل دهــد و دخگــری
وقداری اػ آن را تحویل دهد و اػ خكـدخگر ضـدا شـوند ،وعاولـه نسـجت حـه آن وقـداری

که تحویل داده شده صححح اسـت ،ولـی کسـی کـه تهـام وـال حـه دسـت او نرسـحده،

ویتواند وعاوله را فسز نهاخد.

مسأله  .265اگر ظاک نقرۀ وعـدن حـه نقـره ظـالص خـا ظـاک طـالی وعـدن حـه طـالی
ظالص حه صورت نقد فروظته شود 1،طنحن وعاولهای رحا ویحاشد؛ وگر آنكـه وعلـوم

حاشد وقدار نقرۀ ظاک حا وقدار نقرۀ ظالص وساوی ویحاشـد خـا وقـدار طـالی ظـاک
حا وقدار طالی ظالص وساوی اسـت؛ ولـی فـروش ظـاک نقـره حـه طـال و فـروش ظـاک

طال حه نقره ،طوری که در وسألۀ « »443عکر شد ،اشكال ندارد.
خريد و فروش پول و ارز

ظرخد و فروش پول 2و ارػ احكام وصتلفی دارد ،که برظی اػ آنهـا در ضـهن وسـاجل

عیل بيان ویشود.

مسأله  .266ظرخــد و فــروش نقــدی پــولهــای غحــر ههســنس خــا ههســنس ،اشــكال
ندارد و صححح است؛
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 .1اگر وعاوله نسحه حاشد ،حدین صورت که ظاک طال را حه صورت نسحه حه طـال حفروشـند خـا ظـاک نقـره را حـه
صورت نسحه حه نقره حفروشند ،دو اشكال دارد :اول اخنكه در وعاولۀ َص ْـرف ،حاخـد کـاال و عـوض آن ،قجـل
اػ ضدا شدن دو طرف ،حه خكدخگر تحویل داده شود ،وگرنه وعاوله حاطل است؛ دوم اخنكه وعاولـۀ وـغکور
ربوی است ،هرطند وقدار نقرۀ ظاک حا وقدار نقرۀ ظالص خا وقدار طالی ظاک حا وقدار طـالی ظـالص
وساوی حاشد ،که توضحح آن در وجحث «رحای نسحه» بيان شد.
 .2ونظور اػ پول ،پولهای راخذ در ػوان وعاصر است وانند انواع وصتلـف اسـكناس ،کـه اػ اشـحای عـددی
(وعدودات) وحسوب ویشوند.
 .3حكن این وورد و ووارد وغکور در وساجل حعد ،فی نفسه (حـه ظـودی ظـود و حـا صـرف نظـر اػ سـایر عنـاوین)
بيان شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

واننــد وجادل ـۀ ارػهــای وصتلــف اػ قجحــل تجــدیل «ر خــال» حــه «دخنــار» ،خــا «ر خــال» حــه

«یورو» برای کسانی که حه کشورهای ظارضی وسافرت وی کنند و نحاػ حه ارػ دارنـد ،خـا

وعاوضــۀ اســـكناس کهنـــه و نـــو ،حـــه ضهــت نحــاػ حــه پــول نــو ،خــا وعاولــۀ اســكناس و

پولهای ظرده در اػای پولهای درشت و حالعكس.

مسأله  .267ظرخد و فـروش نسـحۀ پـولهـای غحـر ههسـنس اشـكال نـدارد و صـححح
ً
است ،هرطند ثهن وعاوله را بيشتر اػ قحهت حاػاری و وعهـول آن قـرار دهنـد؛ وـثال در

حالی که  555دخنار در حاػار وعادل  4وحلحون تووان ویحاشد ،فرد  555دخنار وعـحن را حـه

ظرخــدار حفروشــد و ثهــن آن را وجلــغ  3وحلحــون تووــان در عوــۀ ظر خــدار شــش واهــه قــرار
دهد.

مسأله  .268ظرخــد و فــروش نســحۀ پــولهــای ههســنس ،در صــورتی کــه خــک طــرف
وعاولــه زخــادتر اػ طــرف دخگــر حاشــد ،وحــل اشــكال اســت و حنــابر احتحــاط واضــب ر حــا

وحســوب وــیشــود؛ واننــد اخنكــه فــرد  55وحلحــون تووــان وعــحن را حــه ظر خــدار حفروشــد و
ثهن آن را وجلغ  53وحلحون تووان در عوۀ ظرخدار ،شش واهه قرار دهد.

مسأله  .269ظرخد و فروش سلف پولهای غحـر ههسـنس اشـكال نـدارد و صـححح

است ،وثل اخنكه  555دخنـار عراقـی حـه صـورت کلـی در عوـۀ فروشـنده شـش واهـه ،حـه

 5/3وحلحون تووان پول نقد فروظته شود.

مسأله  .271ظرخد و فروش سلف پولهـای ههسـنس ،در صـورتی کـه آنشـه فروظتـه

ویشود (وثهن) بيشتر اػ ثهن حاشد ،وحل اشـكال اسـت و حنـابر احتحـاط واضـب ر حـا
وحسوب ویشود؛

حه عنوان وثال اگر فرد وجلغ  55وحلحون تووان سه واهه را حه صـورت کلـی در عوـه و

ودتدار پيش فروش نهاخـد و بهـای آن (ثهـن) را وجلـغ  7وحلحـون تووـان پـول نقـد قـرار

دهد ،وحل اشكال است و حنابر احتحاط واضب رحا وحسوب ویشود ،هرطنـد سـایر
شراخط وعاوله سلف رعاخت گردد.

مسأله  .271ظرخد و فـروش پـول حـه صـورت کلـی در عوـه و وـدتدار ،در وقابـل پـول

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

دخگر که آن نحز حه صورت کلی و ودتدار است ،طه ههسنس و طه غحر ههسـنس،

حاطل است.

1

مسأله  .272ظر خـ ــد و فـ ــروش و فعالحـ ــت در ػوحن ـ ـۀ ارػهـ ــای دخسحتـ ــال خـ ــا روزخنـ ــه

(پ ــوله ــای وســـاػی)  -وانن ــد بيـــت کــوین  - Bitcoinوــورد توقــف اســت و وكل ــف
وــیتوانــد در ایــن وســأله حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــر حــا رعاخــت األعلــن فــاألعلن
رضوع نهاخد؛ الجته ،هجه و قرض دادن ارػهای وغکور صححح نحست.

2

مسأله  .273اگر در وعاوالت ارػی ،ارػ فروظته نشود 3و تنها «نوسانات قحهت ارػها

و تفاضـل قحهــتهـا» وــورد توافـق و وعاولــه قــرار گحـرد ،طنــحن وعـاوالتی ضــایز نجــوده و

حاطل است؛ 4وانند وعاوالت صوری که بر «ضفت ارػها» انسام ویشود.

5

 .1تفصحل احكام ظرخد و فروش پول و ارػ ،در صورتی که اػ وصادیق «فروش دیـن حـه دیـن» حاشـد ،در فصـل
«دین» ،وجحث «فروش طلب» ظواهد آود.
 .2ههشنحن ،اگر در ػوحنۀ ظرخد و فروش و استصراح روز ارػها قانونی وضود داشته حاشـد ،اضـاػۀ وصالفـت حـا
قــانون داده نهــیشــود و نحــز اســتفادۀ غحــر وســاػ اػ انشــعاب بــرق و واننــد آن ضهــت اســتصراح و واخنحنــا
ارػهای دخسحتال ،ووضب ضهان والی است.
 .3وعاوالت صوری ارػ.
ً
 .4این وعاوله ،عرفا نوعی شرطحنـدی طرفحنـی و اػ وصـادیق «قهـار و بـرد و حاظـت وـالی» و نحـز نـوعی «أ کـل
وال حه حاطل» وحسوب ویشود.
 .5حه این صورت که خک ضفـت ارػ بـرای وعاولـه انتصـاب وـیشـود و وجلـغ سـرواخه گغاری و حـاػۀ ػوـانی آن و
سود وورد توافق (وقداری که وتعهد حه پرداظت آن ویشوند) برای وعاوله وشصص ویگـردد ،ایـن سـود
ویتواند طند برابر نوسانات قحهت ارػ حاشد؛
ً
وثال ا گر قحهت « 555دالر» ،برابر « 65یورو» حاشد ،وعاولهگر ،خک وعاولۀ ظرخد « 555دالر» در اػای « 65یورو» ،خک
روػه ( 42ساعته) حاػ ویکند (خعنی وعاوله  42ساعت حعد حسته ویشود) ،وی « 65یـورو» بـرای ایـن وعاولـه
سرواخه گغاری کرده و پيشبينی ویکند که قحهت دالر نسجت حه یورو تا  42ساعت آخنده افـزاخش وـیحاحـد و
توافق وینهاخند که اگر پيشبينی وی اػ وضعحت حاػار صححح بود ،حـه وقـدار  %75اصـل سـرواخه سـود بجـرد و
اگر صححح نجود ،تهام سرواخه ظود را اػ دست حدهد.
قحهت « 555دالر» ،حـاالتر اػ « 65یـورو» حاشـد ،وعاولـهگـر برنـده اسـت و سـود
حنابراین ،اگر  42ساعت حعد،
ِ
ویکند ،خعنی حا توضه حه حاػگشت  %75سرواخه ،وی « 54یورو» سود ظالص ظواهد داشـت و ا گـر  42سـاعت
حعــد ،قحهــت « 555دالر» ،پــایينتــر اػ  65یــورو حاشــد ،وعاولــه گــر حاػنــده اســت و ضــرر ظواهــد کــرد و پــولی کــه
ســرواخه گغاری کــرده ،خعنــی « 65یــورو» را اػ دســت وــیدهــد (الجتــه ایــن در صــورتی اســت کــه وعاولــه گر اػ

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .274فعالحت در حاػار فارکس  forexدر ػوحنۀ انواع وصتلـف ارػهـای عـادی و
ارػهــای دخسحتــال (پــول وســاػی خــا روزخنــه) و غحــر آنهــا 1وــورد توقــف اســت و وكلــف

وــیتوانــد در ایــن وســأله ،حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــر حــا رعاخــت األعلــن فــاألعلن
رضوع نهاخد؛

الجتــه ،اوــر فــوق حــا صــرف نظــر اػ لــزوم رعاخــت شــراخط صــحت وعــاوالت در ســایر

ووارد ،غحر اػ حاػار فارکس ویحاشد که توضحح آن در وسأله حعد بيان ویشود.

مسأله  .275اػ آنسا که در قراردادها و داد و ستدها ،حهطور کلی حاخد شـراخط شـرعی

وعــاوالت رعاخــت گــردد ،پــس ا گــر فعالحــت در حــاػار فــارکس و واننــد آن ،وشــتهل بــر

«وعاولــۀ ربــوی» خــا «قــرض ربــوی» خــا «قهــار و بــرد و حاظــت وــالی» و واننــد آن حاشــد،
فعالحت وغکور حرام است؛

ههشنــحن ،طنانشــه ایــن فعالحــت وشــتهل بــر «فــروش دیــن حــه دیــن» 2خــا «وعاولـۀ
ً
کالی حه کالی» 3حاشد ،هرطند وجلغ و ودت کـاوال در وعاولـه وعـحن گردخـده حاشـد خـا

ضــراخب تصــاعدی خــا ههــان ضــرخب اهروــی  ،leveragاســتفاده نكــرده حاشــد ،وگرنــه وقــدار ســود و ز خــان وی
طندین برابر ویشود).
ً
گاهی در این وعاوالت ،سود وورد توافق اػ احتدا وعحن نهیشود؛ وثال طنانشه ضفـت ارػ انتصـاب شـده،
«دالر» و «یورو» حاشد و وجلغ سرواخه گغاری « 555هزار یورو» در وقابل « 535هزار دالر» حاشـد ،طـرفحن (فروشـنده
و ظرخدار صوری) قرار ویگغارند در پاخان روػ کاری ،بر اسـاس نوسـانات قحهـت ضفـت ارػ و قحهـت ضدخـد،
ً
تسوخۀ نقدی کنند؛ اگر قحهت یورو وـثال  %55افـزاخش خافتـه ،فروشـندۀ یـورو وقـدار تفـاوت وـغکور را حـه ظر خـدار
ً
ویپــرداػد و ا گــر قحهــت یــورو وــثال  %55کـــاهش خافتـــه ،ظرخـــدار یـــورو ،وقـــدار تفــاوت وـــغکور را حــه فروشــنده
ویپرداػد.
 .1وانند نفت ،طال و سایر داراییهای پاخه.
ً
 .2وثال اگر علی  555دالر حه صورت کلـی در عوـۀ ظـود و نقـد ،در وقابـل  65یـورو نقـد حـه صـورت کلـی در عوـۀ
حسن حه وی حفروشد و اػ خكدخگر طلجكار شوند و اػ طرفی حسـحن نحـز ،وشـاحه ههـحن وعاولـه را حـا سـعحد
انسام داده حاشد ،خعنی  555دالر حه  65یورو فروظته حاشد و اػ هـن طلجكـار حاشـند ،طنانشـه علـی تصهـحن
بزنــد کــه قحهــت دالر نســجت حــه یــورو افــزاخش خاحــد و حصواهــد  65یــورو طلــب ظــود را در وقابــل  555دالر کــه
ســعحد اػ حســحن طلــب دارد ،حفروشــد ،هرطنــد حــه صــورت نقــد حاشــد ،وعاول ـۀ «دیــن حــه دیــن» و حاطــل
ویحاشد .توضححات بيشتر وعاولۀ «دین حه دین» در فصل «دین» ،وجحث «فروش طلب» عکر ویشود.
 .3خعنی فروش کاالی کلی در عوه و ودتدار ،در وقابل ثهن کلی در عوه و ودتدار.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

«کاالی وػنی خا پيهانهای» 1که ظرخداری شده ،قجل اػ تحویل گـرفتن حـا سـود فروظتـه

شود ،وعاوله حاطل است؛

2

در تهام این وـوارد ،فـرق نـدارد سحسـتن و نظـام ورود حـه ایـن گونـه وعـاوالت ،حـاػار

فارکس حاشد خا نجاشد.

3

وواردی که انسان ویتواند وعاوله را به هن بزند (خحارات)

مسأله  .276فسز وعاوله را «ظحار» ویگوخند که انواع آن عجارتند اػ:

 .1ظحار وسلس؛  .2ظحار شرط؛  .3ظحار تصلف شرط؛  .4ظحار تأظحر؛  .5ظحـار

َ
غــجن؛  .6ظحــار عحــب؛  .7ظحــار تــجعض صــفقه؛  .8ظحــار رؤ خــت؛  .9ظحــار تــدلحس؛
 .11ظحار ححوان؛  .11ظحار تعغر تسلحن.

4

توضحح ووارد ظحار ،در وساجل حعد عکر ویشود.

5

 .2 خحار وجلس

مسأله  .277فروشـــنده و ظرخـــدار پـــس اػ انس ــام وعاول ــه ت ــا وقت ــی ک ــه اػ ه ــن ض ــدا

نشــدهانــد ،وــیتواننــد وعاولــه را فســز نهاخنــد ،هرطنــد وحــل وعاولــه را تــرک کــرده

حاشن ـد؛

 .1وانند طال ،که وػنی و نفت ،که لحتری وحسوب ویشود.
 .2تفصحل احكام هـر عنـوان اػ وـوارد وـغکور ،واننـد فـروش دیـن حـه دیـن ،در فصـل وربـوط حـه آن عنـوان بيـان
شده است.
 .3صرفنظر اػ عناوین فوق کـه رعاخـت آن در ههـۀ وعـاوالت الػم و حنـابر فتـوی اسـت ،ههـان طـور کـه بيـان
شد ،وعظن له حا توضحح عکر شده در وسألۀ « ،»452رظصت و اضاػۀ فعالحت در ایـن حـاػار را نهـیدهنـد
و توقف وینهاخند.
ْ
َ
 .4خكــی دخگــر اػ اقســام ظحــار« ،ظحــار تفلــحس» اســت کــه شــراخط و احكــام و یــژۀ آن در فصــل حســر ،وجحــث
وفلس (ورشكسته) ،وساجل « 5453و حعد اػ آن» عکر ویشود.
 .5الجته ،برظی اػ وساجل وربوط حه فسز وعاولـه حـه وناسـجت ،در وجاحـث دخگـر نحـز عکـر شـده اسـت؛ واننـد
آنشــه در قســهت «شــراخط کــاال و قحهــت آن»« ،ػوــان تحویــل»« ،وعاولـۀ نقــد و نســحه»« ،وعاولــۀ ســلف» و
«وعاوله حا والحظۀ قحهت قجلی» بيان گردخده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
ایــن حــق فســز« ،ظحــار وسلــس» نــام دارد و هنگــاوی کــه عرفــا اػ هــن ضــدا شــوند،

ظحار وسلس ونتفی وی گردد.

1

مسأله  .278اگــر ظرخــد و فــروش ،تلفنــی انســام شــود ،حــاػ هــن ظحــار وسلــس ضــاری

است .حنابراین ،تا وقتی که ارتجاط تلفنی برقـرار حاشـد ،دو طـرف وـیتواننـد وعاولـه را

فسز نهاخند.

مسأله  .279در وعاولهای که وعاوله کننـدگان« ،هـر دو» وکحـل در تهـام اوـور ور بـوط

حــه آن وعاولــه حاشــند خــا «خكــی اػ دو طــرف» طنــحن وکــالتی داشــته و دخگــری شــصص
ً
اصلی (وثال والک) حاشد ،ظحار وسلس وضود دارد؛
ولی طنانشه خک نفـر اػ ضانـب هـر دو طـرف ،وکحـل در تهـام اوـور وعاولـه حاشـد خـا

ولی شرعی آن دو حاشد ،ظحار وسلس ثاحت نحست.

مسأله  .281اگر کاال (وجحع) تحویل ظرخدار شده حاشد ،در حالی که هنوػ ظر خـدار و
فروشنده پس اػ انسام وعاوله اػ هن ضدا نشده و ظحار وسلـس حـاقی حاشـد ،طنانشـه

کاال تلف شود ،تلف اػ وال ظرخدار وحسوب ویشود.

حنــابراین ،در صــورتی کــه خكـــی اػ دو طــرف وعاولــه را فســز کنــد ،ظر خــدار حاخــد

عوض کاال را حه فروشنده حدهد.

مسأله  .281ظحـــار وسلـــس ح ــه ظرخـــد و ف ــروش (بي ــع) اظتص ــاص دارد و در س ــایر
وعاوالت وانند وصالحه ،وعاوضه و اضاره ضاری نهیشود.

مسأله  .282اگر فروشنده خا ظرخدار خا هر دو ،حق فسز ظود را پس اػ وعاوله سـاقط

کننــد ،خــا آنكــه در ضــهن وعاولــه شــرط شــود کــه حــق فســز نداشــته حاشــند ،ظحــار
وسلس ساقط ویشود.

 .1الجته ،در وورد وعاولۀ ححوان اگر فرض شود ظرخدار و فروشنده تا سه روػ اػ هن ضـدا نشـوند ،ظحـار ححـوان بـرای
ظرخدار اػ بين ویرود ،ولی برای فروشنده  -نه ظرخدار  -ظحار وسلس ههشنان حاقی است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 .1 خحار شرط

مسأله  .283اگر ظرخدار و فروشنده در ضهن وعاولـه قـرار حگغارنـد تـا وـدت وعحنـی

«هــر دو» خــا «خكــی اػ آنــان» خــا «شــصص دخگــری» ،حــق فســز وعاولــه را داشــته حاشــد،
طنحن قرار و شرطی صححح است و آن را «ظحار شرط» ویناوند.

مسأله  .284دو طرف وعاوله ویتوانند ظح ـار شرط را برای هـر ودتـ ـی کـه حصواهنـ ـد

 طــوالنی خــا کوتــاه  -قــرار دهنــد .ههشنــحن ،وــیتواننــد شــروع ػوــان ظحــار را اػ ػوــانوعاوله قرار دهند خا آنكه قرار حگغارند آغاػ ظحار ،ودتی پس اػ وعاوله حاشد؛

اوــا حاخــد احتــدای آن و وــدتش را وعــحن نهاخنــد ،هرطنــد ایــن وــدت وــادام العهــر

حاشد.

حنـابراین ،ا گــر ظحــار شــرط را بـرای وــدتی قــرار دهنــد کـه احتــدا خــا انتهــای آن وــجهن و
ً
ناوعلوم حاشد  -وثـل آنكـه هنگـام وعاولـه حگوخنـد :فعـال تـا طنـد وـاه (نـاوعلوم) ظحـار

حاشد  -شرط ظحار حاطل و بیاثر است ،هرطند اصل وعاوله صححح ویحاشد.

مسأله  .285اگر ظحار شرط را برای ودتی قـرار دهنـد کـه در واقـع وعلـوم اسـت ،ولـی

فروشنده خا ظرخدار اػ آن اطالع نداشته حاشند  -وانند اخنكه تا «روػ عحـد غـدیر» بـرای
ً
ظود حق فسـز قـرار دهنـد ،در حـالی کـه اػ ػوـان آن ظجـر ندارنـد ،وـثال نهیداننـد کـه

عحــد غــدیر طنــد روػ دخگ ـر اســت خــا طنــد وــاه حعــد  -در ایــن صــورت شــرط ظحــار و

ههحنطور اصل وعاوله وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحـاط در وـورد آن

ترک نشود.

مسأله  .286اگر ظحار شرط را برای ودت خک واه قرار دهند  -حـدون اخنكـه حـه ػوـان
آغاػ آن تصرخح کنند  -طنحن برداشت ویشود که آغاػ آن اػ ػوان وعاولـه وحسـوب

ویشود .ههحن طور ،اگر ودت ظحار را خک هفته خا خک سال و وانند آن قرار دهند؛
ً
او ــا ا گ ــر ظح ــار ش ــرط را و ــثال ب ــرای خك ــی اػ واهه ــای س ــال  -ک ــه وعل ــوم نحس ــت
ونظورشــان کــدام وــاه اســت  -قــرار دهنــد ،طنــحن شــرط ظحــاری اػ آنســا کــه ػوــان آن
وعلوم نحست ،حاطل است ،هرطند اصل وعاوله صححح ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .287قــرار دادن ظحــار شــرط در وــورد عهــوم «عقــدهای الػم» - 1حتــی «هجــۀ

الػم» - 2ضاری ویشود و اػ این حكن ووارد عیل استثنا ویشود:
الف .ظحار شرط ،در عقد اػدواح ضاری نهیشود؛

ب .ظحار شرط ،در ضـهانت نقـل دیـن 3و صـدقه وحـل اشـكال اسـت و وراعـات

وقتضای احتحاط در این دو وورد ترک نشود؛

قــرار دادن ظحــار شــرط در «عقــدهای ضــایز» ،واننــد  -ودخعــه خــا عار خــه  -صــححح

نحست.

4

 oشرط پشحهانی

مسأله  .288گاه برای فسز وعاوله ،وجلغی حـه عنـوان غراوـت قـرار داده ویشـود کـه
آن را در عرف حاػار « ُض ْرم زحان» هن ویناوند؛

خكی اػ روشهای صـححح آن حـه ایـن صـورت اسـت کـه در ضـهن وعاولـه ،شـرط
ً
شود هر کـس تـا تـارخز وـثال خـک وـاه حعـد اػ انعقـاد قـرارداد پشـحهان شـود ،ویتوانـد حـا

دادن فــالن وجلــغ حــه دخگــری وعاولــه را فســز کنــد ،کــه در ایــن صــورت هــر کــدام اػ دو

طــرف حــا پرداظــت وجلــغ تعحــين شــده حــق فســز دارد و حــدون پرداظــت آن وجلــغ

نهیتواند وعاوله را فسز نهاخد.

5

 .1وعنای «عقد الػم» و «عقد ضایز» در وسألۀ « »54عکر شد.
 .2ووارد هجۀ الػم در فصل «هجه» ،وسألۀ « »5475عکر ویشود.
 .3توضحح ضهانت نقل دین ،در وسألۀ « »5554عکر ویشود.
 .4ظحار شرط در ابراء عوۀ طلجكار اػ دین کـه اػ اخقاعـات وحسـوب وـیشـود ضـاری نهـیشـود .ههـحن طـور،
ظحار شرط در طالق صححح نحست؛ الجته حا توضححی که در ضلد طهارم ،فصل «طالق» عکـر وـیشـود.
در برظی ووارد در اخام عده ،زوح حق رضوع حه زوضۀ وطلقهاش را دارد.
 .5شاخان عکر است اگر در ههحن روش ،شرط ضهن وعاوله طنحن حاشـد کـه طـرفحن پـس اػ پرداظـت وجلـغ،
حق فسـز داشـته حاشـند ،در ایـن صـورت کسـی کـه ویظواهـد وعاولـه را فسـز کنـد ،حاخـد حعـد اػ اخنكـه
وجلغ وغکور را حه دخگـری داد ،وعاولـه را فسـز کنـد؛ اوـا ا گـر شـرط حـه گونـهای حاشـد کـه در وـتن عکـر شـد،
ههحن که وجلغ را حه قصد فسز حه دخگری حدهد ،وعاوله فسز ویشود.
روش صححح دخگر آن اسـت کـه در ضـهن وعاولـه شـرط شـود هـر کـس تـا فـالن تـارخز نسـجت حـه وعاولـه

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .289اگر شرط پشحهانی و انصراف وطلـق حاشـد ،خعنـی فـردی کـه ایـن شـرط
بــراخش در ضــهن وعاولــه قــرار داده شــده ،در هــر ػوــانی حتوانــد وعاولــه را حــا پرداظــت

غراوت فسز نهاخد ،شرط وغکور و اصل عقد صححح است.

اوا اگر شرط پشحهانی وههل گغاشته شود ،حه این صورت که ػوان ناوعحنی  -حـا

پرداظــت غراوــت  -حــق فســز داشــته حاشــد ،شــرط حاطــل ،ولــی اصــل عقــد صــححح
است؛

الجتــه ،طنانشــه شــرط وــغکور وحــدود حــه حــد وعحنــی حاشــد 1،وثــل ػوــان تنظــحن

ســند ،ولــی ػوــان آن نــزد طــرفحن وشــصص نجاشــد ،صــححح بــودن اصــل عقــد و شــرط
وحل اشكال است.

 oقرارداد بيع و شرط

مسأله « .291بيــع و شــرط» وعاولــهای اســت کــه در آن ،فــرد طحــزی را حــهطــور ضــدی حــه

شصصـی حفروشـد و در ضــهن وعاولـه شــرط کنـد کــه ا گـر تــا وـدت وعــحن ،بهـای وعاولــه
(ثهن) را حه او برگرداند 2،حتواند وعاوله را فسز نهوده و شیء فروظته شده را پس حگحرد؛
ً
وثال فردی که نحاػ فوری حه وجلغی پول دارد ،واشحن  35وحلحون تووـانی ظـود را حـه
3

 35وحلحون تووان ویفروشد ،حه شرط آنكه اگر تا شش واه  35وحلحـون تووـان را حاضـر
کرد ،ظرخدار واشحن را حه او پس دهد.

پشــحهان شــود ،طنانشــه وعاولــه را فســز کنــد حاخــد فــالن وجلــغ حدهــد کــه در ایــن صــورت حــق فســز افــراد،
وشروط حه پرداظت آن وجلغ نحست؛ حلكـه هـر کـدام اػ آنـان در وـدت وـغکور حـق دارد وعاولـه را فسـز کنـد؛
الجته ،پس اػ فسز حاخد وجلغ را پرداظت نهاخد.
 .1طه اخنكه در وعاوله حه حـد وـغکور تصـرخح شـده حاشـد خـا آنكـه حـه ضهـت وطـرح شـدن در پـيشگفتگـوی
وعاوله و وانند آن ،وعاوله وجتنی بر آن واقع گردد ،وشاحه آنشه در وسألۀ « »354عکر ویشود.
 .2حه ایـن وعنـا کـه ا گـر ظـود ثهـن ووضـود حاشـد ،ههـان را برگردانـد و طنانشـه ظـود ثهـن ووضـود نجاشـد  -کـه
ً
وعهوال در وواردی که ثهن وعاوله پـول اسـت ههحن گونـه اسـت  -حـدلش را برگردانـد .حنـابراین ،فروشـنده
نهیتواند شرط کند حا وضود ظود ثهن وعاوله ،حا پرداظت حدل آن ،وعاوله را فسز کند.
 .3در قرارداد بيع و شرط و ههحن طور عنـوان قجلـی (شـرط پشـحهانی ،حـه صـورتی کـه در وـتن عکـر شـد) ،حـق
فسصی که در ضهن وعاوله شرط ویشود (ظحار شرط) ،وحدود حه شراخط ظاصی وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حا توضححات فوق ،اگر فروشنده نتواند پول را تا ودت تعحين شـده حاضـر کنـد خـا

حه علـت فراووشـی خـا حـه دلحـل دخگـری اقـدام حـه فسـز وعاولـه نكنـد ،پـس اػ آن ،حـق
فسز وعاوله و وطالجۀ کاال را ندارد.

1

مسأله  .291در وعاولــۀ بيــع و شــرط ،حــق اســتفادۀ کــاال در وــدت ظحــار ،ور بــوط حــه

ظرخــدار اســت؛ ولــی ضــایز نحســت آن را تلــف کــرده خــا حــا فــروش ،حصشــش و واننــد آن،
کاال را حه دخگری ونتقل نهاخد؛

الجته ،طنانشه ظر خـدار در وـدت وـغکور وـال را حـا فـروش ،حصشـش و واننـد آن حـه

دخگــری ونتقــل کنــد ،گنــاه کــرده ،ولــی وعاولــهای کــه انســام داده صــححح اســت و

طنانشــه فروشــنده در وــدت وــغکور وعاولــه را فســز کنــد ،حاخــد حــدل وــال را بپــرداػد،

خعنـــی اگ ــر اػ اش ــحای وثلـــی اس ــت ،وث ــل آن و طنانش ــه قحه ــی اس ــت ،قحه ــت آن را
بپرداػد.

2

مسأله  .292اگر ظرخدار والی را که حه صورت بيع و شرط ظر خـده ،در وـدت ظحـار اػ

بين بجرد خا اخنكه وال وغکور در آن ودت تلف شود 3،ظرخدار ضاون آن ویحاشد.

حنابراین ،طنانشه فروشنده حا حاضر کردن ثهـن ،وعاولـه را فسـز کنـد ،حاخـد حـدل

کاال را حه وی حدهد ،خعنی اگر اػ اشحای وثلی است وثل آن و طنانشـه قحهـی اسـت،

قحهت آن را بپرداػد.

4

مسأله  .293ظرخدار نحز وانند فروشنده ویتواند شـرط کنـد کـه ا گـر تـا وـدت وعحنـی
 .1الجته ،طنانشه ظرخدار راضی حه فسز وعاوله شود و وعاولـه حـا تراضـی طـرفحن ؤقالـه گـردد اشـكال نـدارد.
حنــابراین ،در وعاولــۀ بيــع و شــرط ،اگرطــه فروشــنده اطهحنــان داشــته حاشــد کــه حتــی در صــورت فــراهن
نكردن وجلغ تا ودت وعـحن ،حـاػ هـن ظرخـدار حاضـر حـه اقالـۀ وعاولـه و پـس دادن کـاال وـیحاشـد ،وعاولـه
صححح است.
ً
 .2توضحح وعنای وثلی و قحهی در وساجل « 5352و  »5353عکـر شـده اسـت .ضـهنا اسـتثنایی کـه در پـاورقی «»2
ههحن صفحه عکر ویشود ،در این وورد نحز ضاری است.
 .3اػ وثالهای تلف شدن وال ،آن است که بر اثر حوادث طجحعی و وانند آن اػ بين برود.
ً
ـت
س
نح
ـحن
ن
ط
ـا
 .4الجته ،اگر شرط کرده حاشند حق فسز فقط در صورت وضود ظود کاال حاشـد  -کـه غالج
حا تلف شدن کاال ،حق فسز اػ بين ویرود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

کاال خا ا گـر اػ بـين رفتـه بـود ،حـدلش را حـه فروشـنده برگردانـد ،حـق فسـز داشـته حاشـد.

شاخان عکر است ،ظرخدار نهیتواند شـرط کنـد حـا وضـود ظـود کـاالی وـورد وعاولـه ،حـا
برگرداندن حدل وال حتواند وعاوله را فسز نهاخد.

1

مسأله  .294کسی که در بيع و شرط براخش حق فسز قرار داده شـده ،طنانشـه پـس
اػ وعاوله ظحار ظود را ساقط کند ،حق فسز وی اػ بين ویرود.
ّ
 .5 خحار تخلف شرط

مسأله  .295اگر فروشنده خا ظرخدار در ضهن وعاوله شرط کنند طرف وقابل کـاری

انسام دهد و وی حه آن شرط عهل نكند ،شرط کننده ویتواند وعاوله را فسز کند.

ههحن طور ،اگر شرط کنند وـال وشصصـی 2کـه دخگـری وـیدهـد ،ویژگـی وعحنـی

داشــته حاشــد ،طنانشــه آن وــال دارای ظصوصــحت عکــر شــده نجاشــد ،شــرط کننــده

ویتواند وعاوله را فسز کند؛

حق فسز در این ووارد« ،ظحار تصلف شرط» نام دارد.

هثففال  .1ظرخــدار حــا فروشــنده شــرط کنــد ظانــهای را کــه حــه او فروظتــه ،حــداکثر تــا

ودت شش واه حه نام وی سند بزند.

هثفففال  .2وش ــتری پارطـــهای حصواه ــد ک ــه رنگ ــش ثاح ــت حاش ــد و پارط ــه ف ــروش،

پارطهای را حه عنوان اخنكه دارای آن ظصوصحت است حه او حفروشد.

طنانشه طرف وقابل در وثـال اول ،در وـدت تعحـين شـده ظانـه را سـند نزنـد و در

وثال دوم ،پارطهای حفروشد که رنا آن برود ،ظرخدار حق فسز دارد.

 .1وشاحه این شرط ،برای فسز فروشنده در صفحۀ « ،»545پاورقی « »4نحز عکر شد.
 .2این قسهت اػ وسأله ،وربوط حه والی است کـه حـه صـورت عـحن شصصـی وعاولـه شـده حاشـد؛ اوـا ا گـر در
ً
وعاولهای که وثال کاال کلی در عوه اسـت ،شـرط شـود کـه آن کـاال دارای ویژگـی وعحنـی حاشـد ،طنانشـه
فروشنده کاال را حدون آن ویژگی حدهد ،ظرخدار ویتواند اػ قجول آن اوتناع کـرده و ضنسـی را کـه دارای آن
ویژگــی اســت وطالجــه نهاخــد و اػ ایــن ضهــت حــق فســز وعاولــه را نــدارد ،الجتــه ا گــر فروشــنده حاضــر حــه
تحویل ضنس حسب ویژگـیهـایی کـه در قـرارداد عکـر شـده نجاشـد و اوتنـاع ورػد ،ظرخـدار اػ ایـن ضهـت
حق فسز دارد .توضحح وعنای وعاولۀ کلی در عوه و عحن شصصی ،در وساجل « 65تا  »63عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .296ظحار تصلف شرط فورخت عرفی دارد ،حه این وعنا کـه نجاخـد در اعهـال
آن حدون عغر ،بيشتر اػ وقدار وعهول تـأظحر شـود ،وگرنـه ظحـار سـاقط وی گـردد و ایـن
اورى است که حا توضه حه ووارد و حاالت وصتلف ،وتفاوت ویحاشد.

1

اوا اگر فـرد حـه دلحـل عـغری ،حـق فسـز ظـود را اعهـال نكنـد ،وثـل آنكـه اػ وضـود

حق فسز خا فورخت آن در طنحن ووردی بیاطالع بـوده خـا التفـات حـه تصلـف اػ شـرط
نداشته و اػ آن غافل بوده ،حق فسز وعاوله ههشنان حاقی است.
 oبعضی از احکام وربوط به شرط

2

مسأله  .297پایحنــدی حــه شــرطی کــه در ضــهن عقــد  -طــه عقـ ـد الػم و طــه عقــد

ضاخ ـز  -قرار داده شده ،واضـب اسـت .حنـابراین ،ا گـر فـرد ظانـهای را حصـرد و در ضـهن
وعاوله شرط نهاخد که فروشـنده ظانـه را سـند بزنـد ،واضـب اسـت فروشـنده حـه تعهـد

ظوخش عهل نهاخد؛

الجته ،اگر وقصود طـرفحن ایـن حاشـد کـه طنانشـه عقـد حـاقی وانـده و فسـز نشـود،

طرف وقابل حاخد حه شـرط عهـل کنـد ،وثـل آنكـه فـرد کـاالیی را حـه دخگـری حفروشـد خـا

هجه کند ،حه شرط اخنكه وی ظانهاش را اضاره دهد ،در صورت فسز عقد (فـروش خـا
هجه در وثالهای وغکور) ،عهل حه شرط واضب نحست.

3

 .1الجته طنانشه ظحار تصلـف شـرط بـراى وثـل وتـولی وقـف ،ثاحـت و فورخـت عرفـی داشـته حاشـد ،طنانشـه
ً
عهدا برظالف وصلحت وقف خا ووقوف علحهن ،اعهال ظحار نكند ،نوعی ظحانـت اػ او وحسـوب شـده
و حعحد نحست تا ػوان اوكان ضهحهه شدن فرد اوحنی حه وی خا عـزل و تعحـين فـرد دخگـر (وطـابق آنشـه در
ضلد طهارم ،فصل «وقف» عکر شده) ،ػوان ظحار اداوه داشته حاشد.
 .2شراخطی که عکر ویشود ،اظتصاص حه ظرخد و فروش ندارد و شاول شرطهایی که در ضـهن سـایر عقـدها اػ
قجحــل اضــاره ،وصــالحه و واننــد آن صــورت وی گحــرد نحــز ویشــود؛ الجتــه ،در برظــی وــوارد ،وســاجل ضزجیتــری
وضــود دارد کــه در وجاحــث وربــوط حــه ظــود ،حــه آن اشــاره شــده اســت ،واننــد شــرطهایی کــه در ضــهن عقــد
قرض صورت وی گحرد و ههحن طور ،شرط قرض دادن وال که در ضهن سایر عقود انسام ویشود.
 .3ههحنطور ،حدیهی است اگر وضهون و وحتوای شرط این حاشد که در ودت عقد ،طرف وقابـل حـه شـرط
عهل کند ،وثل اخنكـه فـرد کتـاب ظـوخش را حـه وـدت خـک وـاه حـه دخگـری عار خـه حدهـد و در ضـهن عقـد
عارخه شرط نهاخد کـه طـرف وقابـل در وـدت عارخـه هـر روػ فاتحـهای بـرای پـدرش حصوانـد ،پـس اػ سـاری
شدن ودت عارخه ،فاتحه ظواندن ،واضب نحست.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ههحن طور ،اگر کسی که حه نفع او شرط شده اػ حق ظود صرف نظر کرده و شـرط

را اسقاط کند ،عهل حه شرط بر دخگری واضب نحست.

شـاخان عکــر اسـت ،ههــان طـور کــه در وسـاجل « 473و  »355عکــر گردخـده اســت ،در

عقد الػم ،طنانشه فردی که حا او شرط شده است حه شرط عهل ننهاخد ،طرف دخگـر

عقد ،حق فسز دارد.

1

ّ
خصوصحات شرطی که پايجندی به آن واجج است


پایجنــدی حــه شــرط ،در صــورتی واضــب اســت کــه ویژگیهــا و ظصوصــحاتی در آن

لحــاظ شــود؛ اػ ضهلــۀ آنهــا ،ظصوصــحات و شــراخطی اســت کــه در وســاجل حعــد عکــر
وی گردد.

□ شرط  )2وخالف حکن شر ع نجاشد.

مسأله  .298شرط نجاخد وصالف حكن شرع حاشد؛ وثل اخنكه در ضـهن عقـد شـرط
شود فرد شراب بياشاود خا حاحت تأظحر در پرداظت حدهی  -طه حاحـت ههـان وعاولـه

حاشد خا غحر آن -ضرخهه بپرداػد خا روػۀ واه وجارک روضان را نگحـرد خـا ههسـرش حـدون
اضرای صحغۀ طالق ،وطلقه حاشد خا ورثهاش اػ او ارث نجرند؛

2

در ووارد فوق که شرط وصالف حكن شرع ویحاشد ،شرط حاطل است ،اوا اصـل

وعاوله صححح ویحاشد.

مسأله  .299اگــر در ضــهن وعاولــه شــرط شــود شــیء وعحنــی اػ اوــوال طــرف وقابــل

حــهطــور وســانی وــال او حاشــد 3،وثــل اخنكــه فــرد کــاالیی را حــه وجلــغ وعحنــی حفروشــد،
 .1وعنای عقد الػم و ضایز در وسألۀ « »54عکر شد.
 .2الجته ،اگر آنشه شرط ویشود ،انسام کار حالل و ضایز توسط دخگری حاشد ،وثل اخنكـه در ضـهن وعاولـه
حا خكی اػ ورثۀ ظود شرط کند« :پس اػ فوت او وطالجۀ ارث نكند؛ حلكه آن را حه سایر ورثه تهلحک نهاخـد»
خـا اخنكـه حـا ههـۀ ورثـه شـرط کنـد« :وطالجــۀ ارث نكننـد و وـاترک را در ضهتـی کـه وـورد نظـر اوسـت صــرف
نهاخند» ،شرط صححح است و طنانشه وعاوله حا این شرط وحقق گردد ،حاخد حه شرط عهل شود.
 .3حه صـورت «شـرط نتحسـه» ،خعنـی نتحسـۀ هجـه کـه ولكحـت طـرف وقابـل حـهطـور وسـانی اسـت ،در ضـهن
وعاوله شرط شده است ،حدون اخنكه هجۀ وستقل و ضداگانهای انسام گحرد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وشروط بر اخنكه فالن کتـاب ظر خـدار وـال او حاشـد ،طنـحن وعاولـه و شـرطی صـححح
است و حا انسام این وعاوله و تحویل کتاب حه فروشنده 1،کتاب نحز حـه ولكحـت وی

در ویآخد؛

الجته ،اگر تهلحک عحن بر اساس شرط وغکور ونسز نجاشـد و وعلـق بـر اوـری حاشـد
ً
کـه حعـدا وحقـق وـیشـود ،صـححح نحســت؛ واننـد اخنكـه در وثـال فـوق شـرط شــود در
صورتی که ظرخدار حاقحهانـدۀ ثهـن وعاولـه را در سررسـحد آن پرداظـت نهاخـد ،کتـاب

وال وی حاشد.

2

ههحن طور ،اگر در ضهن وعاوله شـرط شـود طـرف وقابـل خكـی اػ اوـوال ظـود را حـا

انسام هجۀ وستقلی حهطور وسانی حه ولكحـت دخگـری درآورد 3،وثـل اخنكـه کـاالیی را

حه وجلغ وعحنی حفروشـد ،حـه شـرط آنكـه طـرف وقابـل خـک وحلحـون تووـان حـه وی اهـدا
کنــد 4،وعاولــه و شــرط صــححح اســت و کســی کــه علحــه او شــرط شــده ،حاخ ـ ـد وــال
وغک ـور را حه طرف وقابل هجه کند؛ ولـی تـا هجـه انسـام نشـده ،وـال حـه ولكحـت فـرد در

نهیآخد.

مسأله  .311اگر در ضهن وعاوله شـرط شـود خكـی اػ دو طـرف ،حـدون انسـام قـرارداد

ً
 .1اگر در هنگام وعاوله ،کتاب در اظتحار فروشنده بـوده ،تحویـل وسـدد الػم نحسـت .ههـحن طـور ،ا گـر وـثال
ولی ناحالغ شرط کنـد کتـابی کـه در اظتحـار ظـودش (ولـی شـرعی) ویحاشـد ،وـال او (ناحـالغ) حاشـد ،الػم
نحست کتاب را حه ناحالغ تحویل دهد و در این ووارد حا انسام وعاوله ،کتاب نحز حه ولكحت طـرف وقابـل
در ویآخد.
 .2خـا وثـل اخنكــه فـرد ونزلــی را حـه صـورت اضــاره حـه شــرط تهلحـک حـه شصصــی واگـغار کنــد و در ضـهن عقــد
اضاره شرط شود حعد اػ پاخان خافتن ودت اضاره ،در صورتی که وستأضر اقساط اضاره بها را حـهطـور کاوـل
پرداظته حاشد ،ونزل ظود حه ظود و حدون انسام عقد ضدخد ولک وستأضر حاشد ،طنحن شرط نتحسـهای
صححح نحست.
ً
 .3این گونـه وـوارد اصـطالحا «شـرط فعـل» نـام دارد؛ خعنـی در ضـهن وعاولـه ،فعـل هجـه توسـط طـرف وقابـل
ً
شرط شده ،نه صرفا نتحسۀ آن.
شاخان توضه است ،تفاوتهای دخگری نحز در آثار و پياوـدهای شـرط فعـل و شـرط نتحسـه وضـود دارد کـه
برظی اػ آنها ،در صفحۀ « ،»426پاورقی « »5عکر وی گردد.
 .4خا طرف وقابل ،خكی اػ اووال ووضود و وعحن ظود را حه وی هجه کرده و بجصشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

دینآوری وانند «قـرض» خـا «وعاولـۀ نسـحه» خـا «صـلح دیـنآور» ،حـه دخگـری حـدهكار و
وــدیون حاشــد ،طنــحن شــرطی حاطــل اســت؛ 1واننــد اخنكــه فــرد کــاالیی را حــه وجلغــی

حفروشد ،وشروط بر اخنكه وجلغ خک وحلحون تووـان (غحـر اػ ثهـن وعاولـه) اػ او طلجكـار

حاشد .در ایـن وـوارد ،هرطنـد اصـل وعاولـه و فـروش کـاال صـححح اسـت ،ولـی شـرط
حاطل ویحاشد؛

اوــا طنانشــه شــرط شــود ایــن کــار (وــدیون شــدن خكــی اػ دو طــرف) حــا خكــی اػ
ً
قراردادهای شرعی انسام گردد ،وثال فرد حگو خـد« :فـالن کـاال را ویفروشـن ،وشـروط بـر

اخنكه خک وحلحون تووان حه ون قرض دهی» ،طنحن شرطی 2صححح است و بر طرف

وقابل واضب است وجلغ وغکور را قرض دهد ،ولی تا وقتـی آن را قـرض نـداده ،طلـب
و حدهی اخساد نشده است.

شاخان عکر است ،اگر وعاولۀ فروش کاال در وثال فـوق ،حـه کهتـر اػ قحهـت حـاػاری

کــاال (ثهــن الهثــل) حاشــد و در ضــهن آن شــرط قــرض شــود ،طنــحن وعاولــهای حنــابر

احتحاط واضب رحا وحسوب شده و ضایز نحست.
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□ شرط  )1با وقتضای عقد ونافات نداشته باشد

مسأله  .311شــرط نجاخــد حــا ســاظتار اصــلی عقــد ناســاػگار بــوده و ونافــات داشــته

حاشـــد؛ وثـــل اخنكــه فـــرد کـــاالیی را حصـــرد حــه شــرط آنكــه آن وعاولــه ،ثهــن و عوضــی

نداشته حاشد که در این صورت ،اصل وعاوله و شرط ،حاطل ویحاشد.
□ شرط  )5در ضهن عقد لحاظ شده باشد

مسأله  .312لحــاظ نهــودن شــرط در ضــهن عقــد ،حــه دو گونــه وهكــن اســت صــورت

پغیرد:

الف .شرط حهطور «صرخح» ،در ضهن عقد عکر شود؛

 .1حه صورت شرط نتحسه.
ً
 .2در حقحقت ،در ضهن وعاوله عهل و فعل قرض توسط طرف وقابل شرط شده نه صرفا نتحسۀ آن.
 .3وشاحه این وثال در وسألۀ «( »352اضارۀ وشروط حه قرض) عکر وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

هثففال .1در وعاولــهای کــه حــه صــورت کتجــی و حــا اوضــای قــرارداد انســام ویشــود،

شرط وورد نظر نحز ضزء حندها خا وحتوای قرارداد نوشته شده حاشد.
ً
ً
هثال .2در هنگام وعاوله ،شرط وـورد نظـر صـرخحا گفتـه شـود؛ وـثال در وعاولـهای
که حه صورت لفظی انسام ویشود ،وشتری حگوخد« :این وسحله را ظرخداری وی کنن،

حه شرط اخنكه نصب آن حه عهدۀ فروشنده حاشد» و فروشنده نحز بپغیرد.
ً
1
ب .شرط صرخحا هنگام وعاوله عکر نشده ،اوا وعاوله «وجتنی بر آن» واقـع شـود؛
وثل اخنكه در پيشگفتگوی وعاوله توافق کنند که نصب وسحلۀ وورد وعاوله توسـط

فروشنده انسام شود ،ساس وعاوله را بر اساس آن واقع سـاػند (طـه اخنكـه وعاولـه حـه
صورت لفظی انسام شود خا کتجی و عهلی).

الجتــه ،در حعضـــی اػ وـــوارد ،برظـــی اػ شــرطها حه گونــهای اســت کــه حتــی ا گــر در
ً
پيشگفتگوی وعاوله هن حرفی اػ آن حـه وحـان نحاخـد ،اػ آنسـا کـه عرفـا طنـحن شـرطی

وورد نظر است ،وعاوله ظود بر اساس آن واقع ویشود (شرط ارتكاػی)؛ واننـد تـأظحر

نكردن هر خک اػ ظرخدار و فروشنده در تحویل پول (ثهن) و کاال حه دخگری؛

اوا اگر عقد حدون هحر شرطی وحقق شـده حاشـد ،واننـد اخنكـه فروشـنده کـاالیی

را حه ظرخدار ،حدون شرط فروظته و ظر خـدار وعاولـه را پغیرفتـه ،پـس اػ آن فروشـنده خـا

ظرخدار نهیتواند حـه نفـع ظـود بـرای وعاولـه شـرط قـرار داده و طـرف وقابـل را ولـزم حـه
رعاخت آن نهاخد و طنحن شرطی حه ظودی ظود ،وضوب وفا ندارد.
مسأله  .313شــرط در ضــهن «اخقاعــات» 2واننــد ُضعالــه خــا طــالق صــححح نحســت.

حنابراین ،التزام و پایحندی حه آن حه ظودی ظود واضب نهیحاشد.
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 .1شرط وغکور را «شرط حنایی خا ضهنی» ویناوند.
 .2توضحح وعنای اخقاع ،در وسألۀ « »53عکر شده است.
 .3الجته ،در اووری وثل «وقف» که اػ اخقاعات حه حساب ویآخد ،نسجت حه شروط ضهن آن  -وانند اخنكه واقـف
حگوخد« :این وكان را وقف بر فرػندانن نهودم ،حه شرط آنكه عادل حاشند خا فقحر حاشند» ،اوصـاف وـغکور نـوعی
قحــد وحســوب وــیشــوند کــه در وثــال فــوق ،عنــوان ووقــوف علــحهن را وقحــد وــینهاخنــد ،خعنــی ووقــوف علــحهن
فرػندان عادل خا فقحر هستند ،نه وطلق فرػندان؛ عکـر طنـحن شـروطی کـه قحـد وحسـوب شـده و حـدود ووقـوف
علحهن خا سایر اوور وربوط حه وقف را وعحن و وحدود وینهاخد ،اشكال ندارد و صححح است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

□ شرط  )7علحه شخص ثالث نجاشد

مسأله  .314اگر در ضهن عقد ،انسام کاری 1بر عهدۀ فرد (شـصص ثالـث) کـه ضـزء
طرفحن عقد نحست قرار داده شود ،وثـل آنكـه فروشـنده حگو خـد« :ایـن وـال را فـروظتن،

وشروط حه اخنكه برادرت واشحن ورا تعهحر کند» و ظرخدار هـن بپـغیرد ،طنـحن شـرطی

حاطل است و تكلحف و الزاوـی را بـر عهـدۀ آن فـرد (شـصص ثالـث) اخسـاد نهی کنـد و
در وورد آن ،احكام شرط حاطل ضاری ویشود؛
ً
الجتــه ،اگــر فروشــنده وــثال شــرط کنــد «بــرادرت را راضــی کنــی تــا واشــحن وــرا تعهحــر

کند» و ظرخدار بپغیرد ،اػ آنسا که وحتـوای شـرط (راضـی کـردن شـصص وـورد نظـر)،

عهلی است که توسط ظرخـدار انسـام وـیشـود و علحـه شـصص ثالـث نحسـت ،شـرط

وغکور صححح است.

□ شرط  )3اوکان و احتهال انجام آن وجود داشته باشد.

مسأله  .315اگر هنگام انسام وعاوله ،هر دو طرف ،وعتقد حاشـند فـردی کـه حاخـد حـه

شــرط عهــل کنــد ،توانــایی انســام آن را نــدارد ،شــرط حاطــل اســت 2و تصلــف اػ آن،
ووضب ثجوت ظحار (حق فسز) نهیشود؛

اوا اگر هر دو طرف خا کسی که حاخد حه شـرط عهـل کنـد ،اعتقـاد حـه توانـایی انسـام
ً
شرط داشته حاشند ،وثال ظرخدار شرط کند که فروشنده عحـب کـاال را برطـرف کنـد و
فروشنده حه ظحال اخنكه توانایی برطرف کردن عحب را دارد ،حا قجول این شرط کـاال را
ً
حفروشد ،شـرط صـححح اسـت 3،هرطنـد حعـدا وعلـوم شـود وی نهـیتوانسـته حـه شـرط
عهل کند خا پس اػ وعاوله ،وانعی برای انسام شرط حه وضود آخد.

الجته ،در صورتی که حه عقحـدۀ شـرط کننـده ،انسـام آن وقـدور و حـه عقحـدۀ طـرف

 .1خا ترک عهلی.
 .2الجته ،احتهال عقالیی توانایی انسام شرط کافی است و خقحن خا اطهحنان حه آن الػم نهیحاشد.
آن
اػ
ـف
 .3حنابراین ،آثاری که برای شرط ضهن وعاوله قرار داده شده  -وانند حـق فسـز در صـورت تصل
در این وورد نحز وضود دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وقابل ،غحر وقدور حاشد ،صححح بودن طنحن شرطی وحل اشكال اسـت و وراعـات
وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
□ شرط  )6ناوعلوم و وجهن نجاشد

مسأله  .316شرط حاخد نزد طـرفحن وعاولـه (ظر خـدار و فروشـنده) وعلـوم حاشـد 1و ا گـر

شرط ناوعلوم و وجهن حاشد ،طنانشه عالوه بر وجهن بـودن شـرط نـزد طـرفحن خـا خكـی اػ

آن دو ،در واقع نحز حـد وعحنـی نداشـته حاشـد  -وثـل آنكـه در ضـهن وعاولـۀ کـاالیی،

شرط کند طرف وقابل برای وـدتی وسـحلۀ نقلحـهاش را در اظتحـار وی قـرار دهـد ،ولـی
آن ودت را وعحن نكنند و وجهن حاشد  -شرط حاطل است ،اوا اصل وعاوله صـححح
ویحاشد.

مسأله  .317اگر حدود شرط در واقع وعلوم حاشد و ظر خـدار و فروشـنده خـا خكـی اػ دو
طرف اػ آن بیاطالع حاشند ،وثل اخنكه فروشـنده در ضـهن فـروش واشـحن حـا ظر خـدار

شرط کند ضرخهههای وربوط حه واشـحن را بپـرداػد و ایـن در حـالی اسـت کـه اػ وقـدار

حــدهی بیاطالعانــد ،در طنــحن وــواردی ،صــححح بــودن اصــل وعاولــه و شــرط وحــل
اشكال بوده و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

الجته ،طنانشه ابهام شرط ،ووضب ابهام در کاال خا بهای آن (ثهن) شـود ،وعاولـه

و شرط هر دو حاطل است؛ وثل آنكه در ضهن وعاوله شرط شود کـاال دارای اوصـاف

و ویژگــیهــایی حاشــد کــه در فــالن برگــه نوشــته شــده و دو طــرف خــا خكــی اػ آن دو ،اػ

وحتوای آن بـیاطـالع حاشـند و در هنگـام وعاولـه وعلـوم نجاشـد کـاالی وـغکور دارای
ً
طه اوصاف و ظصوصحاتی است ،هرطند حعدا اػ آن اطالع پيدا کنند.
ً
مسأله  .318اگر شرط ضهن وعاولـه ،عرفـا وعلـوم و وشـصص حاشـد  -وثـل آنكـه در
هنگام ظرخد کاالیی شرط شـود طنانشـه آن کـاال تـا وـدت وعحنـی وعحـوب خـا ظـراب
ً
 .1الجته ،اگر وعاوله توسط وکحل انسام ویشود ،طوری که وی وکحل حاشد وعاوله را وثال حا شروط ووضـود در
وجاخعه ناوۀ رسهی خـا شـروطی کـه ظـود صـالح وـیدانـد ونعقـد نهاخـد ،اطـالع وکحـل اػ وفـاد شـروط کـافی
است و الػم نحست ووکل اػ آن وطلع حاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

شــود ،فروشــنده آن را حــهطــور وســانی تعهحــر خــا حــا کــاالیی واننــد آن تعــوخض نهاخــد -
وعاولــه و شــرط صــححح اســت ،هرطنــد وعلــوم نجاشــد کــاال در آن وــدت وعحــوب خــا
ظراب ویشود خا نه.

1

 احکام ديگر شرط
□ شرط باطل

مسأله  .319اگر شرط حاطل حاشد ،این اور حاعث حاطل شدن وعاولهای کـه شـرط در

ضــهن آن قــرار داشــته نهــیشــود؛ وگــر طــوری حاشــد کــه ووضــب اػ بــين رفــتن برظــی اػ

شراخط وعاوله شود.

2

شاخان عکر است ،در وواردی که شرط ضهن وعاوله ،حاطل است ،ولی اصل وعاوله

صححح ویحاشد ،کسی که شرط حه نفع او بوده ،ویتواند وعاوله را فسز نهاخد؛
ً
وثال طنانشه «علی» وـالی را حـه بـرادرش «حسـن» وصـالحه کنـد خـا حـه قحهـت کـن
حفروشد ،حه شرط اخنكه وی (حسن) اػ پدرشان ارث نجرد ،اػ آنسا که طنحن شرطی حا
توضحح وسألۀ « »476حاطل است ،علی ویتواند ،وعاوله را فسز کند.

 .1شاخان عکر است ،شرط وهكن است وربوط حـه کـاالی وـورد وعاولـه حاشـد خـا غحـر آن؛ پـس ا گـر فـرد حگو خـد:
«این کتاب را ویظرم ،وشروط بر اخنكه اگر تا خک سال واشحنن ظراب شد آن را تعهحر کنی» ،در صـورتی
که نوع و ظصوصحات تعهحر وعحن شود اشكال ندارد .ههحن طور ،ا گـر حگوخـد« :فـالن کـاال را ویظـرم ،حـه
شــرط آنكـــه تـــا شـــش وـــاه اگــر ظواســـتن ظانـــهام را رنـــاآوحـــزی کنـــی» ،در صــورتی کــه وقــدار و کحفحــت
رنــاآوحــزی وشــصص شــود ،اشــكال نـــدارد ،هرطنــد وعلـــوم نجاشــد کـــه ظر خــدار در ایــن وــدت طنــحن
درظواستی ظواهد داشت خا نه.
ههشنحن ،اگر حگوخد« :فالن کاال را ویظرم حـه شـرط آنكـه نصـف درآوـد تسـارت وـاه آخنـدۀ ظـوخش را حـه
ون تهلحک کنی» ،صـححح اسـت ،هرطنـد درآوـد فـرد حـه ضهـت اخنكـه در آخنـده وحقـق وـیشـود ،وقـدار آن
ناوعلوم حاشد.
حـهطـور کلـی ،در ایــن گونـه وـوارد کـه حــدود و ویژگیهـای شـرط در هنگـام وعاولــه وعلـوم اسـت ،شــرط و
وعاوله ،هر دو صححح ویحاشد.
 .2توضــحح در وــورد حاطــل شــدن خــا حاطــل نشــدن وعاولــه بــر اثــر حاطــل بــودن شــرط ،حــه تفكحــک ،در هــر خــک اػ
شروط گغشته عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

□ شرط در ضهن وعاولهای که تهام يا بخشی از آن باطل است

مسأله  .311اگر وعاولهای حاطل حاشد ،عهل حه شرط ضهن آن واضب نحسـت و ا گـر
حصشی اػ وعاوله حاطل حاشد ،شرط حه قـوت ظـود حـاقی اسـت ،پـس ا گـر فـرد ػوحنـی را

حصرد ،وشروط بر اخنكه فروشنده کار وعحنـی انسـام دهـد  -واننـد اخنكـه وسـحلۀ نقلحـه

ظــود را حــه نصــف قحهــت حــه وی حفروشــد  -طنانشــه وعلــوم شــود وعاول ـۀ قســهتی اػ
ْ
ػوــحن حاطــل بــوده ،در صــورتی کــه ظحــار تــجعض َصــفقه اعهــال نشــود و وعاولــه حــاقی

حاشد ،فروشنده حاخد حه شرط وفا کرده و کار را انسام دهد؛

الجته ،اگر شرط حه گونهای حاشد که حصشی اػ آن وربوط حه وقدار صـححح وعاولـه

حاشد ،وثل آنكه ػوحنی ظرخداری کند ،حه شرط آنكه فروشنده در هر وتر ورحع آن خـک

نهال برای ظرخدار حكارد ،در این صـورت طنانشـه وعلـوم شـود کـه نحهـه شـرقی ػوـحن
ْ
وتعلــق حــه غحــر و وعاولــهاش حاطـــل بــوده و ظحــار تــجعض َصــفقه نحــز اعهــال نشــود،
فروشنده فقط حاخد در نحهه غربی ػوحن که وعاولهاش صححح است نهال حكارد.

1

□ عهل نکردن به شرط

مسأله  .311اگر فرد نتواند حه شرطی که در ضهن وعاوله بـر عهـدهاش گغاشـته شـده

عهــل کنــد ،طــرف وقابــل ویتوانــد وعاولــه را فســز نهاخــد و ا گــر حــا وضــود توانــایی ،اػ
انسام آن اوتناع ورػد ،دخگری وـیتوانـد وی را بـر انسـام شـرط وسجـور کنـد و وـیتوانـد

وعاوله را فسز نهاخد.

شاخان عکر است ،در هر دو صورت انسان نهیتواند حه ضهت عهـل نكـردن طـرف

وقابل حه شرط ،وضهی حه عنوان ارػش شرط وطالجه کند؛

الجتــه ،طنانشــه حصواهــد حــا توافــق طــرف وقابــل ،در اػای صــرف نظــر کــردن اػ حــق

فسز و اعهال نكردن ظحار ظود ،وجلغی اػ وی درخافت کند ،اشكال ندارد.

 .1ههحن طور ،اگر شرط شده که تهام ػوحن را حه نام وی سند بزند ،سند ػدن نسجت حه وقداری اػ ػوـحن کـه
وعاولهاش صححح است الػم ویحاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 .7 خحار تأخحر

مسأله  .312اگر فروشنده برای تأظحر در پرداظت بهای وعاولهای که حه صورت نقـد
انسام شده ،ودتی حه ظرخدار وهلـت دهـد ،ولـی آن وـدت را تعحـين نكنـد 1،طنانشـه
ظرخدار تا سه روػ ثهن را حاضر ننهاخد ،فروشنده ویتواند وعاوله را فسز کنـد و قجـل

اػ آن حق فسز ندارد؛

الجته ،این حكن در صورتی اسـت کـه فروشـنده کـاال را تحویـل نـداده ،تـا وشـتری

ثهن را بياورد.
ً
ایـن حـق فسـز ،اصـطالحا «ظحـار تـأظحر» نـام دارد و حكـن آن وصصـوص ظر خــد و
فروش (بيع) ویحاشد و در سایر وعاوالت ضاری نحست.

مسأله  .313اگــر فروشــنده بــرای تــأظحر در پرداظــت بهــای وعاولــه ،وــدت وعحنــی حــه
ظرخدار وهلت داده ،قجل اػ آن ودت حق فسز ندارد و پس اػ آن ا گـر وشـتری ثهـن را

حاضر نكند ،ویتواند وعاوله را فسز کند.

مسأله  .314اگــر بـــرای تـــأظحر در پرداظــت بهــای وعاولــه ،وهلتــی حــه ظر خــدار داده

نشــده ،فروشــنده ویتوانــد در صــورتی کــه وشــتری در پرداظــت ثهــن تــأظحر نهاخــد،

وعاوله را فسز کند و الػم نحست سه روػ صجر کند .ههـحن طـور ،حـا تـأظحر در تحویـل

کاال در ػوان وقرر ،وشتری حق دارد وعاوله را فسز نهاخد.

2

 .1شاخان عکر است ،حكن این وسألۀ ( )354در ضایی است که پس اػ انسام وعاولـه ،وهلـت نـاوعحنی قـرار
داده شده حاشد؛ اوا اگر این وهلت ناوعحن ،در ضهن وعاوله شرط شده حاشد ،حكن آن اػ وسـاجل «354
و  »355فههحــده وــیشــود .حنــابراین ،اگــر وعاولــه حــه صــورت نســحه انســام شــده ،در صــورتی کــه وــدت
پرداظت ثهن وعاوله که در عوۀ ظرخدار قرار داده شده ،وجهن و غحر وعلوم حاشد ،وعاوله حاطل است.
 .2حكن در این دو وسأله (وساجل « 353و  ،)»352اظتصـاص حـه ظر خـد و فـروش نـدارد و در سـایر وعـاوالت
نحز ضاری است و احكام وربوط حه تحویل هر خک اػ کاال و قحهت آن (وجحـع و ثهـن) ،در حصـش «تحویـل
کاال و بهای آن» و حصشی اػ وساجل آن در حصـش «وعاولـۀ نقـد و نسـحه» و نحـز حصـش «وعاولـۀ سـلف» عکـر
شده است.
حهطور کلی ،حكن فسز در ووارد تأظحر هر خک اػ فروشنده و وشتری (غحر اػ ظحار تـأظحر اصـطالحی) ،در
وجاحث گغشته در وساجل « 444 ،442 ،455و  »433عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .315حكن ظحار تأظحر اصطالحی  -که در وسألۀ « »354توضححش عکر شـد

 -هــن شــاول وعاولــهای ویشــود کــه در آن ،کــاال (وجحــع) کلــی در عوــه اســت و هــن

وعاولهای که در آن وجحع ،عـحن شصصـی اسـت ،هرطنـد نسـجت حـه وعاولـۀ کلـی در

عوه ،احتحاط وسـتحب آن اسـت کـه فروشـنده ،آن را پـس اػ گغشـت سـه روػ ،حـدون
رضاخت ظرخدار فسز نكند.

مسأله  .316اگر ضنسی که فروظته شده ،اػ قجحل برظی سجزیها خا وحوهها حاشد کـه
قجل اػ سه روػ فاسد ویشـود ،وهلـت ظحـار تـأظحر کهتـر اػ سـه روػ وـیحاشـد؛ 1الجتـه،

این حكن تنها در کاالیی که حه صورت عحن شصصی فروظته شده ضاری اسـت ،نـه

کلی در عوه.

مسأله  .317در ظحــار تــأظحر ،طنانشــه ظر خــدار تنهــا حصشــی اػ قحهــت کــاال (ثهــن) را

تحویــل داده و خــا فروشــنده وقــداری اػ کــاال را تحویــل داده حاشــد ،وثــل آن اســت کــه
ً
اصــال تحویــل صــورت نگرفتــه اســت .حنــابراین ،حــا وضــود ســایر شــراخط ،ظحــار بــرای
فروشنده وضود دارد.

مسأله  .318اگر فروشنده حـق فسـز ظـود (ظحـار تـأظحر) را سـاقط کنـد  -طـه قجـل اػ
سـاری شـدن سـه روػ و طـه پـس اػ آن  -خــا آنكـه در ضـهن وعاولـه شـرط شـود کــه وی

حق فسز نداشته حاشد ،حق فسز وی ساقط ویشود.

مسأله  .319ظحار تأظحر ،در دو وورد عیل ساقط نهیشود:

الف .ظرخدار پس اػ ساری شدن سه روػ و قجل اػ فسز فروشنده ،ثهن را حاضر کند؛

ب .فروشنده ،ثهن را اػ ظرخدار وطالجه نهاخد.

الجتــه ،اگــر فروشــنده حــه عنــوان اوضــا و تأیيــد وعاولــه ،ثهــن را اػ ظر خــدار حگحــرد،

حق فسز وی ساقط ویحاشد.

مسأله  .321ظحار تأظحر فورخت ندارد .حنـابراین ،ا گـر فروشـنده فسـز را اػ ػوـانی کـه ایـن
ً
ظحار برای وی ثاحت است ودتی  -هرطند عهدا  -حه تأظحر انداػد ،اشكال ندارد.
 .1که این ػوان ،حا توضه حه نوع کاال وصتلف ویحاشد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 .3 خحار غجن

مسأله  .321اگر ظرخدار کاالیی را گرانتر اػ قحهت وعهول آن حصـرد خـا فروشـنده کـاال
را ارػانتر اػ قحهت وعهـول آن حفروشـد ،حـا وضـود شـراخطی کـه عکـر وـیشـود ،ویتواننـد
وعاوله را فسز کنند؛

ایــن حــق فســز« ،ظحـــار غـــجن» نـــام دارد و حــه فــردی کــه وــورد غــجن واقــع شــده،

«وغجون» وی گوخند.

1

 oشرط  )2تفاوت قحهت قابل ّ
توجه باشد

مسأله  .322ایــن ظحــار در صــورتی ثاحــت اســت کــه حــه نظــر عــرف« ،غــجن» صــورت

گرفتــه حاشــد؛ حــه ایــن وعنــا کــه تفــاوت قحهــت وعهــولی ضــنس نســجت حــه قحهتــی کــه
وعاولــه بــر آن انســام شــده ،قابــل توضــه حاشــد؛ طــوری کــه بيشــتر وــردم نســجت حــه آن

وقــدار ،در طنــحن وعاولــهای طشــن پوشــی نكننــد و انــداػۀ ایــن تفــاوت در وعــاوالت
وصتلف ،وتفاوت است؛
ً
وــثال در حعضــی اػ وعــاوالت تســاری کــه حنــا بــر دقــت و ســصتگحــری در قحهــت
2

ضــنس اســت 3،گــاه وهكــن اســت تفــاوت خــک بيســتن خــا کهتــر اػ آن هــن بــرای ثجــوت
ً
ظحار غجن کافی حاشد؛ اوا در حعضـی وعـاوالت عـادی  -وصصوصـا ا گـر کـاالی وـورد
وعاوله کن ارػش حاشد  -برای ثاحت شدن این ظحار ،حاخد تفاوت قحهت بيشـتر حاشـد
و در هر صورت ،وكلف ویتواند حا وراضعه حه عرف ،وصادیق آن را تشصحص دهد.

مسأله  .323برای تشصحص غجن  -که وعنای آن در وسألۀ قجل توضحح داده شـد -
 .1حكن تكلحفی غجن ،در وسألۀ « »456بيان شد.
 .2گاه عهده خا غحر عهده بودن کاالی وورد وعاوله ،زخاد خا کن بودن بهای وعاولـه (ثهـن) و اوـور دخگـر نحـز در
صدق عرفی عنوان غجن و عدم آن وؤثر است.
 .3واننــد وعــاوالت حــاػار طــال خــا وعــاوالتی کــه در آن فروشــندۀ ضــزء ،کــاال را بــرای فــروش ،اػ عهــده فــروش
ظرخــداری وی کنــد و طنانشــه کــاال گــرانتــر اػ وعهــول ظرخــداری شــود ،دخگــر کســب وی رونــق نداشــته و
نهیتواند آن را حه وشترخان حفروشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حاخد تهام اووری که در تعحين قحهت اثر دارد ،وانند شرطهایی کـه در ضـهن وعاولـه

وضود دارد لحاظ شود؛
ً
وثال وهكن است کاالیی حه ظودی ظود خک وحلحـون تووـان ارػش داشـته حاشـد،

اوا حا توضه حه اخنكه فروشنده ضنس را حا شرط تضهحن و اراجـۀ ظـدوات پـس اػ فـروش
(وانند انواع وصتلف گارانتی) فروظته است ،قحهت کاال بيشتر حاشد.

 oشرط  )1فرد با چشنپوشی از تفاوت قحهت ،اقدام به وعاوله نکرده باشد

مسأله  .324اگر فرد در هنگام وعاوله ،اػ تفـاوت قحهـت وطلـع بـوده خـا آنكـه بـرای او

اههحتی نداشته حاشد آنشه در وعاوله حه او ونتقـل وـیشـود ،کهتـر اػ وـالی حاشـد کـه
در وقاحلش داده است 1خا نه و حا این حال اقدام حه انسام وعاوله نهاخد ،نهـیتوانـد حـا

ظحار غجن ،وعاوله را فسز کند.

 oشرط  )5هنگام فسخ ،غجن باقی باشد (بنابر احتحاط واجج)

ً
مسأله  .325اگر تفاوت قحهتی که ووضب غجن شده ،قجل اػ فسز اػ بين برود ،وـثال
قحهت ضنسی که گران ظرخده حاال رود ،ثاحت بودن ظحار غـجن وحـل اشـكال اسـت و
وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

ّ
 oشرط  )7روش ّ
خاص ديگری برای ججران غجن در عرف وحل وعاوله ورسوم نجاشد

مسأله  .326اگــر در ضــایی کــه وعاولــه صــورت گرفتــه ،ورســوم و وعهــول در تهــام خــا
برظی اػ وعاوالت طنحن حاشد کـه ا گـر غـجن صـورت پـغیرد ،احتـدا فـرد وغجـون تفـاوت

قحهت را وطالجه ویکند و اگر وهكن نشد ،وعاولـه را فسـز وـیکنـد؛ طـوری کـه افـراد
 .1وثل آنكه ظرخـدار فـرد ثروتهنـدی حاشـد کـه هنگـام وعاولـه ،تنهـا حـه دسـت آوردن کـاالی وـورد نظـر بـراخش
اههحــت داشــته و گرانتــر بــودن آن ،حتــی حــه وقــدار قابــل توضــه نحــز در نــزدش بــیاههح ـت اســت و اػ آن
طشنپوشی ویکند.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
وعهوال هنگام وعاوله طنحن روشـی را در نظـر دارنـد ،حاخـد ههـان روش رعاخـت شـود و

نهیتوان اػ احتدا وعاوله را فسز کرد.
 oساقط شدن خحار غجن

مسأله  .327در ووارد عیل ،ظحار غجن اػ بين رفته و ساقط ویشود:
الف .ساقط شدن ظحار غجن ،در ضهن وعاوله شرط شود؛

ب .فرد وغجون پس اػ وعاوله ،آن را ساقط نهاخد؛

ج .فرد وغجون طوری در وال تصرف کند که نشان دهندۀ ولتزم و پایحند بودن او

حــه وعاولــه حاشــد و اػ آن تصــرف طنــحن فههحــده شــود کــه فــرد نهیظواهــد وعاولــه را

فسز نهاخد.
ً
مسأله  .328اگر انسان حه تصور حد ظاصی اػ غـجن ظحـار ظـود را سـاقط کنـد ،وـثال
1

حه ظحال اخنكه در وعاولۀ خـک وحلحـون تووـانی ،حـداکثر غـجن وی وهكـن اسـت خـک

بيستن حاشد ،ظحار غجن ظود را ساقط نهاخد و حعد وعلوم شود غجن بيش اػ آن وقـدار
است ،دو صورت دارد:

الففف .فــرد ســاقط نهــودن ظحــار ظــود را واحســته و ونــوط حــه وقــدار ظاصــی اػ غــجن

کرده ،هرطند حـه ایـن اوـر تصـرخح نكـرده حاشـد؛ اوـا طـوری اسـت کـه اسـقاط ظحـار در
ً
طنحن ووردی عرفا شاول غجن بيش اػ آن وقدار نهیشود؛

در ایــن صــورت  -کــه شــاخد حتــوان گفــت بيشــتر وــوارد اػ ههــحن قجحــل ویحاشــد -
حق فسز وی حاقی است.
ب .فرد ،ظحار ظود را حدون اخنكـه ونحصـر حـه حـد ظاصـی اػ غـجن حاشـد ،سـاقط

کند؛

در ایــن صــورت ،حــق فســز بــرای فــرد وضــود نــدارد ،هرطنــد ح ـه تصــور آنكــه غــجن

ً
 .1وثال وهكن است در وواردی که وشتری حا وضود اطالع اػ وغجون شدن ظود در وعاوله ،کاال را در وعـرض
ً
فروش قرار ویدهد خا پارطهای را ظرخده و پس اػ اطالع اػ غجن در وعاوله ،آن را بـرش بزنـد ،عرفـا فههحـده
شود که وی ولتزم حه وعاوله ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

بيشــتر اػ آن حــد نحســت ،ظحــار غــجن ظــود را حــدون قحــد و حــد ظاصــی ســاقط کــرده

حاشد.

حكن در این وسأله ،برای کسی که شرط سـاقط شـدن ظحـار را در ضـهن وعاولـه

پغیرفته نحز ضاری ویحاشد.

مسأله  .329اگر فرد وغجون در والی که حه او ونتقل شده تصـرف نهاخـد ،اوـا تصـرف
وی داللت بر پایحندی او حه وعاوله  -آنطنان که در قسـهت «ح» اػ وسـألۀ «»345

عکر شد  -ننهاخد ،ظحـار وی سـاقط نهـیشـود ،هرطنـد تصـرف او حاعـث تلـف شـدن
وال خا انتقال وی حه دخگری شده حاشد.

شــاخان عکــر اســت ،در بيشــتر وــوارد ،تصــرفات فــرد قجــل اػ اطــالع اػ غــجن اػ ههــحن

قجحل بوده و حاعث ساقط شدن ظحار نهیشود.
 oاحکام ديگر خحار غجن

مسأله  .331فــرد وغجــون طنانشــه اػ ػوــانی کــه وتوضــه حــق فســز ظــود شــده ،فســز
وعاولــه را بيشــتر اػ انــداػۀ وعهــول تــأظحر بينــداػد ،حــق فســصش اػ بــين وــیرود و ایــن

وقدار در ووارد وصتلف ،وتفاوت است.
ً
وــثال ا گــر حــه ضهــت وشــورت کــردن در وــورد فســز کــردن خــا فســز نكــردن ،آن را حــه
ً
تأظحر انداػد  -طـوری کـه عرفـا سـهلانگـاری در انسـام فسـز وحسـوب نشـود  -ظحـار
غجن وی ساقط نهیشود.
مسأله  .331اگر فرد وغجون حه علت وطلع نجودن اػ غـجن ظـود خـا گـاه وطلـع نجـودن اػ

وضود حق فسز برای وغجون خا فورخت آن خا غافل بـودن اػ آن ،وعاولـه را فسـز نكنـد،
حق فسز وی ساقط نشده و ههشنـان حـاقی اسـت؛ اوـا پـس اػ آن ا گـر حصواهـد فسـز

کند ،نجاخد بيش اػ انداػۀ وتعارف آن را تأظحر بينداػد.

مسأله  .332اگر وعاولهای کـه در آن غـجن صـورت گرفتـه فسـز شـود ،طنانشـه وـال

فروظتــه شــده (وجحــع) و قحهــت آن (ثهــن) هــر دو ووضــود حاشــند ،ظــود آنهــا حــه طــرف

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وقابل برگردانده ویشود و اگر هر کدام اػ آن دو ،تلف شده حاشـد ،حاخـد عـوض آن 1حـه
دخگری داده شود.

ً
حنابراین ،فردی کـه وـثال  3کحلـو گـرم بـرنذ حـا ظصوصـحات وعـحن ظر خـده و پـس اػ

وصرف کردن آن حفههـد در وعاولـه وغجـون شـده ،ا گـر حصواهـد وعاولـه را فسـز کنـد،

حاخــد  3کحلــو گــرم اػ ههــان بــرنذ را تهحــه کــرده و حــه فروشــنده حدهــد و پــولی را کــه حــه او
داده پس حگحرد.

مسأله  .333اگر وال وورد وعاوله حا فروش خا حصشش خا وانند آن اػ ِولک فرد ظارح

شده حاشد ،حكن تلف را دارد که در وسألۀ قجل عکر شد؛
ً
پــس ا گــر وــثال فــرد «الــف» در فــروش ونــزل ظــود حــه فــرد «ب» وغجــون شــده حاشــد و
حصواهــد وعاولــه را فســز نهاخــد ،طنانشــه ظر خــدار (فــرد ب) آن را حــه دخگــری (فــرد ح)
فروظتــه حاشــد ،حاخــد والحظــه شــود کــه ظانــه هنگــام فــروش حــه فــرد «ح» طقــدر ارػش
داشته ،آن گاه فرد «ب» ههان وقدار را حه فرد «الف» بپرداػد.

مسأله  .334ظحــار غــجن عــالوه بــر بيــع (ظر خــد و فــروش) ،در ســایر وعــاوالت واننــد
اضاره ،وزارعه ،وساقاتُ ،ضعاله نحز ضاری است؛
وگر وعاوالتی که اساس آن بر تساوح و طشـنپوشـی نسـجت حـه کـن خـا ز خـاد بـودن

ارػش والی در دو طرف وعاوله حاشد؛ وانند قرارداد وصالحهای که بـرای پاخـان دادن

حــه نــزاع و رفــع اظــتالف بــين دو طــرف انســام ویشــود 2،کــه در ایــن وــوارد ظحــار غــجن
ضاری نحست.

 .6 خحار عحج

مسأله  .335اگر انسان پس اػ وعاوله حفههـد وـال وعحنـی (عـحن شصصـی ،نـه کلـی
 .1ونظور اػ برگرداندن عوض وال آن اسـت کـه ا گـر آن شـیء اػ اشـحای «وثلـی» حاشـد ،وثـل آن و ا گـر«قحهـی»
حاشــد ،قحهــت آن در روػی کــه تلــف شــده برگردانــده شــود و توضــحح وعنــای وثلــی و قحهــی ،در وســاجل
« 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2حه فصل «صلح» ،وسألۀ « »663وراضعه شود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در عوه) که در آن وعاوله حه او ونتقل شده وعحـوب اسـت  -طـه ظر خـدار حاشـد و طـه

فروشنده -حق فسز وعاوله را دارد و حه آن «ظحار عحب» گوخند.

الجتــه ،در حعضــی اػ وــوارد  -کــه در وســألۀ « »325عکــر وــیشــود  -فــرد حــق فســز

نــدارد؛ اوــا ویتوانــد وجلغــی را حــه عنــوان ضجــران عحــب درخافــت کنــد کــه حــه آن «أرش»
گفته ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،در طنــد وــورد ،ظحــار عحــب و ارش هــر دو ســاقط اســت کــه در

وسألۀ « »323عکر ویشود.

مسأله  .336اگر وعاوله بر والی حه صورت کلی در عوه  -نه عـحن شصصـی  -انسـام

شود؛ وثل آنكه وشتری کاالیی که نهونهای اػ آن را وشاهده کرده خا ویژگیهای آن حـا
توصحف و وانند آن براخش وعلوم ویحاشـد ،در عوـۀ فروشـنده حـا پرداظـت بهـای کـاال

ظرخداری کند ،اوا کاالیی که پس اػ آن فروشنده حه وی تحویـل داده وعحـوب حاشـد،
کــه در ایــن وــوارد ،وی حــق دارد کــاالی وعحــوب را برگردانــده و کــاالی ســالن را اػ وی

وطالجه نهاخد؛

الجته ،اگر فروشنده حاضر حه تحویل ضنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد عکـر

شده نجاشد و اوتناع ورػد ،ظرخدار اػ این ضهت حق فسز دارد.

مسأله  .337اگر دو نفر در ظرخد کاال در خک وعاوله شرخک حاشند ،طنانشه خكی اػ
آن دو حــه علــت وعحــوب بــودن کــاال ،وعاولــه را نســجت حــه ســهن ظــود فســز کنــد،
فروشنده نحز ویتواند وعاوله را حا دخگری فسز نهاخد.

مسأله  .338اگــر انســان در خــک وعاولــه کــاالیی را ظر خــداری کنــد کــه وقــداری اػ آن

وعحــوب اســت  -وثــل آنكــه خــک کحلــوگرم ســحب حصــرد و تعــدادی اػ آنهــا وعحــوب و

ِک ـرم ظــورده حاشــد  -ویتوانــد تهــام وعاولــه را فســز کــرده و ههــۀ کــاال را پــس دهــد و
ویتواند وعاوله را فقط در ههان وقدار وعحوب فسز کند؛

الجتــه ،در ایــن صــورت فروشــنده نحــز حــق دارد وعاولــه را نســجت حــه وقــدار ســالن

فسز نهاخد.

1

ْ
 .1در قسهت «ظحار تجعض َصفقه» ،نكتۀ تكهحلی در این وورد عکر ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
مسأله  .339اگر کسـی کـه ظحـار عحـب دارد ،ولتـزم و پایحنـد حـه وعاولـه شـود؛ وـثال

طوری در وال تصرف کند که نشان دهندۀ التزام و پایحند بودن او حه وعاوله حاشـد و

اػ آن تصــرف طنــحن فههحــده شــود کــه فــرد نهیظواهــد وعاولــه را فســز نهاخــد ،حــق

فسز وی ساقط ویشود.

1

مسأله  .341فـــردی کـــه ظحـــار عحـــب بــراخش وضــود دارد ،طنانشــه در فســز وعاولــه

سهلانگاری و تـأظحر نهاخـد  -حـه صـورتی کـه در وـورد ظحـار غـجن ،وسـألۀ « »335عکـر
شد  -حق فسز وی اػ بين ویرود.

ههشنحن ،حكن صورتی که فرد حه سـجب وطلـع نجـودن اػ عحـب خـا عـدم اطـالع اػ

وضود حـق فسـز خـا فورخـت آن و واننـد آن اقـدام حـه فسـز نكـرده ،ههاننـد ظحـار غـجن
است که در وسألۀ « »335بيان شد.

 oاحکام ويژۀ ارش (تفاوت قحهت)

مسأله  .341در طنــد وــورد ،فــرد نهیتوانــد حــه ضهــت وضــود عحــب ،وعاولــه را فســز

کند؛ حلكه ویتواند تفاوت قحهت (أرش) وطالجه نهاخد:
 .5شیء وعحوب تلف شده حاشد؛

 .4شیء وعحوب حا فروش خا وصالحه خا حصشش و وانند آن ،اػ ولک فرد ظـارح شـده
حاشد؛

ً
 .3فرد طوری در وال تصرف کرده که حاعث تغحير آن شده حاشد؛ وثال پارطـه را بر خـده
خا دوظته حاشد؛

 .2فــرد طــوری در وــال تصــرف کــرده کــه اوكــان برگردانــدن آن حــه طــرف وقابــل وضــود
ً
نداشته حاشد؛ وثال وال را اضـاره داده خـا گـرو و رهـن شـرعی گغاشـته خـا وقـف کـرده
حاشد؛

 .1ههـحن طــور ،وهكـن اســت در وـواردی کــه وشـتری حــا وضـود اطــالع اػ عحـب ،کــاال را در وعـرض فــروش قــرار
ً
ویدهد ،عرفا فههحده شود که وی ولتزم حه وعاوله ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .3حعد اػ تحویل گرفتن وال ،عحب دخگری در آن اخساد شده حاشد.

الجته ،اگـر ظرخـدار عـالوه بـر ظحـار عحـب ،ظحـار دخگـری داشـته حاشـد  -وثـل ظحـار

ححــوان  -و در ػوــان آن ظحــار ،عحــب دخگــری در کــاال حــه وضــود آخــد ،حــق فســز وی

هنطنان حاقی است.

مسأله  .342برای وحاسجۀ «أرش» (وجلغـی کـه حـه عنـوان ضجـران وعحـوب بـودن کـاال

گرفته ویشود) ،قحهت کاال در دو حالت صححح بودن و وعحوب بودن وعـحن شـده،
ساس حه ههان نسجت اػ قحهتی که وعاوله بر آن انسام شده برگردانده ویشود؛
ً
وثال ا گـر قحهـت سـالن وـالی کـه ظر خـده 555 ،هـزار تووـان و قحهـت وعحـوب آن65 ،

هــزار تووــان حاشــد ،اػ آنســا کــه تفــاوت قحهــت ســالن و وعحــوب ،خــک پــنسن اســت،

ظرخدار ویتواند خک پنسن پولی را که داده پس حگحرد؛ پس اگر کاال را حه ههـان وجلـغ
ً
(صــد هــزار تووــان) ظرخــده 45 ،هــزار تووــان پــس وی گحــرد و ا گــر وــثال  75هــزار تووــان

ظرخده ،ویتواند  56هزار تووان پس حگحرد.

مسأله  .343در وواردی که قحهت کاال در نزد طرفحن وعلوم نجاشـد ،حـه کارشـناس و
اهل ظجره که وهارت در قحهتگغاری کاال دارد وراضعـه وـیشـود ،کارشـناس وـغکور

حاخــد ثقــه و وــورد اعتهــاد حاشــد و در صــورتی کــه نظــر کارشناســان در قحهــتگــغاری

وتفــاوت حاشــد ،نظــر کارشــناس خــا کارشناســانی کــه ظجرهتــر هســتند وقــدم اســت و

طنانشــه در وهــارت و تصصــص واننــد هــن خــا نزدخــک حــه هــن حاشــند ،وحــانگحن و حــد
وسط نظر آنان در قحهتگغاری والحظه ویشود.
 oاحکام ديگر فسخ و ارش

مسأله  .344اگــر عحــب پــس اػ وعاولــه در وــال حــه وضــود آخــد ،حــق فســز خــا وطالجــۀ

تفاوت قحهت (أرش) وضود ندارد؛ وگر آنكه قجل اػ تحویـل ،وعحـوب شـود کـه در ایـن
صــورت ،فــرد ویتوانــد وعاولــه را حــا ظحــار عحــب فســز کنــد و طنانشــه فســز وهكــن
نجاشد (ووارد وسألۀ « ،)»325ارش را وطالجه نهاخد؛

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

الجته ،اگر عحب توسط ظود فرد در آن اخساد شده حاشد ،نهیتواند آن را پس حدهد.

مسأله  .345در وـــوارد عیـــل ،فــرد نــه حــق فســز وعاولــه را دارد و نــه ویتوانــد ارش

وطالجه کند:

 .1هنگام وعاوله ،اػ وعحوب بودن وال آ گاه حاشد؛

 .2حعد اػ وعاوله ،حه ههان وال وعحوب راضی شود؛

 .3عحب پس اػ وعاوله و تحویل کاال ،در آن اخساد شده حاشد؛

 .4حق ظود (فسز خا وطالجۀ ارش) را در ضهن وعاوله سـاقط نهاخـد؛ 1وثـل آنكـه

هنگام وعاوله حگوخد :وال هر عحجی داشته حاشد فسز نهی کنن و تفاوت قحهـت هـن

نهی گحرم؛

 .5پس اػ وعاوله ،حق ظود (فسز خا وطالجۀ ارش) را ساقط کند؛

ً
 .6طرف وقابل هنگام وعاوله ظود را نسجت حه عحـوب تجرجـه کنـد؛ وـثال فروشـنده
ً
حگوخد :این کاال را حا هر عحجی که دارد ویفروشن؛ الجته اگر عحجی را وعحن کرده و وثال
حگوخـد :کـاال را حـا ایــن عحـب وـیفروشــن و حعـد وعلـوم شـود عحــب دخگـری هـن داشــته،
ظرخدار ویتواند وعاوله را فسز کند و در صورتی که حق فسز نداشـته حاشـد (وـوارد
وسألۀ « ،)»325ارش حگحرد.

مسأله  .346اگر وضود حعضی اػ عحوب در برظـی کاالهـا وتعـارف حاشـد ،طـوری کـه

در اغلــب وــوارد طنــحن کــاالیی دارای آن عحــب حاشــد ،حكــن ظحــار عحــب و ارش در
وورد آن ضاری نهیحاشد.

 .1ساقط کردن حق در این وورد و وورد حعد ،حه این وعناست که در ووارد ثجـوت حـق فسـز ،فـرد حـق فسـز
ً
ظــود را ســاقط وی کنــد و نحــز ،در وــواردی کــه شــرعا حــق وطالجــۀ ارش دارد (وــوارد وســألۀ  ،)325ارش را
ساقط وینهاخد.
شاخان عکر است ،اگر خكی اػ ووارد وغکور در وسألۀ « ،»325پس اػ وحقق شدن خكی اػ ووارد ایـن وسـألۀ
ً
( )323اتفاق بيفتد ،وثال فرد پس اػ ظرخد وال حگوخد :اگر وال عحجی داشـته حاشـد ،فسـز نهـی کنن و پـس اػ
آن ،وال را اضاره دهد و حعد حفههد وـال وعحـوب بـوده اسـت ،حـق گـرفتن ارش نحـز بـرای او وضـود نـدارد ،ز یـرا
ارش در ضایی است که وانعی برای پس دادن وال در ووارد ثجوت ظحار عحب اخساد شده حاشـد و در ضـایی
ً
که اصل ظحار قجال ساقط شده ،ارش نحز وضود ندارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

این حكن ،در ضایی که وعحوب بـودن وقـداری اػ کـاال وتـداول حاشـد نحـز ،ضـاری
ً
اســت؛ وــثال کســی کــه  55کحلــوگرم ســحب ویظــرد ،طنانشــه وضــود طنــد عــدد ســحب
کــرم ظــورده و وعحــوب در آن وتعــارف حاشــد ،نهیتوانــد حــه ســجب وضــود ههــان حــد

وتعارف ،وعاوله را فسز نهاخد.

1

مسأله  .347اگر قجـل اػ آنكـه وعحـوب بـودن وـال بـرای انسـان وعلـوم شـود ،آن عحـب

برطرف گردد ،حاقی بودن حق فسز و ههـحن طـور حـق وطالجـۀ تفـاوت قحهـت (أرش)
وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
 .4خحار ّ
تجعض صفقه


مسأله  .348اگر خک خا طند کاال در خک وعاوله فروظته شود ،در حالی که قسـهتی
اػ آنشه فروظته شده ،حه ضهـت حاطـل بـودن حـه ظر خـدار ونتقـل نشـده حاشـد ،وشـتری

ویتواند وعاوله را نسجت حه قسهت صححح فسز نهاخد و تهام ثهـن را پـس حگحـرد.

برای نهونه ،طند وثال عکر ویشود:

2

3

الف .فرد ،ػوحنی را حه وشتری فروظته که حصشی اػ آن وقفی 4بوده است.

ب .حعضی اػ اووال فروظته شده وسـحلۀ حـرام بـوده ،وثـل اخنكـه فروشـنده در خـک

وعاوله دو انگشتر طال ،خكی وردانه و دخگری ػنانه را فروظته است.

ج .فرد وال ظـود و دخگـری را حـدون رضـاختش فروظتـه (حصشـی اػ وعاولـه فضـولی

بوده است) و او پس اػ وعاوله هن آن را اضاػه ندهد.

در این ووارد ،وشتری ویتوانـد حـه حصـش صـححح وعاولـه راضـی شـود و وـیتوانـد

راضی نشود و آن را هن فسز نهاخد.

 .1الجتــه ا گــر در ضــهن وعاولــه شــرط شــده کــه کــاال ،ههــان انــدک نقــص وتعــارف را هــن نداشــته حاشــد ،در
صورتی که فروشنده این اور را رعاخت نكند ،حكن وغکور در تصلف شرط در وورد آن ضاری ویشود.
 .2اگر طنحن شراخطی برای ثهن وعاوله وضود داشته حاشد ،تجعض صفقه برای فروشنده وضود دارد.
َ ْ
(صـفقه واحـده) انسـام
 .3در وثالهای عکر شده ،طنحن فرض شده اسـت کـه فـروش در قالـب خـک وعاولـه
شده حاشد.
 .4در وواردی که فروش وال وقفی ضایز نحست.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ههشنحن ،اگر خكی اػ دو طرف نسجت حه برظی اػ اوـوال فروظتـه شـده حـق فسـز
ً
داشته حاشد  -وثال وشتری حه علت وعحوب بودن حصشـی اػ وـال فروظتـه شـده ظحـار

عحب داشته حاشد  -و حا استفاده اػ آن حق ،حصشی اػ وعاولـه را فسـز کنـد ،دخگـری

هن ویتواند حقحۀ وعاوله را فسز نهاخد.
َ ْ
ُ
حق فسز در این ووارد« ،ظحار تجعض صفقه» نام دارد.
ً
ْ
مسأله  .349اگر فـرد اػ ظحـار تـجعض َصـفقۀ ظـود اسـتفاده نكنـد  -وـثال بـرای ظر خـد
ً
ػوحنــی کــه حعــدا وعلــوم شــده قســهتی اػ آن وقفــی بــوده 545 ،وحلحــون تووــان پرداظتــه و
نصواهد وعاوله را نسجت حه وقدار حاقحهانـده فسـز نهاخـد  -بـرای تعحـين وقـدار پـولی

کـــه حاخـــد حـــه او برگردانـــده شـــود ،احت ــدا قحه ــت قس ــهت وقف ــی ح ــا قحه ــت ک ــل ػو ــحن

نسجتسنسی شده 1،ساس حه ههان نسـجت اػ بهـای پرداظتـی (ثهـن وعاولـه) حـه او
برگردانده ویشود؛

پس اگر قسـهت وقفـی  35وحلحـون تووـان و حقحـه  555وحلحـون تووـان قحهـت گـغاری

شده 25 ،وحلحون تووان حه او پس داده ویشود.
ً
مسأله  .351اگر فرد وال را حه صورت کلی در عوه وعاوله کند؛ وـثال وقـداری بـرنذ و
2

روغن حا ظصوصحات و انداػۀ وعحن در خک وعاوله حه صـورت کلـی در عوـه حفروشـد؛

س ــاس بـــرنذ را اػ و ــال ظـــودش و روغـــن را اػ و ــال دخگ ــری ،ح ــدون اض ــاػه و رض ــاخت
ْ
صــاحجش حــه وشــتری حدهــد ،در طنــحن وــواردی بــرای وشــتری ظحــار تــجعض َصــفقه
وضود ندارد؛ حلكه وی وقدار روغنی را که ظرخده طلجكار اسـت و بـر فروشـنده واضـب
است آن را اػ وال حالل حه وشتری حدهد؛

3

 .1در وواردی که قحهت وورد وعاوله وعلوم نجاشد ،حه کارشـناس و اهـل ظجـره کـه وهـارت در قحهـتگـغاری
اشحاء دارد وراضعه ویشود .کحفحت تعحين قحهت کارشناسـی ،اػ توضـححاتی کـه در وسـألۀ « »323عکـر
شد ،وعلوم وی گردد.
 .2گاه وهكن است هر خک اػ آن دو حصش (خا دو وـال)  -کـه وعاولـۀ قسـهتی اػ آن صـححح بـوده اسـت  -در
حال ههـراه بـودن حـا خكـدخگر ،قحهتـی بيشـتر خـا کهتـر اػ قحهـت هـر خـک حـهطـور ضداگانـه داشـته حاشـد کـه
روش تعحين نسجت در این گونه ووارد ،در ونهاح الصالححن ،ضلد دوم ،وسألۀ « »63آوده است.
 .3اوا حكن روغنی که ولک غحر بوده ،اػ ضهت لزوم رد آن حه والک خا ضهان آن در صـورت تلـف ،در فصـل
«غصب» ظواهد آود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الجته ،طنانشه فروشنده در تحویل آنشه فروظته اػ ػوان الػم تأظحر ورػد ،وشتری

ههــان طــور کــه در وســألۀ « »455عکــر شــد ،ویتوانــد حــه ضهــت تــأظحر وعاولــه را فســز

نهاخد.

 .5 خحار رؤيت

مسأله  .351اگر انسان کاالی وعحنـی (عـحن شصصـی) را بـر اثـر توصـحف فروشـنده خـا

دخــدن آن در گغشــته ،حــه اعتقــاد اخنكــه فــالن ویژگــی 1را دارد ظر خــداری کنــد و حعــد

حفههــد دارای آن ویژگــی نحســت ،وــیتوانــد وعاولــه را فســز نهاخــد و ایــن حــق فســز،

«ظحار رؤخت» نام دارد؛

وانند اخنكه فروشنده در وورد کاالیی که در وحل وعاوله وضود ندارد خـا در ضعجـه

خــا حســتهحنــدی بــوده و ظرخــدار در وقــت وعاولــه آن را وشــاهده نهی کنــد ،اظهــار کنــد
فـــــالن رنـــــا خـــــا فـــــالن اوكان ــــات را دارد خ ـ ــا در و ـ ــورد ک ـ ــاالیی ک ـ ــه ظر خ ـ ــدار آن را

وشـــاهده وی کنـــد ،ولــی اػ برظــی ظصوصــحات آن  -واننــد وحــل ســاظت کــاال خــا
ً
کحفحــت اضــزاء داظلــی خــا دوام آن  -توصــحفاتی اراجــه دهــد و حعــدا وعلــوم شــود طنــحن

نجوده است ،که در این ووارد وشتری حق فسز دارد.

مسأله  .352اگــر فروشـــنده حفههــد بهــای وعاولــه (ثهــن) ،دارای ظصوصــحاتی کــه

ظحــال وــیکــرده نحســت ،حــا توضــححاتی کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد« ،ظحــار رؤ خــت»
براخش ثاحت ویحاشد.

ههحن طـور ،ا گـر فروشـنده اػ ظصوصـحات کـاالی ظـود اطـالع نداشـته و بـر اسـاس

توصحف ظرخدار خا فرد دخگر آن را حفروشد و حعد حفههـد آن طـور نجـوده« ،ظحـار رؤ خـت»

براخش ثاحت ویحاشد.

مسأله  .353ظحار رؤخت ههان طور که عکر شد ،اظتصاص حه عحن شصصی دارد؛
ً
اوا اگر در وعاولۀ کلی در عوه ،شراخط عکر شده برای ظحار رؤ خـت پـيش آخـد ،وـثال

 .1فرقی ندارد آن ویژگی ،ظصوصحتی حاشد که در ارػش کاال تأثحر داشته حاشد خا نه.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

وشتری ،کاالیی را حه صورت کلی در عوه 1حا توصحف فروشنده حصرد ،ولی وی وـالی
را حدون آن اوصاف حه ظرخدار حدهد ،وشتری ظحار رؤ خـت نـدارد؛ حلكـه وـیتوانـد وـال
وغکور را پس داده و وال دارای آن اوصاف را اػ وی وطالجه نهاخد.

2

مسأله  .354کســی کــه ظحــار رؤخــت بــراخش ثاحــت اســت ،حــق وطالجــۀ ارش (تفــاوت

قحهــت) را نــدارد و اگــر طــرف وقابــل ارش حدهــد خــا حــه ضــای کــاالیی کــه داده ،کــاالی

دخگری که دارای اوصاف وورد نظر است حدهد ،ویتواند اػ قجـول آن اوتنـاع ورز خـده و

وعاوله را فسز کند؛

3

الجته ،اگر وصالحهای بر تعوخض وال انسام شود خا اخنكه طی خک وصـالحه وشـتری

در وقابل گرفتن تفاوت قحهت ،حق فسز ظود را اسقاط کند ،اشكال ندارد.

مسأله  .355فــردی کــه ظحــار رؤخــت بــراخش وضــود دارد ،طنانشــه در فســز وعاولــه

سهلانگاری و تأظحر نهاخد  -حا توضححی که در ظحار غـجن وسـألۀ « »335عکـر شـد -
حق فسز وی اػ بين ویرود.
مسأله  .356در ووارد عیل ،ظحار رؤخت اػ بين رفته و ساقط ویشود:
الف .ساقط شدن ظحار رؤخت در ضهن وعاوله ،شرط شود.

ب .فــــرد پــــس اػ وعاول ـــه  -حعــــد خـ ــا قجـ ــل اػ دخـ ــدن وـ ــال  -حـ ــق فسـ ــز ظـ ــود را

ساقط نهاخد.

ج .فرد طوری در وال تصرف کند که نشان دهندۀ التزام و پایحند بودن او حه وعاولـه

حاشد و اػ آن تصرف طنحن فههحده شود که فرد نهیظواهد وعاوله را فسز نهاخد.

4

 .1اگر وال وورد وعاوله ،کلی در ضهن خک وسهوعۀ وعحن حاشد  -وثل آنكه فرد خک کحلوگرم گنـدم اػ خـک
ظرون حه ظصوص را ظرخداری نهاخـد  -ظحـار رؤخـت حـا وضـود سـایر شـراخط در آن ضـاری اسـت .توضـحح
وعنای عحن شصصی و کلی در عوه و کلی در وعحن ،در وساجل « 65تا  »62عکر شد.
 .2طنانشــه فروشــنده حاضــر حــه تحویــل کــاال حــا اوصــاف تعحــين شــده نجاشــد و اوتنــاع ورػد ،وشــتری اػ ایــن
ضهت حق فسز وعاوله را دارد.
ً
 .3اگر نداشتن ویژگی وورد نظر ،عرفا عحب حه حساب آخد ،احكام ظحار عحب در وورد آن ضاری ویشود.
 .4ههحن طور ،وهكن است در وواردی کـه وشـتری پـس اػ دخـدن وـال و حـا وضـود اطـالع اػ وضـود حـق فسـز،
ً
کاال را در وعرض فروش قرار ویدهد ،عرفا فههحده شود که وی ولتزم حه وعاوله ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .6 خحار تدلحس

مسأله  .357اگــر خكــی اػ دو طــرف وعاولــه ،وــال ظــود را بهتــر اػ آنشــه هســت نشــان
ً
دهد و کاری کند که حاعث رغجت بيشتر وشتری در کاال شود ،وثال ظـاهری ظـوب و
نحک برای ضنس قرار دهـد خـا ویژگـی وصصوصـی را بـرای کـاال اظهـار کنـد ،در حـالی
که آن ویژگی را ندارد ،وانند اخنكه فروشـنده حـا آغشـته کـردن وحـوۀ کهنـه حـه وـواد َبـراق

کننده ،آن را حه صورت تاػه و ورغوب نشان دهـد ،بـرای طـرف وقابـل حـق فسـصی حـه

نام «ظحار تدلحس» 1وضود دارد.

2

 .20 خحار ححوان

مسأله  .358کسی که ححوان ػندهای را ظرخده ،تـا سـه روػ وـیتوانـد وعاولـه را فسـز
کند و این حق فسز« ،ظحار ححوان» نام دارد.

3

مسأله  .359احتدای ػوان ظحار ححوان اػ ػوان انسام وعاوله آغاػ ویشود و کحفحت
ً
وحاسجۀ سه روػ در ظحار ححوان ،حه این صورت است که ا گـر وعاولـه در بـين روػ  -وـثال

ســــاعت  55صــــجح روػ شــــنجه انســــام شـ ــود  -کسـ ــری آن روػ اػ روػ طهـ ــارم ضج ـ ـ ـران
ویشــــود؛ پــس در ایــن وثــال ،ســاعت  55صــجح روػ ســهشــنجه ،پاخــان وهلــت ســه روػه

است؛

ً
اوــا طنانشــه وعاولــه در شــب (قجــل اػ اعان صــجح)  -وــثال شــنجه ســاعت هشــت

شب انسـام گـردد ،وجـدأ وحاسـجه سـه روػ اعان صـجح روػ خـکشـنجه اسـت 4و وـدت

 .1در وواردی که نجودن ویژگـی وـورد نظـر بـرای کـاال ،حاعـث وعحـوب شـهرده شـدن آن شـود ،عـالوه بـر احكـام
ظحار تدلحس ،احكام ظحار عحب هن در وورد آن ضاری ویشود.
 .2تـدلحس ،نــوعی غــش در وعاولــه حــه حســاب ویآخــد .غــش در حعضــی وــوارد ،ووضــب حاطــل شــدن وعاولــه
ویشود که توضحح احكام آن در فصل «وعاوالت حاطل و حرام» ،اػ ضهله در وسألۀ « »32عکر شد.
 .3اگر ثهن وعاولهای ححوان حاشد ،این ظحار برای فروشنده وضود دارد.
 .4هرطند فسز وعاوله حه ضهت ظحار ححوان در شنجه شب ،قجل اػ اعان صجح نحز صححح است.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ظحار ححوان در این وثـال تـا پاخـان روػ سـهشـنجه 1اداوـه دارد و حـا حـه پاخـان رسـحدن روػ

سوم ،وهلت ظحار ححوان حه پاخان ویرسد.

مسأله  .361در ووارد عیل ،ظحار ححوان اػ بين رفته و ساقط ویشود:
الف .ساقط شدن ظحار ححوان ،در ضهن وعاوله شرط شود.

ب .ظرخدار پس اػ وعاوله ،ظحار ظود را ساقط نهاخد.

ج .ظرخدار طوری در ححوان تصرف کند که نشـان دهنـدۀ التـزام و پایجنـد بـودن او

حــه وعاولــه حاشــد و اػ آن تصــرف طنــحن فههحــده شــود کــه فــرد نهیظواهــد وعاولــه را

فسز نهاخد.

ً
د .ظرخدار طوری در ححـوان تصـرف کنـد کـه ووضـب تغحيـر در آن شـود ،وـثال پشـن

ححوان را حشحند خا آن را نعل نهاخد.

مسأله  .361اگر ححوان قجل اػ تحویل خا حعد اػ آن ،در ػوان ظحار ححـوان تلـف شـود،

وعاولــه ظــود حــه ظــود فســز ویشــود و تلــف و اػ بــين رفــتن ححــوان اػ وــال فروشــنده

وحســوب وــیشــود .حنــابراین ،طنانشــه ظر خــدار بهــای وعاولــه (ثهــن) را حــه فروشــنده

داده ،ویتواند آن را پس حگحرد.

مسأله  .362ا گـر در ػوـان ایــن ظحـار ،ححـوان عحجــی پيـدا کنـد ،حــق فسـز ههشنــان

برای ظرخدار حاقی است؛ وگر اخنكه آن عحب بر اثر کوتـاهی وی اخسـاد شـده حاشـد کـه

حق فسز ظرخدار اػ بين ویرود.

مسأله  .363ظحــــار ححـــوان حـــه ظرخــــد و فـــروش (بيـــع) اظتصـــاص دارد و در ســـایر
وعاوالت وانند وصالحه ،وعاوضه و اضاره ضاری نهیشود.
ّ
 .22 خحار تعذر تسلحن

مسأله  .364اگــر فروشـــنده نتوانـــد وـــال وــورد وعاولــه (وجحــع) را تحویــل دهــد ،ســه
صورت دارد:

 .1در اخنكــه پاخــان روػ ،غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب ،وســأله وحــل اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای
احتحاط در این وورد ترک نشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .5فروشنده در ههان وقت وعاوله ،قادر حه تحویل کاال نجوده است؛

 .4وال فروظته شده قجل اػ تحویـل تلـف شـده و اػ بـين بـرود خـا دسـتخـابی حـه آن
ً
عرفا غحر وهكن گردد؛
حكن صورت اول ،در وساجل « 545تا  »555و حكـن صـورت دوم ،در وسـاجل «454

تا  »456عکر شد.

 .3فروشـــنده پـــس اػ وعاولـــه  -در غحــر وــوارد صــورت دوم  -اػ تحویــل وــالی کــه

فروظته عاضز شود؛ وثل آنكه واشحنی کـه فروظتـه سـرقت شـود ،در حـالی کـه اوكـان
پيدا شدن آن وضود داشته حاشد؛

در ایــن صــورت (صــورت ســوم) ،وشــتری ویتوانــد وعاولــه را فســز کــرده و بهــای

پرداظتی (ثهن) را پس حگحرد؛ این حق فسز« ،ظحار تعغر تسلحن» نام دارد.
 ارث بردن خحار

مسأله  .365ظحــــار در وعــــاوالت ،نـــوعی حـــق شـــرعی وحســـوب شـــده و حـــه ارث

وــیرســد .حنــابراین ،اگــر فــردی کــه داراى ظحــار اســت حهحــرد ،حــق ظحــار او  -حســب
طجقات شرعی ارث  -حه وارثش ونتقل ویشود؛
ً
الجتــه ،آنشــه کــه شــرعا ووضــب وحــروم شــدن اػ ارث بــردن اوــوال ویحاشــد ،واننــد

قتل خا کفر 1،ووضب وحرووحت اػ ارث بردن حق ظحار هن ویشود.

مسأله  .366اگــر وعاولــهای کــه در آن ظحــار ثاحــت اســت ،وتعلــق حــه وــالی حاشــد کــه

حعضــی اػ ورثــه اػ آن ارث نهــیبرنــد ،واننــد ػوــحن ولكــی کــه زوضــۀ وتــوفی اػ آن ارث
نهــیبــرد خــا اشــحاجی کــه اظتصــاص حــه پســر بــزرگتــر وتــوفی دارد َ
(ح ْجـ َـوه) 2،وارثــی کــه اػ
ارث بردن اػ آن وال وحروم است ،اػ حق ظحـار ور بـوط حـه آن وحـروم نهیشـود و حـق

ظحار حه ههۀ ورثه ارث ویرسد؛

 .1توضحح ووانع ارث در ضلد طهارم ،فصل «ارث» بيان ویشود.
 .2توضحح ووارد َح ْجوه در ضلد طهارم ،فصل «ارث» بيان ویشود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

ً
وثال اگر فرد نسجت حه ػوحن ولكـی کـه آن را فروظتـه خـا ظر خـده اسـت ،دارای ظحـار

حاشد ،در صورت فوت ،ههسر داجهـی وی واننـد سـایر ورثـه اػ حـق ظحـار وـغکور ارث
ویبرد.

مسأله  .367ا گ ــر اف ــرادی ک ــه ح ــق ظح ــار را ارث و ــیبرن ــد دو خ ــا طن ــد نف ــر حاش ــند،

در صورتی ویتوانند اػ حق ظحار استفاده نهاخند و وعاولـه را فسـز کننـد کـه ههگـی
آنها بر این اور اتفاق نظر داشته حاشند.

حنابراین ،اگر فقط حعضی اػ ورثه راضی حه فسز وعاولـه حاشـند ،فسـز آنـان حـدون

ضهحهه شدن فسز حقحه اثری ندارد و فسز حتی نسجت حه سهن شصصی کـه اقـدام

حه فسز کرده ،واقع نهیشود؛ وگر آنكه طرف دخگر وعاوله راضی حـه فسـز نسـجت حـه
سهن آن وارث (که اقدام حه فسز کرده) شود ،که در ایـن صـورت ،فسـز (اقالـه) فقـط
در وورد سهن شصص وغکور صححح است.

مسأله  .368اگر وارثانی که حق ظحار دارند ،ههگـی نسـجت حـه فسـز وعاولـه اتفـاق

نهاخنــد و آن را فســز کننــد ،طنانشــه ثهــن وعاولــه ووضــود حاشــد ،الػم اســت آن را حــه
ظرخدار پس دهند و در صورتی که ثهن وعاولـه تلـف شـده خـا در حكـن تلـف حاشـد،

1

وانند سایر حدهیهای وتوفی اػ وال وی پرداظت ویشود.

این حكن ،نسجت حه کاالی فروظته شده (وثهن) نحز ضاری است.

مسأله  .369اگر فروشـنده خـا ظر خـدار در ضـهن وعاولـه تـا وـدت وعحنـی بـرای ظـود،

حق فسز وعاولـه را قـرار داده حاشـد (ظحـار شـرط) ،طنانشـه قجـل اػ اسـتفاده اػ ظحـار

شرط حهحرد ،دو صورت دارد:

الف .وقصود اػ قرار دادن ظحار برای وی آن بوده که تنها ظودش حتوانـد وعاولـه را

فسز نهاخد خا فسز فقط حه نظر او انسام شود؛ طنحن ظحاری حـا فـوت و ی حـه ورثـهاش

حه ارث نهیرسد.

 .1وثل اخنكه والكحت آن حا فروش خا هجه و وانند آن ،حه دخگری ونتقل شده حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ب .ظحار حهطور وطلق برای وی قرار داده شده حاشـد؛ در ایـن صـورت ،حـق ظحـار

حه وارث وی ونتقل ویشـود و طنانشـه وارث خـک نفـر حاشـد ،وی وـیتوانـد وعاولـه را
فســز نهاخــد و اگــر وارثــان دو خــا طنــد نفــر حاشــند ،حــا توضــححی کــه در وســألۀ «»345

عکر شد ،ویتوانند اقدام حه فسز نهاخند.

مسأله  .371ا گــر حــق ظحــار بــرای شــصص ثالــث  -غحــر اػ فروشــنده و ظر خــدار  -در
ضهن عقد قـرار داده شـود و شـصص وـغکور فـوت نهاخـد ،حكهـی کـه در وسـألۀ قجـل

بيان شد ،در این وورد نحز ضاری است.
ً
2
مسأله  .371اگر فرد وثال ونزلش را حـه شصصـی حفروشـد 1خـا حـا وی وصـالحه نهاخـد،

حه شـرط آنكـه حعـد اػ وفـات و ی بـراخش حـذ ،نهـاػ قضـا ،روػۀ قضـا و واننـد آن انسـام
دهــد ،خــا حــه شــرط آنكــه آن را فروظتــه و پــول فروشــش را صــرف در وــوارد فــوق نهاخــد،

طنــحن قــراردادی صــححح اســت و حعــد اػ وفــات ،بــر شــصص وــغکور واضــب اســت

وطابق شرط ضهن عقد عهل نهاخد.

حنابراین ،در صورتی کـه وی اػ عهـل حـه شـرط تصلـف نهاخـد ،ولـی شـرعی وتـوفی

(وصــی خــا حــا کن شــرع) وــیتوانــد او را حــه عهــل حــه شــرط الــزام نهاخــد و نحــز وــیتوانــد حــا
رعاخت وصلحت وتوفی 3،قرارداد بيع خا وصالحه را فسز نهاخد؛

4

الجته ،در صورت فسز ،وـال حـه ولـک وتـوفی بـر وـیگـردد و الػم اسـت در صـورتی

 .1هرطند حه قحهت کهتر اػ قحهت حاػاری.
 .2هرطند حه صورت وسانی.
 .3هرطنــد اػ ایــن ضهــت کــه ولــی شــرعی وتــوفی اطهحنــان دارد در صــورت فســز و برگشــت وــال حــه دارایــی
وتوفی ،ورثه (غحر وحسـور) حـا رضـاخت حاضـر هسـتند وـال وـورد فسـز بـرای وتـوفی هزخنـه شـود خـا اػ ایـن
ضهــت کــه وــوارد شــرط شــده در بيــع خــا وصــالحه ،ظحــرات و اوــور وســتحجی بــوده ،در حــالی کــه وتــوفی
حدهكار حه وردم است خا حذ واضب وستقر بر عوۀ اوسـت و حـا فسـز ،ولـی شـرعی وتـوفی وـیتوانـد دیـون
وــغکور و حــذ واضــب وی را انســام دهــد .حنــابراین ،وــوارد وصتلــف ویحاشــد و تشــصحص وصــلحت حــه
عهدۀ ولی شرعی وتوفی است.
 .4ظحار تصلف شرط ،برای ولی شرعی وحت ثاحت است ،نه ورثۀ وتوفی.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

کــه وی حــدهكار اســت خــا وصــحت حــه ثلــث اوــوالش نهــوده 1،صــرف ادای دیــون خــا
وصحت وی شود و اگر طحزی حاقی حهاند ،حسب ووازین ارث حه ورثه ارث ویرسد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه فســز وصــالحه حــه وصــلحت وتــوفی نجاشــد ،ولــی

شــرعی وی الػم اســت  -هرطنــد حــا وراضعــه حــه وحــاکن صــالحۀ قضــایی  -ش ـصص

وغکور را حه وفای حه شرط الزام نهاخد ،وگر آنكه در این کار ظوف ضرر داشته حاشد خـا
ً
وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح).
حداند انسام آن وشقت فوقالعادهای دارد که
 وساجلی ديگر در وورد خحارات
 oاز بين رفتن وال فروخته شده در زوان خحار

اگر وال فروظته شده پس اػ تحویل 2،در ػوان ظحار تلف شود ،سه صورت دارد:

الف .حق فسز ،حه ظرخدار اظتصاص داشته است؛

ب .حق فسز ،حه فروشنده اظتصاص داشته است؛

ج .حــق فســز ،وشــترک بــين هــردو بــوده اســت؛ برظــی اػ احكــام ایــن وــوارد ،در

وساجل حعد عکر ویشود.

3

مسأله  .372اگــر کـــاالی فروظتـــه شـــده پــس اػ تحویــل ،در ػوــان ظحــار وصصــوص
ظرخدار تلف شود ،حكن آن در ظحارات وصتلف اػ این قرار است:

 -در «ظحار ححوان» و «ظحار شرط» ،وعاوله ظـود حـه ظـود فسـز ویشـود و تلـف و

 .1هرطنــد حــه ایــن صــورت کــه وصــحت نهــوده در صــورت تصلــف شــصص وــغکور اػ عهــل حــه شــرط و فســز
قرارداد ،وال وورد فسز صرف در حذ ،نهاػ و روػۀ قضا و وانند آن گردد؛ الجته ،طنانشـه وصـحت وتـوفی
بيشتر اػ ثلث اووال وی حاشد ،عهل حه وصحت نسجت حه وقدار وـاػاد بـر ثلـث ،نحـاػ حـه اضـاػه اػ ورثـۀ غحـر
وحسور دارد ،ولی نجاخد وقدار واػاد اػ سهن افراد وحسور ونظور گردد.
 .2حكن تلف وال قجل اػ تحویل ،در وسألۀ « 454و  »455عکر شد.
 .3شاخان عکر است ،احكاوی که در این قسـهت عکـر ویشـود ،ور بـوط حـه تلـف شـدن کـاال ویحاشـد ،واننـد
وواردی که وال بر اثر حوادث طجحعی اػ بين برود؛ اوا اگر وال توسط ظرخدار خا فروشـنده خـا شـصص ثالـث
اػ بين برود (اتالف) ،گاه دارای حكن وتفاوتی نسجت حه آنشه عکر شد ،ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اػ بين رفتن کاال اػ وال فروشنده وحسوب ویشود .حنابراین ،وشتری ویتوانـد بهـای

وعاوله (ثهن) را پس حگحرد.

هثال :وشتری ظرفی ظرخداری کرده و بـرای ظـود خـک هفتـه حـق فسـز قـرار داده و

در این ودت آن ظرف بر اثـر حـوادث طجحعـی شكسـته و اػ بـين بـرود (تلـف شـود)؛ در

این صورت ،وشتری ویتوانـد پـولی را کـه داده پـس حگحـرد و الػم نحسـت ظسـارتی حـه
فروشنده حدهد.

 در ظحار «عحب» ،حا تلف شدن کاال  -ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »325عکـر شـد -حق فسز وشتری ساقط شده و وی ویتواند وطالجۀ تفاوت قحهت (أرش) کند.
ْ
 در ظحارهــای «تصلــف شــرط»« ،غــجن»« ،تــجعض َصــفقه» و «رؤ خــت» ،طنانشــهوشتری وعاوله را فسز کند ،حاخد عوض کاال را حه فروشنده بپرداػد.
هثففال :تــاضری کــه شــغلش ظرخــد و فــروش لجــاس اســت ،پــس اػ ظر خــد اضنــاس حــه

قحهـــت  555وحلحـــون تووــان و پرداظـــت ثهــن وــیفههــد لجاسهــا دارای اوصــافی کــه
فروشنده برای آنها عکر کرده نهیحاشد و قجل اػ فسز  -در ػوان ظحار  -پارطهها بـر اثـر

حادثۀ آتشسوػی که در وقوع آن فردی وقصر نجوده اػ بـين بـرود؛ در ایـن صـورت ،ا گـر

آن تــاضر وعاولــه را فســز کنــد ،طنانشــه لجاسهــایی کــه ســوظته قحهــی 1بــوده و 65

وحلحــون ارػش داشــته حاشــد ،تــاضر وــغکور  555وحلحــون طلجكــار و  65وحلحــون حــدهكار

ویشود.
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مسأله  .373اگــر کـــاالی فروظتـــه شـــده پــس اػ تحویــل ،در ػوــان ظحــار وصصــوص

فروشنده تلف شود ،وعاوله حه ههراه ظحار حه قوت ظود حاقی اسـت و ا گـر فروشـنده اػ

حق فسز ظود استفاده کند ،ظرخدار حاخد عوض کاال را حه فروشنده حدهد؛
ً
پس اگر وثال فردی ضواهرات ظود 3را حـه قحهـت  555وحلحـون تووـان حـه صـورت نقـد
 .1توضحح وعنای قحهی و وثلی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2حكن تهاتر و تسوخۀ دو دین ،در وساجل « 742و  »743آوده است.
 .3خا شیء دخگری که اػ اشحای قحهی وحسوب شود.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

حفروشد و تـا شـش وـاه بـرای ظـود حـق فسـز قـرار دهـد و پـس اػ آن حفههـد در وعاولـه

وغجون شده ،طوری که براخش ظحـار غـجن وضـود داشـته حاشـد ،طنانشـه ضـواهرات بـر
اثـــر حـــوادث طجحعــــی اػ بـــين بــــرود و در آن ػوـــان  545وحلحـــون تووـــان ارػش حـــاػاری

داشــته حاشــد ،در صــورتی کــه فروشــنده وعاولــه را فســز کنــد 555 ،وحلحــون تووــان حــه
ظرخدار حدهكار و  545وحلحون تووان اػ او طلجكار ویشود.
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مسأله  .374اگــر کــاالی فروظتــه شــده پــس اػ تحویــل ،در ػوــان «ظحــار وسلــس» کــه
وشترک بين فروشنده و ظرخدار است ،تلف شود ،وعاوله حـه قـوت ظـود حـاقی اسـت.

حنــابراین ،طنانشــه فروشــنده وعاولــه را فســز کنــد ،ظر خــدار حاخــد عــوض کــاال را حــه او

حدهد.

این حكن ،در ضایی که «ظحار شـرط» بـرای هـر دو طـرف قـرار داده شـده حاشـد نحـز

ضاری است.

مسأله  .375اگر ظرخدار کاالی فروظته شده را در ػوان ظحار حـا فـروش خـا حصشـش خـا
وانند آن اػ ولكحت ظود ظارح کند و این درحـالی حاشـد کـه هنـوػ حـق فسـز اػ بـين

نرفته حاشد ،در صورتی که وعاوله فسز شود ،ظرخدار حاخد عوض کـاال را حـه فروشـنده
حدهد؛
ً
پــس ا گــر وــثال فروشــنده در هنگــام فــروش ظانــه حــه وجلــغ  755وحلحــون تووــان ،بــرای
ظود تا  4واه حق فسز قرار داده حاشد و ظرخدار پس اػ ساری شـدن خـک وـاه ظانـه را

حفروشـــد 2،طنانشــه فروشــندۀ اول وعاولــه را فســز نهاخــد ،ظر خــدار اول حاخــد قحهــت

حاػاری ظانه را در هنگام فروش آن حه ظرخدار دوم ،حه فروشـنده بپـرداػد .حنـابراین ،ا گـر
ظانه در آن ػوان خک وحلحارد تووان ارػش داشته ،ظر خـدار اول خـک وحلحـارد تووـان حـه

فروشندۀ اول حدهكار و  755وحلحون تووان اػ او طلجكار ویشود.
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 .1حكن تهاتر و تسوخۀ دو دین ،در وساجل « 742و  »743آوده است.
 .2الجته در وورد بيع و شرط ،ههان طور که در وسألۀ « »475عکـر شـد ،ظر خـدار حـه لحـاظ حكـن تكلحفـی حـق
ندارد در ودت ظحار ،والی را که ظرخده اػ ولكحت ظود ظارح نهاخد.
 .3حكن تهاتر و تسوخۀ دو دین ،در وساجل « 742و  »743آوده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .376اگــر حصشــی اػ کــاال در ػوــان ظحــار اػ بــين بــرود ،وســاجل وــغکور در وــورد
ههان قسهت تلف شده ضاری ویحاشد.

1

مسأله  .377اگ ــر وعاولـــه در حـــالی فس ــز ش ــود ک ــه ظر خ ــدار ،ونفع ــت و ــالی را ک ــه
ً
ظرخده ،در ػوان ظحار حه دخگری ونتقل کرده حاشد  -وثال فرد ظانهای را حصـرد و آن را
خک سال حه اضاره دهد ،ساس فروشنده حه ضهت تأظحر ظرخدار در پرداظـت قحهـت
(ثهن) وعاولـه ،آن را فسـز نهاخـد  -در طنـحن شـراخطی ،اضـاره فسـز نهیشـود؛ حلكـه

ظانــه حــدون ونفعــت در وــدت اضــاره (وســلوب الهنفعــه) حــه فروشــنده بروی گــردد و
ظرخدار حاخد حه علت وسلوب الهنفعه بودن« ،أرش» بپرداػد.

2

 oنهاء و وحصول وال در زوان خحار

مسأله  .378وحصــول و نهــای کــاال در وــدت ظحــار ،وتعلــق حــه ظر خــدار و نهــاء و
وحصول ثهن ،وتعلق حه فروشنده است؛

پــس ا گــر فــرد حــاغی را حصــرد و وــدت خــک ســال بــرای ظــود حــق فســز قــرار دهــد،

وحوههایی که در این ودت حاصل شده ،وتعلق حه ظرخدار ویحاشد ،هرطند پـس اػ
خک سال وعاوله را فسز نهاخد.

ّ o
وطلع نکردن خريدار از شرا کتی بودن وال

مسأله  .379اگر انسان سـهن ظـود اػ وـال وشـترک را حفروشـد ،ولـی شـراکتی و وشـاع
بودن آن را حه ظرخدار اطالع ندهد ،ظرخدار حق فسز دارد؛

 .1الجته ،در برظی اػ ووارد طنانشه کسی که ظحار دارد ،قسهتی اػ وعاوله را فسز کند خا وعاولـه نسـجت حـه
قسهتی اػ کاال ظود حه ظود فسز شود ،برای طرف وقابل حا توضححاتی که در وحل ظـود عکـر شـد ،ظحـار
ْ
تجعض َصفقه اخساد ویشود و بر اساس آن ،وی ویتواند حقحۀ وعاوله را فسز نهاخد.
ً
 .2پس طنانشه وعاوله ،وثال حعد اػ پنذ واه فسز شود و ارػش ظانـه در آن ػوـان خـک وحلحـارد تووـان حاشـد،
ولی حه ضهت آنكه در هفت واه آخنده در اظتحار وستأضر است 35 ،وحلحون تووان اػ ارػش حـاػاری آن کـن
شود  -خعنی کسی کـه حصواهـد ظانـه را حصـرد ،ولـی تحویـل آن هفـت وـاه حعـد حاشـد 735 ،وحلحـون تووـان
حاحت آن پول حدهد  -وشتری حاخد این تفاوت قحهت را حه فروشنده برگرداند.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

پس اگر فردی ػوحنی را حه وساحت  555وتـر ورحـع حـا ظصوصـحات وعـحن حفروشـد و
ً
ظرخدار حعـدا حفههـد ایـن  555وتـر ورحـع ،نحهـی اػ خـک قطعـۀ  455وتـر ورحعـی اسـت کـه
فروشنده حا برادرش در آن شرخک بودهانـد و پـس اػ وعاولـه هرطنـد تهـام  555وتـر ورحـع

فروظته شده حه ولكحت ظرخدار در آوده ،اوا ظرخدار حا برادر فروشنده شرخک گردخـده
است ،وی ویتواند وعاوله را فسز نهاخد.

وعاوله با والحظۀ قحهت خريد قجلی

مسأله  .381وعاوله بين فروشنده و ظرخدار ،گـاه بـر اسـاس والحظـۀ قحهـت ظر خـد و

رأسالهال است (که فروشنده کاال را طند ظرخداری کـرده و کـاال طنـد بـرای او تهـام
شده) و گاه حدون والحظۀ قحهت ظرخد و رأسالهال انسام ویشود.

حهطور کلی ،در وعاوله الػم نحست قحهت کاال حا والحظۀ قحهت ظر خـد فروشـنده

تعحــين شــود و فروشــنده ویتوانــد حــدون آنكــه وشــتری را در ضر خــان قحهــت ظر خــد خــا
قحهت تهام شده و وقدار سود خا ضرر ظوخش قرار دهـد ،قحهـت ظاصـی بـرای فـروش

کاال تعحين نهاخد؛

1

اوــا ا گــر تعاوــل بــين دو طــرف حــا والحظــۀ قحهــت ظر خــد و رأسالهــال انســام شــود،

وعاوله احكام ظاصی پيدا وی کند که در وساجل حعد عکر وی گردد.

مسأله  .381اگر تعاول بين فروشنده و ظرخدار حا والحظۀ قحهـت ظر خـد و رأسالهـال

انسام شود ،حاخد فروشنده تهام اووری که حه ضهت آنها قحهت وال کن و ز خـاد شـده و
در ظرخد ظرخدار نقش دارد و بر ظرخدار در صورت عدم اعالم و تغکر وصفـی وـیوانـد
را حــه ضهــت پرهحــز اػ تــدلحس حگوخــد ،وثــل اخنكــه کــاال را نقــد ظر خــده خــا نســحه ،کلــی

ظرخده خا ضزجی.

2

 .1حكن وقدار سودی که فروشنده ویتواند در وعاوله برای ظوخش لحاظ نهاخد ،در وسألۀ « »455عکر شد.
 .2زیــرا در ایــن گونــه وــوارد ،ظر خــدار تصــور وــیکنــد وعاولــۀ فعلــی حــا وعاولــۀ ســابق وطاحقــت در ضهــات و
ظصوصحات داشته و واننـد هـن ویحاشـند و عـدم اعـالم آن ،نـوعی تـدلحس و فـرخفتن ظر خـدار وحسـوب
ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در ایــن حكــن ،فرقــی نــدارد کــه فروشــنده حصواهــد کــاال را حــا قحهــت بيشــتر حــا ســود

حفروشد خا حه ههان قحهت ظرخد خا کهتر اػ آن حفروشد.

مسأله  .382اگــر فــرد حصواهــد کــاالیی را کــه نســحه ظر خــده حفروشــد و حــا وضــود اخنكــه
تعاول بين فروشـنده و ظرخـدار در وعاولـۀ دوم حـا والحظـۀ قحهـت ظر خـد و رأسالهـال

انســام ویشــود ،نســحه بــودن ظرخــد ظــود را حــه ظر خــدار اطــالع ندهــد ،وعاولــۀ دوم دو
صورت دارد:

ً
الف .وعاولۀ دوم حا قحهتی بيشتر اػ قحهت ظرخد قجلی انسـام شـده ،وـثال کـاالیی

کــه ســه واهــه  355هــزار تووــان ظرخــداری شــده ،حــه  335هــزار تووــان نقــد فروظتــه شــده

اســت؛ در ایــن صــورت ،وشــتری پــس اػ اطــالع اػ نســحه بــودن وعاولــۀ اول ،ویتوانــد
وعاولۀ ظود را فسز کند و ویتواند فسز نكند و پرداظـت ثهـن ( 335هـزار تووـان) را

حه ههان انداػه  -که در وثال وغکور سه واه ویحاشد  -تأظحر بينداػد.

ب .وعاولۀ دوم حا ههـان قحهـت ظر خـد قجلـی خـا کهتـر اػ آن (حـه ضـرر) انسـام شـده

اس ــت؛ در ایـــن صـــورت ،وشــتری ویتوان ــد وعاول ــه را فس ــز کنــد ،ول ــی ح ــق ن ــدارد
پرداظت ثهن را حه تأظحر بينداػد.

مسأله  .383اگــر در وعاولـــهای کـــه حـــا والحظــۀ قحهــت ظر خــد و رأسالهــال انســام
ً
ویشود ،فروشنده در اعالم قحهت ظرخد ظود حه وشتری دروع حگوخد  -وثال در حالی
ک ـــه ک ـــاال را  75هــــزار تووــــان ظرخــــده ،حگو خـ ــد« :آن را  555هـ ــزار تووـ ــان ظر خـ ــدهام و 555

هزار تووان ویفروشن»  -وشتری حق دارد وعاوله را فسز کند؛ ولـی ا گـر فسـز نكنـد،

حاخد تهام ثهن تعحـين شـده در وعاولـۀ ظـود را  -کـه در ایـن وثـال  555هـزار تووـان اسـت -
1
بپرداػد.
در حكن این وسأله ،فرقی ندارد که وعاولۀ دوم حا سود حاشد خا ضرر خا حدون سود

و ضرر؛ پس اگر در حالی کـه فـرد کـاال را  65هـزار تووـان ظر خـده و اکنـون ویظواهـد حـه
 .1الجته ،طنانشه حصواهد حا توافق طرف وقابل ،در اػای صرف نظر کردن اػ حق فسز و اعهال نكردن ظحـار
ظود ،وجلغی اػ وی درخافت کند ،اشكال ندارد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

 55هــزار تووــان حفروشــد ،حــه دروع قحهــت ظر خــد را  75هــزار تووــان اعــالم کنــد ،وشــتری
حق فسز دارد.

مسأله  .384اگــر فروشــنده عــالوه بــر قحهــت ظر خــد کــاال ،حــه ســجب کــاری کــه بــرای
ً
افزاخش قحهت کاال بر روی آن صورت گرفته ،وتحهل هزخنـهای شـود ،وـثال انگشـتری
را  555هــزار تووــان ظر خــده و ســاس بــرای حكــا کی بــر روی آن 35 ،هــزار تووــان اضــرت

بپــرداػد ،ویتوانــد هنگــام فــروش حــه وشــتری اعــالم کنــد قحهــت کــاال 535 ،هــزار تووــان
برای او تهام شده است؛

اوــا ا گــر انگشــتر را ظــودش حكــا کی کــرده حاشــد ،ویتوانــد حگو خــد انگشــتر را 555
ً
هزار تووان ظرخدهام و کاری که انسام دادهام فالن وجلغ  -وثال  35هزار تووـان  -ارػش
دارد و آن را حا  35هزار تووان سود ،حه  565هزار تووان ویفروشـن؛ ولـی نهیتوانـد حگو خـد

قحهت انگشتر  535هزار تووان براخن تهام شده خا آن را  535هزار تووان ظرخدهام.

مسأله  .385اگر فرد کاالیی را حصرد و حعد اػ وعاولـه حفههـد کـاال وعحـوب اسـت و اػ
فروشـــنده تفـــاوت قحه ــت صـــححح و وعح ــوب را حگح ــرد (أرش) 1،در هنگ ــام انعق ــاد
وعاولهای که در آن رأسالهال و قحهت ظرخد کاال لحاظ ویشود ،حاخد قحهت ظرخد
کاال را حا در نظر گرفتن وقدار ارش وحاسجه نهاخد؛
ً
وـثال اگــر فـرد کــاالی وعحـوب را خــک وحلحــون تووـان ظر خــده و وجلـغ  355هــزار تووــان

حاحت ارش درخافت کرده ،هنگام فروش کاالی وـغکور حاخـد حگو خـد قحهـت تهـام شـدۀ

کاال  555هزار تووان است و نهیتواند قحهت تهام شدۀ کـاال را خـک وحلحـون تووـان حـه
ظرخدار اعالم نهاخد.

مسأله  .386اگر فـرد کـاالیی را حـا قحهـت وعـحن حصـرد و فروشـنده حعـد اػ تهـام شـدن

وعاوله ،قسهتی اػ قحهت ظرخد کاال را حه ضهت لطف و احسان خا ارفاق و واننـد آن

تصفحــف دهــد و اػ ظرخــدار نگحــرد ،رأسالهــال و قحهــت ظر خــد ،ههـان قحهــت وعــحن
شده در قرارداد وحسوب ویشود.

 .1در وواردی که درخافت ارش ضایز است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنــابراین ،در هنگــام انعقــاد وعاولــهای کــه در آن قحهــت ظر خــد کــاال و رأسالهــال

لحاظ ویشود ،الػم نحست در قحهت اعالوی حه ظرخدار ،وقدار تصفحف را اػ قحهـت
ظرخد کسر نهاخد.

بيعانه

«بيعانه» ،که در وعـاوالت عرفـی حـاػار راخـذ اسـت ،دارای اقسـاوی ویحاشـد کـه اػ

ضهلۀ آنها دو وورد عیل است:

الف« .بيعانه» در حعضـی وـوارد ،پـيشبهـا خـا پـيشپرداظتـی اسـت کـه ظر خـدار حـه
ً
فروشنده ویدهد تا وی وتعهد حه انسام وعاوله حا او در آخنده شود و وـثال کـاالیی کـه
قصد ظرخد آن را دارد براخش نگه داشـته و حـه دخگـری نفروشـد و حعـد اػ آن ا گـر وعاولـه

انسام شد ،آن بيعانه اػ بهاى کاال حه شهار آخد و طنانشه وعاولـه بهـن ظـورد ،ظر خـدار
آن را پس نگحرد.

ب« .بيعانـــه» در حعضـــی اػ وـــوارد ،حصشــی اػ بهــا و ثهــن وعاولــه اســت ،حــه ایــن

صورت که وعاوله بين طرفحن واقع ویشود و ظرخدار حه ضهت آنكـه التـزام ظـود را حـه

قرارداد ابراػ دارد و فروشنده نحز وعاوله را تهام شده تلقی نهاخد ،حصشـی اػ بهـا و ثهـن
وعاوله را حه عنوان بيعانه حه فروشنده ویپرداػد.

راه حــل شــرعی درخافــت بيعانــه نســجت حــه دو صــورت فــوق ،در وســاجل عیــل عکــر

ویشود.

مسأله  .387راهکار شرعی وناسب برای بيعانـه قسـن «الـف» ،آن اسـت کـه ظر خـدار

1

وجلــغ وعحنــی را در عوــۀ ظــوخش وصــالحه نهاخــد 2در اػای آنكــه فروشــنده در صــورت
ً
درظواست ظرخدار ،اقدام حه انسام وعاوله حـا او در آخنـده تـا وـدت وعـحن کنـد  -وـثال

 .1حه عنوان ُوصا ِلح (صلح کننده).
 .2ظرخدار ویتواند وجلغ بيعانه را که پس اػ وصالحه حدهكار شده ،حه صورت دسـتی حـه فروشـنده حدهـد خـا
حه حساب حانكی وی واریز نهاخد.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

کــاالیی کــه قصــد ظرخــد آن را دارد ،تــا هفتــۀ آخنــده بــراخش نگــه داشــته و حــه دخگــری

نفروشد  -و فروشنده 1صلح وـغکور را قجـول کنـد و ظر خـدار در ضـهن وصـالحه شـرط
نهاخد در صورت قطعی شدن وعاوله ،فروشنده حه وقدار بيعانـه اػ ثهـن وعاولـه کسـر

کرده و حه وی تصفحف دهد؛

در این صورت ،طنانشه فروشنده در ودت وقرر شده حسب تعهـد ظـوخش بـرای

انسام وعاولـه حـا ظرخـدار حاضـر حاشـد ،ولـی ظر خـدار اقـدام حـه وعاولـه نكنـد تـا وـدت

سـاری شـود ،فروشــنده وـیتوانـد کــاالخش را حـه شـصص دخگــری حفروشـد و ظر خـدار نحــز
حق پس گرفتن وجلغ بيعانه را ندارد.

مسأله  .388راه کـــار وناســـب بـــرای بيعان ــه قس ــن «ب» ،آن اس ــت ک ــه هنگ ــام انعق ــاد
وعاوله(2،در ضهن آن) فروشنده شرط نهاخد که اػ طرف ظرخدار وکحل حاشـد در صـورت
پشحهانی ظرخدار تا ودت وعحن و فسز وعاوله اػ طرف هـر خـک اػ ظر خـدار و فروشـنده خـا

اقالــۀ آن ،طنانشــه وجلــغ بيعانــه ووضــود حاشــد ،فروشــنده آن را حــه ظــود حــهطــور وســانی
وصالحه کند و اگر آن را ظرح کرده حاشد ،ظود را نسجت حه آن ،بریء الغوه نهاخد.
اقاله

مسأله  .389اگــر خكــی اػ دو طــرف وعاولــه  -کــه حــق فســز نــدارد  -تقاضــای فســز

نهاخد ،بر دخگـری وسـتحب اسـت درظواسـت وی را پغیرفتـه و وعاولـه را فسـز کنـد؛
فسز وعاوله در این وورد که حا رضاخت طرفحن انسام ویشود« ،ؤقاله» نام دارد.

 .1حه عنوان ُوتصا ِلح (پغیرندۀ صلح).
 .2الجته اگر وعاوله سلف حاشد و فروشـنده کـاالیی را حـه صـورت کلـی در عوـه ،حـا ػوـان تحویـل وعـحن پـيش
فروش نهاخد و ظرخدار فقط قسهتی اػ ثهن وعاوله را حه عنـوان بيعانـه بپـرداػد و پرداظـت حاقحهانـدۀ ثهـن
ووکول حه ػوان دخگر شود ،وعاولۀ وغکور حـه وقـدار بيعانـه صـححح اسـت و نسـجت حـه حصشـی اػ ثهـن کـه
قجل اػ ضدایی ظرخدار و فروشـنده اػ هـن پرداظـت نشـده حاطـل ویحاشـد و در ایـن صـورت ،بـرای طـرفحن
ْ
ظحار تجعض َصفقه ثاحت ویشود؛
اوا اگر وعاوله حه صورت وصالحه ونعقد گردد ،صـلح وـغکور صـححح اسـت کـه توضـحح آن ،در وسـألۀ
« »425عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله « .391ؤقاله» حه دو صورت قابل انسام است:

الف .لفظی؛ حا هر عجارتی که ونظور را حفههاند ،هرطند عربی نجاشد.

ب .عهلی؛ وثل آنكه ظرخدار درظواست فسـز نهاخـد و فروشـنده حـه عنـوان عهـل

حــه درظواســت وی ،پــول او را پــس دهــد ،کــه ههــحن کــار اقالــه وحســوب وــیشــود و
ظرخدار نحز حاخد کاالی فروشنده را حه او برگرداند.

مسأله  .391اقالـه حـه وقــدار کهتـر خــا بيشـتر اػ آنشـه وعاولــه بـر آن واقــع شـده صــححح
ً
نحســت؛ پــس ا گــر وــثال کــاالیی حــه خــک وحلحــون تووــان فروظتــه شــده حاشــد ،فروشــنده
نهیتواند در وقابل درظواست فسز ظرخدار حگوخد 755« :هـزار تووـان اػ قحهـت (ثهـن
وعاوله) را ویدهن و کاال را پس ویگحرم».

ههحن طور ،ظرخدار نهیتواند در وقابل درظواست فسز فروشنده ،آن را حـه بيشـتر

اػ ثهن وعاوله فسز کند.
ً
ایــن حكــن در وــورد کــاال (وجحــع) نحــز ضــاری اســت؛ وــثال ظر خــدار نهیتوانــد حگو خــد:

«وعاولـــه را فســـز وـــی کنن و تهـــام ثهـــن را پ ــس وی گح ــرم ،ول ــی  75درص ــد ک ــاال را پ ــس
ویدهن».

شــاخان عکــر اســت ،راه صــححح آن اســت کــه اقالــه توس ـط ظر خــدار خــا فروشــنده حــه

ههــان قحهــت وعاولــه انســام شــود؛ وشــروط بــر اخنكــه دخگــری عــالوه بــر ثهــن خــا کــاال
(وجحع) والی حه او بپرداػد خا عهلی براخش انسام دهد.

1

مسأله  .392انسان ویتواند اقالـه را در حصشـی اػ وـال وعاولـه شـده ،حـا توافـق طـرف
وقابل انسام دهد.
ً
حنــابراین ،فــردی کــه وــثال  7کحســه بــرنذ  55کحلــویی را حــه قحهــت  4وحلحــون تووــان

فروظتـه اســت ،وــیتوانــد حـا درظواســت ظر خــدار و توافــق حـا او 3 ،کحســه را اقالــه کــرده و

پس حگحرد و خک سوم قحهت ،خعنی دو وحلحون تووان حه ظرخدار پس حدهد.

 .1راه دخگــر آن اســت کــه وعاولــه را فســز (اقالــه) نكننــد؛ حلكــه وعاولــۀ ضدخــدی حــه بيشــتر خــا کهتــر اػ ثهــن
وعاولۀ قجل انسام دهند.

ظرخد و فروش (قرارداد بيع) /

مسأله  .393اگر دو خا طند نفر والی را حـه شـراکت ظر خـداری کننـد ،هـر کـس نسـجت

حه سهن ظود ویتواند اقاله نهاخد و رضاخت شرخک خا شرکای دخگر ،شرط نحست.

مسأله  .394اقاله در وعاولهای که پس اػ آن کاال خا بهای وعاولـه (وجحـع خـا ثهـن) خـا

هر دو خا حصشی اػ آنها تلف شده ،صححح ویحاشـد و در ایـن صـورت ،حاخـد حـه ضـای
وال خا قسهتی که تلف شده ،عوضش 1حه دخگری داده شود.

شاخان عکر است ،اگر وـال حـا فـروش خـا حصشـش خـا واننـد آن اػ ولكحـت فـرد ظـارح

شده حاشد ،در حكن وال تلف شده است.

مسأله  .395اگر وال وورد وعاوله وعحوب شود ،اقاله در آن صـححح اسـت و ضهـت

ضجران عحب ،ارش(2تفاوت قحهت) درخافت ویشود.

مسأله  .396اقالـــه در وـــورد عهــوم «عقــدهای الػم» - 3حتــی «هجــۀ الػم» - 4ضــاری

ویشود و اػ این حكن ووارد عیل استثنا ویشود:
الف .اقاله در عقد اػدواح ضاری نهیشود؛

ب .اقالـــه در ضـــهانت نقـــل دیـــن 5و ص ــدقه ،وح ــل اش ــكال اس ــت و وراع ــات

وقتضای احتحاط در این دو وورد ترک نشود .

7 6

مسأله  .397اقاله را نهیتوان فسز کرد .حنابراین ،اگر وعاولهای حا اقالـه فسـز شـود،

قابل برگشت نحست؛ الجته ویتوانند آن وال را دوحاره وعاوله نهاخند.

 .1ونظـور اػ پرداظـت عـوض وـال ،ایـن اسـت کـه اگـر آن شـیء اػ اشـحای «وثلـی» حاشـد ،وثـل آن و طنانشــه
«قحهی» حاشد ،قحهـت آن در روػی کـه تلـف شـده ،برگردانـده شـود .توضـحح وعنـای «وثلـی و قحهـی» ،در
وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2کحفحت وحاسجۀ ارش ،در وسألۀ « »324عکر شد.
 .3وعنای «عقد الػم» ،در وسألۀ « »54عکر شد.
 .4ووارد «هجۀ الػم» در فصل «هجه» ،وسألۀ « »5475عکر ویشود.
 .5توضحح ضهانت نقل دین ،در وسألۀ « »5554عکر ویشود.
 .6حكن اقالۀ «قسهت» در وورد تقسحن سهام شرکا ،در وسألۀ « »563عکر ویشود.
 .7اقاله در ابراء عوۀ طلجكار اػ دین که اػ اخقاعات وحسوب ویشود ،ضاری نهیشود .ههـحن طـور ،اقالـه در
طالق صححح نحست؛ الجته حا توضححی که در ضلد طهارم ،فصل «طالق» عکر ویشود ،در برظـی وـوارد
در اخام عده ،زوح حق رضوع حه زوضۀ وطلقهاش را دارد.

شفعه
تعريف و شرايط اصل اخذ به شفعه

مسأله  .398اگر خكی اػ دو شرخک ،سهن ظودش را حـه شـصص سـووی حفروشـد  -وثـل

اخنكه «علـی» در ظانـهای حـا «حسـن» حـهطـور وشـاع شـرخک حاشـد و وی «علـی» سـهن
وشاع ظود را حه  555وحلحون تووان حه «حسـحن» حفروشـد  -شـرخک او «حسـن» حـا وضـود

شراخطی که در اداوه عکـر ویشـود ،حـق دارد آن سـهن را حـا پرداظـت ههـان وجلـغ (555

وحلحون تووان) حگحرد و تهلک نهاخد.
ُ ْ
این حق« ،شفعه» نام دارد و کسی که حق شفعه بـرای اوسـت («حسـن» در وثـال

حاال)« ،شفحع» ناوحده ویشود.

مسأله  .399حق شفعه ههان طور که در بيع ضاری وـیشـود ،در آنشـه فاجـده بيـع را

دارد ،وانند صلح وعاوضی خا هجه و حصشش وعوضه نحز ضاری است؛

اوا در غحر این ووارد ،وانند اخنكه فرد سهن وشاع ظوخش را وهرخه خا عوض طـالق

ُ
ظلع قرار دهد ،حق شفعه برای شرخک دخگر ثاحت نحست.
ّ
 ووارد حق شفعه

مسأله  .411حق شفعه ،در تهام ووارد زیر ضاری است:

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 -اووال غحر قابل انتقال (غحر ونقول) که قابـل قسـهت اسـت؛ واننـد ػوـحن ظانـه،

وغاػه ،حاع؛

 -اووال غحر قابل انتقال که قابـل قسـهت نحسـت؛ واننـد نهـر خـا طـاه کوطـک و راه

حارخک؛

 -اوــوال قابــل انتقــال (ونقــول)؛ واننــد اب ـزار آالت ،اثــاث ونــزل ،لجــاس ،ححــوان،

وسحلۀ نقلحه؛

الجتــه ،در دو وــورد «دوم» و «ســوم» احتحــاط وســتحب آن اســت شــرخک (شــفحع)

حدون رضاخت ظرخدار ،اػ حق شفعه استفاده نكند.

مسأله  .411دو خــا طنــد ظانــه کــه هــر کــدام وتعلــق حــه خــک نفــر اســت ،ولــی در «راه»

وشــترک ویحاشــند ،طنانشــه خكــی اػ وــالكحن ،ظانــۀ ظــود و ســهن وشــاعش اػ راه را

حفروشد ،حقحه نسجت حه ظانه و راه فروظته شده حق شفعه دارند.

شــاخان عکــر اســت ،حكــن وــغکور وصصــوص ظانــه و راه وشــترک آن اســت؛ اوــا در

وورد اوال ک دخگر (غحر اػ ظانـه) ،طنانشـه ولـک هـر فـرد اػ دخگـری ضـدا حاشـد و فقـط
ً
راه وشترک داشته حاشند و فرد ولكش  -وثال وغـاػهاش  -را حـه ههـراه سـهن وشـاعش

اػ راه حفروشـــد ،ثجــوت حــق شــفعه بــرای حقحــه نســجت حــه وغــاػه و راه وشــترک وحــل
اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .412حق شفعه نسجت حه حق سرقفلی اوا کن تساری ،حق تقـدخهی خـا حـق

پــغیره ػوــحنهــای ووقوفــه ثاحــت نحســت .حنــابراین ،ا گــر دو شــرخک ،والــک ســرقفلی
وغـــاػهای حـــهطـــور وشـــاع حاش ــند (نــه ظــود وغــاػه) ،در صــورتی کــه خكــ ـی اقــ ـدام حــه
واگ ـ ـغاری ســهن ظــوخش اػ ســرقفلی ولــک نهاخــد ،بــرای دخگــری حــق شــفعه ثاحــت

نحست.

مسأله  .413اگر فرد ،سهن وشاع ظـود اػ وـال شـراکتی را ههـراه حـا وـال دخگـر ظـود در
ً
خک وعاوله حفروشد  -وثل آنكه حصشی اػ وال وشـترک قـجال تقسـحن شـده و فـرد سـهن

شفعه /

تقســحن شــده و تقســحن نشــدۀ ظــود را در خــک وعاولــه حفروشــد  -شــرخک دخگــر ،تنهــا

نسجت حه سهن وشاع حق شفعه دارد.

1

شاخان عکر است ،وورد وغکور در وسألۀ « »255اػ این حكن وستثنی ویحاشد.

مسأله  .414حق شفعه در وواردی ثاحت است که شراکت در وـال ،تنهـا بـين دو نفـر

حاشد .حنـابراین ،ا گـر وـالی وشـترک بـين سـه نفـر خـا بيشـتر حاشـد و خـک خـا دو نفـر اػ آنهـا
سهن ظود را حفروشد ،فرد خا افراد حاقحهانده ،حق شفعه ندارند؛
الجته ،وورد وسألۀ « »255اػ این شرط وستثنی ویحاشد.

مسأله  .415اگــر حعضـــی اػ وـــال وشـــاع ،ولــک و حعضــی اػ آن وقــف حاشــد ،ســاس
قسهتی که ولک است فروظته شود ،حق شفعه بـرای ووقـوف علـحهن ثاحـت نحسـت،

هرطند ووقوف علحه خک نفر حاشد؛

ً
اوا اگر وقف در وـوارد اسـتثنایی کـه فـروش آن شـرعا ضـایز اسـت 2،فروظتـه شـود،

حق شفعه  -حا رعاخت شراخط آن  -برای شرخک ثاحت است.
 شفعه در بخشی از وال شرا کتی

مسأله  .416اگ ــر خكـــی اػ دو ش ــرخک ،حصش ــی اػ س ــهن ظ ــود را ح ــه ش ــصص دخگ ــری

حفروشد ،شرخكش در ههان وقدار حق شفعه دارد.

مسأله  .417اگر خكی اػ دو شرخک سهن ظود را حه دو خا طند نفر حفروشد ،حق شـفعه

بــرای شــرخک دخگــر وضــود دارد ،حــه ایــن صــورت کــه ا گــر تهــام آن ســهن در خــک وعاولــه

فروظته شده ،شرخک دخگر تنها نسـجت حـه تهـام وـال فروظتـه شـده حـق شـفعه دارد و

اگر وال حه تدرخذ و طی طند وعاوله فروظته شده ،شرخک دخگر ویتوانـد حـق شـفعۀ
ظود را نسجت حه برظی اػ وعاوالت خا تهام آنها  -حه دلصواه ظود  -اعهال نهاخد.

 .1حنابراین ،نسجت وقدار وشاع حه حقحـۀ وـال ،سـنسحده ویشـود و شـفحع حـا پرداظـت ههـان نسـجت اػ ثهـن
وعاوله ،ویتواند سهن وشاع را تهلک نهاخد.
 .2ووارد ضواػ فروش وقف ،در وساجل « 543تا  »543بيان شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .418اســتفاده اػ حــق شــفعه نســجت حــه قســهتی اػ وــال فروظتــه شــده وضهــی

ندارد .حنابراین ،شرخک (شفحع) تنها ویتواند تهام سهن فروظته شده را حا اسـتفاده اػ
حق شفعه حگحرد ،وگر در ووردی که در وسألۀ قجل عکر شد.
ّ
ّ 
کحفحت گرفتن وال با حق شفعه

مسأله  .419گرفتن وـال حـه وسـحلۀ حـق شـفعه« ،اخقـاع» 1ویحاشـد .حنـابراین ،نحـاػ حـه
قجول طرف وقابل ندارد و ههحن که شفحع حگوخد« :وال را در وقابل پرداظت عـوض،

گرفتن» کافی است؛

حلك ـه اگر ح ـدون اخن ـكه طحـ ـزی حگوخ ـد ،حـه قصـ ـد استفـ ـاده اػ حـق شفـ ـعه ثهـن را

ح ــه ظرخـــدار بپ ــرداػد و وـــال را در اظتحـــار حگح ــرد (ح ــه ص ــورت وعاط ــات) نح ــز ،کاف ـ ـی

اس ـ ـ ـت.

 عوض و ثهن در شفعه

مسأله  .411وــالی را کــه شـــفحع بــرای گــرفتن ســهن وشــاع فروظتــه شــده حــه ظر خــدار

ویپرداػد ،حاخد حه انداػۀ ثهن آن وعاوله 2حاشد؛ طه آن وقدار وعادل حا قحهت حاػاری
و وعهول حاشد ،طه بيشتر حاشد و طه کهتر اػ آن.

مسأله  .411اگـــر ثهـــن وعاولـــه وثلـــی 3حاشــد  -واننــد پــول  -شــفحع حاخــد وثــل آن را

بپرداػد؛

4

اوا اگر ثهن وعاوله قحهی حاشد  -وثـل آنكـه سـهن شـرخک ،در وقابـل ضـواهرات و

ســناهــای قحهتــی وعاوضــه شــده حاشــد  -ثاحــت بــودن حــق شــفعه بــرای شــفحع حــا

 .1وعنای «اخقاع» ،در وسألۀ « »53عکر شد.
ً
 .2اگر وعاولۀ انسام شده ،ظرخد و فروش نجوده (وثال حا صـلح خـا هجـه در وقابـل عـوض وا گـغار شـده) ،وقـدار
عوضی که در وقابل سهن وشاع پرداظته شده ،وعحار ویحاشد.
 .3توضحح وعنای وثلی و قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .4الجته ،طنانشه برای شفحع ،حاضر کردن عحن ثهن وقدور حاشد ،پرداظت آن نحز کافی است.

شفعه /

پرداظت قحهت ضواهرات در هنگام وعاوله (ثهن) ،وحـل اشـكال اسـت و وراعـات

وقتضای احتحاط ترک نشود.

1

مسأله  .412اگــر ظرخــدار ،وــالی اػ قجحــل اضــرت دالل خــا حنگــاه خــا غحــر اػ اخنهــا هزخنــه

کرده خا والی را وسانی حه فروشنده اهدا کرده حاشد ،بر شـفحع الػم نحسـت آن را حـه وی

بپرداػد.

مسأله  .413اگر فروشنده حعد اػ انسـام وعاولـه ،وقـداری اػ ثهـن را بـرای ظر خـدار کـن
کرده و تصفحف دهـد ،شـفحع حـق کسـر آن وقـدار را نـدارد و حاخـد تهـام ثهـن وعاولـه را

بپرداػد.

مسأله  .414شــفحع بــرای اســتفاده اػ حــق شــفعه ،حاخــد ثهــن و عــوض را حــه ظر خــدار

بپرداػد .حنابراین ،اگر حگوخد« :اػ حق شفعه استفاده کردم» خـا «وـال را تهلـک کـردم»،

ولــی ثهــن را ناــرداػد خــا در پرداظــت آن وســاوحه کنــد خــا توانــایی پرداظــت نداشــته
ً
حاشد ،سهن شرخكش اصال حه وی ونتقل نهیشود؛ وگر در صورتی که در وسـألۀ حعـد
عکر ویشود.

مسأله  .415اگر ثهـن وعاولـه وـدتدار و نسـحه حاشـد ،شـفحع نحـز ویتوانـد در هنگـام
ً
اظــغ حــه شــفعه ،آن را حــه صــورت وــدتدار حــه ظر خــدار بپــرداػد؛ وــثال طنانشــه ثهــن
وعاوله ده وحلحون تووان پنذ واهه بوده ،وی نحز ویتواند وجلغ وـغکور را پـنذ واهـه حـه

ظرخدار پرداظت نهاخد.

2

مسأله  .416اگــر فــرد شــفحع ،در وســألۀ قجــل حصواهــد حــا آنكــه ثهــن وعاولــه وــدتدار

است ،اقدام حه استفاده اػ حق شفعه در اػای پرداظت نقدی ثهن حه ظرخدار نهاخـد،
دو صورت دارد:

الف .شرط ودتدار بودن ثهن ،فقط حه نفع ظر خـدار بـر عهـدۀ فروشـنده حاشـد ،در

 .1حنــابراین ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه شــرخک (شــفحع) اػ حــق شــفعه حــدون رضــاخت ظر خــدار اســتفاده
نكند و اگر استفاده کرد ،احتحاط واضب آن است که ظرخدار بپغیرد.
 .2الجتــه ،در ایـــن صـــورت ویتــوان شـــفحع را وادار کـــرد تـــا کفحـــل بيــاورد و وعنــای کفحــل در وســألۀ «»5545
عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

این صورت شفحع ویتواند ثهن را نقـدی حـه ظر خـدار بپـرداػد و اػ حـق شـفعه اسـتفاده

نهاخد ،هرطند ظرخدار راضی نجاشد.

ب .شرط ودتدار بودن ثهن حه نفع فروشنده خـا فروشـنده و ظر خـدار هـر دو حاشـد،

در این صورت اگر ظرخدار حه درخافت نقدی ثهن راضی حاشد ،شفحع ویتواند اػ حق

شفعه در اػای پرداظت نقدی ثهن استفاده نهاخد.
شرايط شفحع

مسأله  .417اگــر ظرخــدار وســلهان حاشــد ،شــفحع نحــز حاخــد وســلهان حاشــد .حنــابراین،
کافر نسجت حه ظرخدار وسلهان ،حق شفعه ندارد.

مسأله  .418اگر فردی که حق شفعه دارد ،ناحالغ خا دیوانه خا سفحه حاشد ،ولی شرعی

او 1ویتواند وـال را حـا اسـتفاده اػ حـق شـفعه بـراخش حگحـرد؛ حلكـه سـفحه حـا اضـاػۀ ولـی

شرعی ،ظودش نحز ویتواند حا استفاده اػ حق شفعه ،وال را حگحرد.

شاخان عکر است ،اگر ولی شـرعی ،حـه علـت سـهلانگـاری اػ حـق شـفعه اسـتفاده

نكند ،ظود فرد پس اػ حلوع و عقل و رشد ،حق وطالجۀ آن را دارد.
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مسأله  .419وفلــس (ورشكســتۀ اقتصــادی) 3ویتوانــد اػ حــق شــفعه اســتفاده کنــد؛

وشروط بر اخنكه ظرخدار راضی حاشد که حدهی بر عهدۀ او حاقی حهاند خا طلجكـاران حـه

وی اضاػه دهنـد ثهـن را بپـرداػد خـا حعـد اػ وحسـور شـدن ،وـالی حـه دسـت آورده – هـر

طند حا قجول هدخه خا قرض گرفتن  -و حا آن ثهن را بپرداػد.

مسأله  .421شفحع حاخد قادر حه پرداظت ثهن حاشد؛ در غحر ایـن صـورت  -حتـی ا گـر

 .1اگر ولی شرعی پدر خا پدربزرگ پـدری اسـت ،در اسـتفاده اػ حـق شـفعه« ،نداشـتن وفسـده» کـافی اسـت،
ولــی ا گــر ولــی شــرعی ،وصــی خــا حــاکن شــرع اســت ،در اســتفاده اػ حــق شــفعه« ،داشــتن وصــلحت» الػم
است .توضحح بيشتر در این وورد ،در وسألۀ « »536و نحز در فصل « َح ْسر» آوده است.
 .2این حكن برای دیوانه و سفحه نحز ،در صورتی که عاقل و خا رشحد شوند ،وضود دارد.
 .3ونظــور ،شصصــی اســت کــه ورشكســتۀ اقتصــادی شــده و حــاکن شــرع او را اػ تصــرف در اوــوالش وهنــوع
نهوده است.

شفعه /

وــالی را گــرو حگــغارد خــا ضــاونی بيــاورد  -حــق شــفعه بــراخش وضــود نــدارد؛ وگــر آنكــه

ظرخدار رضاخت داشته حاشد؛ الجته وورد وسألۀ حعد ،اػ این قاعده استثنا ویشود.

مسأله  .421اگر شفحع ادعـا کنـد ثهـن ووضـود اسـت ،ولـی در نـزدش حاضـر نحسـت،

سه روػ وهلت داده ویشود 1و اگر ادعا کند ثهن در شهر دخگری است ،عـالوه بـر سـه

روػ ،حه انداػۀ رسـحدن وـال ،حـه او وهلـت داده ویشـود و پـس اػ آن حـق شـفعه اػ بـين

ویرود.

الجتــه ،طنانشــه ایــن وقــدار وهلــت ووضــب ضــرر قابــل توضــه بــر ظر خــدار حاشــد خــا

حاضر کردن وال اػ شهر دخگر نحاػوند وقت بيشتر اػ وقدار وتعـارف و وعهـول حاشـد،

حق شفعه ساقط ویشود.

مسأله  .422اگــر شــرخک ،هنگــام وعاولــه در شــهری کــه وعاولــه انســام شــده حاضــر

نجاشد و حدین ضهت اػ وقوع وعاوله وطلع نجاشد ،اػ وقتی که در شـهر حاضـر شـده و
اػ وعاوله وطلع گردخده ،حق شفعه دارد ،هرطند غحجـتش طـوالنی شـده حاشـد ،وثـل
اخنكه اسحر خا ػندانی بوده است؛

اوا اگر شرخک وغکور حا وضود آنكه در شهر حاضـر نحسـت ،وطلـع شـود کـه وعاولـه

انســام شــده و حتوانــد اػ حــق شــفعه ،هرطنــد حــا وکحــل گــرفتن اســتفاده نهاخــد ،ولــی

سهلانگاری کرده و حه آن اقدام نكند ،حق شفعۀ وی ساقط ویشود.

ّ
وساجل ديگر وربوط به حق شفعه
ً
مسأله  .423استفاده اػ حـق شـفعه حاخـد فـورا صـورت حگحـرد 2و ا گـر فـرد در انسـام آن

سهلانگاری کرده و حدون عغر آن را تأظحر بينداػد ،حقش ساقط ویشود؛

ولــی ا گــر حــه ســجب عــغر در اســتفاده اػ حــق شــفعه تــأظحر نهاخــد ،وث ـل اخنكــه اػ

وعاوله اطالع نداشته خا نهیدانسته حق شفعه دارد خا اػ فورخت آن اطالع نداشته ،خـا
 .1احتدای سه روػ اػ ػوان اظغ حه شفعه است ،نه اػ ػوان وقوع وعاوله.
 .2این فورخت ،فورخت عرفی و وتعارف است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حـــه ظحـــال آنكـــه وشـــتری ،فــرد دخگـــری اســت اقــدام نكــرده ،حــق شــفعۀ وی ســاقط
نهیشود.

مسأله  .424اگر قجل اػ اسـتفادۀ شـفحع اػ حـق شـفعه ،ظر خـدار وـال را حفروشـد ،حـق

شــفعه ســاقط نهیشــود و شــفحع ویتوانــد حــه وعاولــۀ دوم رضــاخت داده و آن را اضــاػه

دهــد؛ آن گــاه حــا پرداظــت ثهــن وعاولــۀ دوم حــه ظر خــدار دوم ،وــال را حگحــرد و ویتوانــد
وعاولۀ دوم را اضاػه ندهد و حا پرداظت ثهن وعاولۀ اول حه ظرخدار اول ،وال را حگحرد

و در ایــن صــورت کــه وعاولــۀ دوم را اضــاػه نــداده ،آن وعاولــه حاطــل اســت و ظر خــدار
دوم ،پول ظود را اػ ظرخدار اول پس وی گحرد.
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مسأله  .425ا گــر ظر خــدار در وــال تصــرفی کنــد کــه حــق شــفعه در آن تصــرف وضــود
ً
نداشــته حاشــد ،وــثال آن را وقــف کنــد خــا حــدون درخافــت عــوض حــه دخگــری بجصشــد،

شــفحع نســجت حــه اصــل وعاولــه حــق شــفعه دارد و در ایــن صــورت ،تصــرفات ظر خــدار
وانند وقف و حصشش ،حاطل ویشود.

مسأله  .426اگــر پــس اػ انســام وعاولــه توس ـط شــرخک اول ،شــرخک دخگــر کــه حــق

شــفعه دارد ،اػ حــق شــفعۀ ظــود صــرف نظــر نهــوده و آن را حــهطــور وســانی خــا در وقابــل
گـــرفتن عوضـــی اســـقاط نهاخـــد ،حــق وی ســاقط شــده و دخگــر حــق شــفعه نصواهــد
داشت؛ 2اوا حق شفعه قجل اػ انسام وعاوله ،قابل اسقاط نحست.

مسأله  .427ا گــر شــرخكی کــه حــق شــفعه دارد ،ســهن ظــود را حفروشــد ،حــق شــفعۀ او
 .1ههحن حكن ،در ضـایی کـه وعـاوالت انسـام شـده بـر وـال فروظتـه شـده بيشـتر حاشـد و حـه اصـطالح ،وـال
طند حار دست حه دست شده حاشد نحز ضاری اسـت و شـفحع ویتوانـد حـه هـر کـدام اػ وعاولـهها رضـاخت
دهد و ثهن آن وعاوله را بپرداػد و اػ حق شفعه استفاده نهاخـد و وـال را حگحـرد .حنـابراین ،ا گـر آن وعاولـه،
اولــحن وعاولــۀ انســام شــده بــر وــال حاشــد ،وعــاوالت حعــدی حاطــل اســت و اگــر آظــرین وعاولــه حاشــد،
وعاوالت قجلی صححح است و اگر وعاولۀ وسطی حاشد ،وعاوالت قجل ،صححح و وعاوالت حعد حاطل
است.
 .2الجته ،ساقط شدن حق ػوانی صورت وی گحرد که اسقاط انسام شود؛ پس ا گـر وی وـالی حگحـرد تـا حقـش
ً
را اسقاط کند ،تا اسقاط را انسام نداده و وثال نگفتـه کـه «حـق شـفعۀ ظـوخش را اسـقاط نهـودم» ،حقـش
حاقی است و الجته اگر این کار را انسام ندهد ،والی که در اػای اسقاط گرفته براخش حالل نحست.

شفعه /

ً
ساقط ویشود؛ ظصوصا اگر فروش آن حعد اػ اطالع اػ وضود حق شفعه حاشد.

مسأله  .428ا گــر تهــام وــال قجــل اػ اســتفاده اػ حــق شــفعه اػ بــين بــرود ،حــق شــفعه

ساقط ویشود؛

اوا طنانشه قجل اػ استفاده اػ حق شفعه ،حصشی اػ وال اػ بين برود (تلف شود)،

حق شفعه حاقی است؛ الجته ،شفحع بـرای گـرفتن قسـهت حاقحهانـده ،حاخـد تهـام ثهـن
وعاوله را بپرداػد و وشتری نسجت حه وقدار تلف شده ضاون نحست.

مسأله  .429اگر حعد استفاده اػ حق شفعه وال اػ بـين بـرود ،طنانشـه تلـف حـه فعـل

ظرخــدار بــوده ،آن را ضــاون اســت .ههشنــحن ،ا گــر تلــف شــدن وــال حــه فعــل ظر خــدار

نجــوده ،ولــی او حــا وضــود وطالجـۀ شــفحع ،در تحویــل وــال وــغکور کــه در اظتحــارش بــوده
کوتاهی کرده حاشد ،در این صورت نحز ظرخدار ضاون آن ویحاشد.

مسأله  .431اگــر ظرخــدار و فروشــنده حــا رضــاخت هــن وعاولــه را قجــل اػ آنكــه شــفحع اػ

حــق شــفعه اســتفاده کنــد ؤقالــه نهاخنــد 1،ؤقالــه صــححح اســت و حــق شــفعه ســاقط

ویشود و پس اػ آن ،دخگر شفحع حق شفعه ندارد؛

اوــا طنانشــه حعــد اػ آنكــه شــفحع اػ حــق شــفعه اســتفاده کــرده ،ؤقالــه واقــع شــود،

شـفعه و ؤقالــه هــر دو صــححح اســت و در ایــن صــورت ،ظر خــدار حاخــد عــوض وــال را حــه
فروشنده بپرداػد و فروشنده نحز حاخد ثهن درخافتی را حه ظرخدار پس دهد.

مسأله  .431انســان نهیتوانــد حــق شــفعۀ ظــود را حــه دخگــری ونتقــل نهاخــد و حــهطــور

کلی ،حق شفعه قابل انتقال حه دخگری نحسـت و ونتقـل شـدن ایـن حـق حـه وارث نحـز
وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
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 .1وعنای ؤقاله ،در وسألۀ « »367بيان شد.
 .2الجته بـر فـرض صـححح بـودن انتقـال نحـز ،برظـی اػ ورثـه حـدون ووافقـت سـایرین نهیتواننـد اػ آن اسـتفاده
نهاخند.

اجاره
انواع اجاره

مسأله « .432اضاره» دو نوع است:

 .1اضارهای که نسجت حـه «اشـحاء» خـا «ححوانـات» انسـام ویشـود (اضـارۀ اعحـان)؛

وانند اضارۀ ونزل ،کتاب و. ...

 .2اضــارهای کــه نســجت حــه عهــل خــا ونفعــت «اشــصاص» واقــع وی گــردد؛ واننــد

اضحر نهودن فردی برای تعهحر ظانه خا وسحله.

احكام هر خک اػ این دو نوع ،در دو حصش ضداگانه عکر وی گردد.
نوع ّاول اجاره :اجارۀ اعحان

مسأله  .433در این نوع اضاره ،انسان ونفعت طحزی (شـیء خـا ححـوان) را در وقابـل

عوضی حه ولكحت دخگری در ویآورد؛

وانند اضارۀ ػوحن برای کشاورػی ،ظانه برای سكونت ،وغاػه بـرای کسـب و کـار،

کاالهــای دخگــر وثــل کتــاب خــا لجــاس بــرای اســتفاده ،ههــحن طــور اضــارۀ ححــوان خــا

وسحلۀ نقلحه برای حاربری خا سواری.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حه کسی که شحجی را اضاره ویدهـد« ،وـوضر» و حـه کسـی کـه آن را اضـاره وی کنـد،

«وستأضر» وی گوخند.

 شرايط اصل اجاره

مسأله  .434قـــرارداد اضـــاره «عقـــد» ویحاش ــد و ب ــرای وحق ــق ش ــدن آن الػم اس ــت

«اخساب و قجول» ،صورت گحرد.
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مسأله  .435اخســاب و قجــول در اضــاره نحــز ههاننــد ظر خــد و فــروش ،حــه دو صــورت

«لفظی» و «عهلی» قابل انسام است:

اخساب و قجول لفظی؛ 2وثل اخنكه ووضر حـه قصـد اضـاره دادن حـه وسـتأضر حگو خـد:

«ظانــهام را در وقابــل فــالن وجلــغ و وــدت حــه تــو اضــاره دادم» و وســتأضر هــن حــه قصــد
پغیرش اضاره حگوخد« :قجول کردم» خا وستأضر حه قصد اضاره کـردن حگو خـد« :ظانـهات
را در وقابل فالن وجلغ و ودت اضاره کردم» و ووضر هن حه قصد پغیرش اضاره حگو خـد:

«قجول کردم».

اخساب و قجول عهلی ،وثل اخنكه ووضر کلحد ظانهاش را حـه قصـد اضـاره دادن حـه

وستأضر حدهد و ظانـه را در اظتحـار او حگـغارد و او هـن حـه قصـد اضـاره کـردن ،آن را در

اظتحار حگحرد خـا اخنكـه قـراردادی را حـه صـورت کتجـی نوشـته و دو طـرف آن را حـه قصـد
اضاره اوضا کنند.

 شرايط ووجر و وستأجر

مسأله  .436ووضر و وستأضر حاخد اضاره را حا «قصد» و «اظتحار» انسام دهند.
 .1حه بيانی ساده ،انسام «اخساب و قجول» در قرارداد اضاره ،حه وعنای حكار بردن کالم خـا انسـام کـاری اسـت
کـه نشـان دهنـدۀ اضـاره حاشـد و وـوضر و وسـتأضر آن را حـه قصـد وحقـق شـدن اضـاره انسـام دهنـد؛ الجتـه،
اخساب و قجول حاخد حا رعاخت سایر شراخطی کـه در فصـل «ظر خـد و فـروش» ،وسـألۀ « »63عکـر شـد (غحـر اػ
شرط آظر) انسام شود.
 .2کسی که نهیتواند حرف بزند ،اگر حا اشاره حفههاند که طحزی را اضاره داده خا اضاره کرده کافی است.

اضاره /

ههــحن طــور ،هــر خــک اػ آن دو نســجت حــه وــالی کــه حــا اضــاره حــه ولكحــت دخگــری در

ویآورد« ،والک» خا در «حكن والک» (وانند وکحل خا ولی شرعی) حاشد.
ً
عالوه بر این ،نجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و وفلس ،شرعا «وحسور» 1حاشند.

مسأله  .437حا توضه حه اخنكه وکالت حشۀ وهحز ناحـالغ صـححح اسـت ،ا گـر حصواهنـد
ناحالغ را وکحل نهاخند تا والی را اضاره کند خا والی را اضـاره حدهـد ،ویتواننـد وشـاحه حـا
احكــاوی کــه در ایــن راحطــه در فصــل ظر خــد و فــروش ،وســاجل « 547و  »535عکــر شــد،

رفتار نهاخند.

مسأله  .438اػ آنسا که در اضاره ،ونفعت وال (وانند سكونت خـک سـالۀ ظانـه) حـه
ولكحت وسـتأضر در ویآخـد ،بـرای صـحت اضـاره الػم نحسـت وـوضر والـک ظـود وـال
(واننــد ظانــه) حاشــد؛ حلكــه اگــر والــک ونفعــت وــال حاشــد  -واننــد وســتأضری کــه

ویظواهد ظانهای را که اضاره کرده حه دخگری اضاره دهد  -کافی است.

2

مسأله  .439اگــر فــرد وــالی را حــه صــورت فضــولی اضــاره دهــد ،خعنــی حــدون اخنكــه

ظودش والک ونفعت وال خـا در حكـن والـک (واننـد ولـی شـرعی خـا وکحـل) حاشـد خـا

بــرای اضــاره دادن وــال اضــاػه داشــته حاشــد ،آن را اضــاره دهــد ،نظحــر احكــاوی کــه در

فصـــل «ظرخـــد و فــروش» بــرای ظرخـــد و فــروش فضــولی عکــر شــد ،در وـــورد آن ضــاری
ویشود؛
ً
ً
وــثال ا گــر حعــدا وــالكی کــه وحســور نحســت اضــاره را اضــاػه دهــد ،اضــاره صــححح
ویحاشد.

3

ً
 .1افراد «وحسور» کسانی هسـتند کـه شـرعا نسـجت حـه تصـرف در اوـوال ظـود وحـدودختهایی دارنـد؛ شـرح
وساجل وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر وی گردد.
 .2الجته ،برای اضاره دادن والی که اضاره شده ،شراخط و توضححاتی در وساجل « 355تا  »355عکر ویشود.
 .3الجته ،ا گـر فـرد وـال دخگـری را حـه صـورت فضـولی اضـاره دهـد و حعـد حـدون آنكـه صـاحب وـال آن را اضـاػه
ً
دهد ،ظودش والک آن شود ،وثال فردی وال برادرش را اضاره دهد ،ساس حا فوت برادر ،آن وال اػ طریـق
ً
ـولی انسـام شـده ،حاطـل اسـت و
ارث حه او ونتقل شود خا آنكه حعدا آن وـال را اػ بـرادرش حصـرد ،اضـارۀ فض ِ
اضاػۀ حعدی اثری در آن ندارد.
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مسأله  .441ولی شرعی فرد ناحالغ ویتواند وـال او را اضـاره دهـد 1و ا گـر در بـين ػوـان
اضاره حالغ شود ،اضاره نسجت حه ودت ػوـان پـس اػ حلـوع ،در صـورتی صـححح اسـت
کـه وی آن را اضـاػه دهــد و اگـر اضـاػه ندهــد ،اضـاره نسـجت حــه آن وـدت حاطـل اســت،

هرطند طوری بوده که اگر ولی شرعی ،وقداری اػ ػوان حالغ بـودن حشـه را ضـزء وـدت
اضاره قرار نهیداد ،برظالف وصلحت وی بود؛

الجتــه ،ا گــر اضــاره دادن تــا وــدت ػوــانی حعــد اػ حلــوع ،حســب وصــلحتی حاشــد کــه

رعاخت آن الػم است ،طوری که وعلوم حاشد شارع وقدس راضی حه تـرک آن نحسـت،

طنانشه اضاره حا اضاػۀ حاکن شرع واقع شده حاشد ،حشه نهیتواند حعد اػ حلـوع اضـاره

را حه هن بزند.
ً
مسأله  .441اگر دو نفر خا بيشتر وـالی  -وـثال ظانـهای  -را اضـاره کننـد ،نظحـر کسـانی
که در ظود ظانه شرخكند ،در ونفعت آن شرخک ویحاشند.
 اقسام و شرايط والی که اجاره داده ویشود
 oاقسام وال وورد اجاره

مسأله  .442وال ،حه هر خک اػ صورتهای عیل ویتواند وورد اضاره قرار گحرد:
الف .عحن شصصی؛ وانند اضارۀ خک ظانۀ وشصص.

ب .کلی در عوه؛ وانند اضارۀ تعداد وعحنی ظرف که نهونـۀ آن وشـاهده شـده ،در

عوۀ ووضر.

ج .کلی در وعحن؛ وثل آنكه صاحب رستورانی که دارای طنـد سـالن غـغاظـوری

وانند هن ویحاشد ،حگوخـد« :خكـی اػ ایـن سـالنها را بـرای اسـتفاده در فـالن تـارخز حـه
شها اضاره دادم» ،خا فردی که دارای طند وسحلۀ نقلحه وثـل هـن اسـت حگو خـد« :خكـی

 .1الجته الػم است ولی شرعی ،وفسده نداشتن اضاره خا در برظی اػ ووارد ،وصلحت داشـتن آن را بـرای فـرد
ناحالغ در نظر حگحرد که توضحح وطلب ،در وسألۀ « »536و نحز ،در فصل « َح ْسر» آوده است.

اضاره /

اػ آنها را برای حهل و نقل حار در ػوان وعحن حه شها اضاره دادم».

اضـــاره در حس ــحاری اػ وـــوارد ب ــر «عـــحن شصص ــی» واق ــع ویش ــود و وعن ــای ع ــحن

شصص ــی و کل ــی در عو ــه و کل ــی در وع ــحن ،اػ توض ــححاتی ک ــه در فص ــل «ظر خ ــد و

فروش» ،وسألۀ « 65تا  »62عکر شد ،وعلوم ویشود.
 oشرايط وال وورد اجاره

مسأله  .443والی که اضاره داده ویشود ،حاخد دارای شراجط عیل حاشد:
 .1وجهن و ناوعحن نجاشد؛

 .2اوصاف و ظصوصحات آن وعلوم حاشد؛
 .3قابل تحویل حاشد؛

 .4حا استفاده اػ بين نرود؛

 .5قابل استفاده در وورد اضاره حاشد.

توضحح این ووارد ،در اداوه عکر ویشود.
 .2وجهن و ّ
ناوعحن نجاشد


ً
مسأله  .444اگر وال وورد اضاره ناوعحن حاشـد؛ وـثال فـردی کـه دو ظانـه دارد حگو خـد:

«خكی اػ ظانههای ظود را اضاره دادم» اضاره صححح نحست؛

الجته ،اگر اضاره حه صورت کلی در عوه خا کلی در وعـحن حاشـد ،هرطنـد در این گونـه

ووارد ،وورد اضاره حهطور وشصص تعحـين نهیشـود  -ههاننـد وثالهـایی کـه در وسـألۀ

« »224عکر شد (قسهت «ب و ح»)  -اضاره صححح است و اشكال ندارد.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر وـوضر حگوخــد« :خــک واحــد اػ آپارتهانهــای فــالن وستهــع را

اضــاره دادم» در حــالی کــه آن واحــدها اػ نظــر ویژگیهــایی کــه توضــحح آن در وســاجل

« 223و  »224عکــر ویشــود ،حــا خكــدخگر فــرق داشــته حاشــد ،اضــارۀ صــحححی وحقــق

نشده است.

1

 .1زیرا برای آنكه اضارهای حه صورت کلی در وعحن حهطور صححح واقع شود ،حاخد اوصاف اوـوالی کـه برظـی
ً
اػ آنها وورد اضاره واقع ویشود ،عرفا وانند هن حاشد.
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ّ
خصوصحات آن وعلوم باشد
 .1 اوصاف و

مسأله  .445اوصاف و ویژگیهـای طحـزی کـه اضـاره داده ویشـود ،طنانشـه طـوری
ً
حاشد که اطالع اػ آنها در اضارۀ آن وال عرفا اههحت دارد و حـه سـجب آن ،تهایـل افـراد
ً
نسجت حه اضاره ،زخاد خا کن ویشـود  -کـه غالجـا این گونـه صـفات ،ووضـب تفـاوت در
اضاره بهای وال حه وقدار قابل توضه وی گردد  -حاخد در هنگام اضاره وعلوم حاشد.

وعلوم شدن ظصوصحات ،گاه حا وشاهدۀ وال خا نهونۀ آن صورت وی گحـرد و گـاه

حا توصحف و وانند آن است.

مسأله  .446صفات و ظصوصـحاتی کـه حاخـد در هنگـام اضـاره تعحـين شـود  -ههـان
طور که در وسألۀ قجل عکر شد  -عرفـی اسـت و ایـن اوـر حسـب وـوارد اضـاره وتفـاوت

است؛
ً
ً
وثال در اضارۀ خک ظانه برای انجـار کـاال ،غالجـا اطـالع اػ ضنـوبی خـا شـهالی بـودن و

نحــز وحــزان نـــور ظانــه ،نــوع وســایل سرواخشــی و گرواخشــی خــا کحفحــت برظــی دخگــر اػ
ً
اوكانات ظانه ،عرفا اههحت نـدارد؛ اوـا در اضـارۀ ظانـه بـرای سـكونت ،اطـالع اػ ایـن
ً
اوور غالجا در نظر عرف وهن بوده و حه ههحن ضهت وعلوم بودن آنها الػم است.
 .5 قابل تحويل باشد

مسأله  .447اگر ووضر هنگام اضاره ،اػ تحویل دادن وال وورد اضاره عاضز حاشـد ،در
ً
صورتی که وستأضر حتواند آن را در اظتحار حگحرد  -وثال فردی که نهیتوانـد وغـاػه را اػ
وستأضر قجلی که ودت اضـارهاش تهـام شـده پـس حگحـرد ،آن را حـه کسـی اضـاره دهـد
که توانایی انسام این کار را حهطور شرعی دارد  -اضاره صححح است؛

در غحر این صـورت  -حتـی حنـابر احتحـاط واضـب حـا ضـهحهه و ههـراه کـردن طحـز

دخگری که قابل تحویل است  -اضاره حاطل ویحاشد.

1

 .1الجتــه ،در وــوردی کــه اضــاره حنــابر احتحــاط واضــب وحــل اشــكال اســت ،وراعــات وقتضــای احتحــاط تــرک
نشود.

اضاره /

 .7 با استفاده از بين نرود

مسأله  .448اضـــارۀ شـــحجی کـــه اســتفاده اػ آن حــا اػ بــين بــردنش صــورت وی گحــرد،

صححح نحست .حنابراین ،اضاره دادن نان ،وحوه و ظوراکیهای دخگر بـرای ظـوردن خـا
حنزین و نفت برای سوظت ،حاطل است.

مسأله  .449اگــر طــال بــرای کــاری اضــاره داده شــود کــه حــا اســتفاده اػ بــين نهــیرود و
قابل حاػگشت ویحاشد ،اشكال ندارد؛ وثل آنكه زیورآالت طال بـرای زخنـت حـه وـدت

و بهای وعحن اضاره داده شود.

مسأله  .451اضاره دادن طال برای فروش و وعاوله حا آن و گرفتن سـود وعاولـه ،حاطـل

ویحاشد و برای رسحدن حه طنـحن هـدفی ،ویتـوان اػ روش دخگـری 1اسـتفاده کـرد کـه
در ضهن خک وثال توضحح داده ویشود:

فرض کنحد هـر گـرم طـال  5وحلحـون و  455هـزار تووـان بـوده و سـود حـاػاری خـک کحلـو

گــرم طــال بــرای وــدت خــک ســال 466 ،وحلحــون تووــان حاشــد؛ طنانشــه فــردی خــک

کحلو گرم طال داشته و حصواهد اػ ایـن طریـق ،سـود واهانـه حـه دسـت آورد ،ویتوانـد حـه
روش عیل رفتار کند:

احتــدا فــرد ســرواخهگــغار ،خــک کحلــو گــرم طــالی ظــوخش را حــه صــورت نقــد (حــدون

وــدت) حــه وجلــغ  5وحلحــارد و  455وحلحــون تووــان حــه زرگــر (ســرواخهپــغیر) حفروشــد؛ در
ً
نتحسه ،زرگر این وجلغ را نقـدا در عوـه حـدهكار ویشـود؛ سـاس زرگـر  5کحلـو و  425گـرم
طال حه صورت سلف و برای تحویل در  54وـاه آخنـده ( 55وـاه اول هـر وـاه  45گـرم و وـاه

دواػدهـــن  5کحلـــو و  45گـــرم) 2،حـــه وجل ــغ  5وحلح ــارد و  455وحلح ــون توو ــان نق ــد ح ــه وی

(سرواخهگغار) پيشفروش کند و ظرخدار پول آن را ههان طلب نقدی که در عوۀ زرگـر
دارد ،قرار دهد.

« .1انسام خک وعاولۀ نقد و خک وعاولۀ سلف».
ً
 .2سررسحد حدهی طال در قرارداد وعلوم حاشد؛ وثال  55واه اول ،هر واه  45گرم که روػ آظر واه پرداظـت شـود و
واه دواػدهن 5 ،کحلو و  45گرم که روػ آظر واه (انتهای ودت قرارداد) پرداظت شود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنابراین ،پس اػ انسام قرارداد ورکب اػ وعاولۀ نقـد و سـلف ،فـرد سـرواخهگـغار در

هــر وــاه  45گــرم طــال اػ زرگــر تحویــل وی گحــرد و ویتوانــد در هــر وــاه هنگــام تحویــل ،حــا
رضــاخت طــرف وقابــل حــه ضــای طــال ،قحهــت آن خــا هــر وجلــغ وــورد توافــق دخگــری را

درخافت کند و واه دواػدهن عالوه بر  45گرم طال خـا پـول آن ،خـک کحلـو گـرم طـال را اػ او

حگحرد.

1

شــاخان عکــر اســت ،اگــر ســرواخهگــغار وایــل حاشــد ســود را رأســی در انتهــای وــدت

قــرارداد اػ زرگــر درخافــت نهاخــد ،در وعاولــۀ دوم خعنــی وعاولــه ســلف ،ػوــان تحویــل
طالی ظرخداری شده را برای  54واه حعد قرار دهد.

مسأله  .451اضاره کردن درظـت بـرای ونـافعی وثـل حسـتن افسـار ححوانـات حـه آن خـا

پهن کردن لجاس بـر آن خـا بـرای اسـتفاده اػ وحـوههـا خـا برگهـای ووضـود روی درظـت و
ً
وحوهها خا برگهایی که حعدا حاصل ویشود و نحز اضاره کردن حـاع بـرای تفـرخح ،ضـایز
است.

ههحن طور ،اضاره کردن ححوان بـرای اسـتفاده اػ شـحرهای ووضـود و شـحرهایی کـه
ً
حعدا حاصل ویشود و اضاره کردن طاه برای برداشت آب ،صححح ویحاشد.
 .3 قابل استفاده در وورد اجاره باشد

مسأله  .452اگــر وــال وــورد اضــاره قابــل اســتفاده در ضهتــی کــه بــرای آن اضــاره شــده
ً
نجاشد  -وثال ػوحنی را برای زراعت اضاره دهد ،در حالی که در آن وحـل حـاران کـافی
 .1اگر حـه ضهـت احتهـال نوسـان در قحهـت طـال در طـول وـدت قـرارداد ،حصواهنـد سـود واهانـه ،وجلـغ وعـحن
ثاحتی حاشد نه وقدار وعحن طال ،ویتوانند در ضهن وعاولۀ دوم (سلف) شرط کنند زرگـر (در وثـال حـاال)
وکحـل حاشـد کـه اگـر قحهـت طـال افـزاخش پيـدا کـرد 45 ،گـرم طـال را کـه قـرار اسـت واهانـه بپـرداػد ،در ووعـد
پرداظت آن حا وجلغ وعحن  42وحلحون تووان وصالحه کرده و حه وکالـت اػ ضانـب طـرف وقابـل وصـالحه
را قجول نهوده و حه ضای طال ،پول حدهد.
ههحن طور ،طرف وقابـل نحـز وکحـل حاشـد اگـر قحهـت طـال کـاهش پيـدا کـرد 45 ،گـرم طالیـی را کـه طلجكـار
اســت ،در ووعــد درخافــت آن حــا وجلــغ  42وحلحــون تووــان وصــالحه کــرده و حــه وکالــت اػ ضانــب طــرف وقابــل
وصالحه را قجول نهوده و حه ضای طال ،پول درخافت نهاخد.

اضاره /

نهیحـارد و اوكـان آبيـاری اػ طریـق رود خـا طـاه خـا روش دخگـر هـن وضـود نـدارد  -اضـاره

حاطل است.

□ از بين رفتن ّ
قابلحت استفاده وال وورد اجاره

مسأله  .453اگر حعد اػ انعقاد اضاره و قجل اػ شروع ودت اضاره خا حالفاصله پس اػ شروع

ودت ،وال وورد اضاره اػ قاحلحت استفاده در ضهتی که برای آن اضاره شده ،ظارح شـود
ً
ً
 وثال ظانهای که برای سكونت اضاره شده کاوال ظراب شود  -اضاره حاطل ویشود.مسأله  .454اگر وال وورد اضاره در بين ودت اضاره ،اػ قاحلحـت اسـتفاده در ضهتـی
ً
که برای آن اضاره شده ظارح شود  -وثال ظانهای کـه خـک سـاله حـه  42وحلحـون تووـان
ً
اضاره شده ،پس اػ شـش وـاه کـاوال ظـراب شـود  -اضـاره نسـجت حـه وـدت حاقحهانـده
حاطل ویشود و ووضر در وورد آن حقی نـدارد و نهـیتوانـد حاحـت آن اػ وسـتأضر طحـزی
درخافت کند؛

اوا نسجت حه ودت ساری شده ،وستأضر ویتواند حه هر خک اػ دو اوـر عیـل اقـدام

کند:

الف .اضاره را فسز کند و اضارهبهـای وعهـول و حـاػاری (اضـرت الهثـل) را نسـجت حـه
ً
ودت سـاری شـده بپـرداػد؛ وـثال طنانشـه اضـرت الهثـل سـكونت شـش وـاه 55 ،وحلحـون

تووان است ،پس اػ فسز اضاره 55 ،وحلحون تووان حه ووضر بپرداػد.

1

ب .اضاره را فسز نكند و وتناسب حا ػوان ساری شده اػ وـدت اضـاره ،حـه ههـان

نسجت اػ اضارهبهای قـراردادی را حـه وـوضر پرداظـت کنـد .حنـابراین ،در وثـال وـغکور،
 54وحلحون تووان حه ووضر پرداظت نهاخد.

2

ً
 .1حنابراین ،اگر قجال  54وحلحون تووان حاحت شش واه ساری شده پرداظته 4 ،وحلحون تووان اػ او پس حگحرد.
 .2شــاخان توضــه اســت ،در حســحاری اػ وــوارد وهكــن اســت اضــرت الهثــل اســتفاده اػ وــال در وــدت کهتــر،
نســجت حــه اســتفادۀ وــدت بيشــتر ،وجلــغ حــاالتری حاشــد؛ وثــل آنكــه اضــرت الهثــل اســتفاده اػ ظانــهای حــه
ودت خک سال 42 ،وحلحون تووان (هر واه  4وحلحون تووان) و اضرت الهثل استفاده اػ آن حه وـدت خـک
واه 4/3 ،وحلحون تووان حاشد؛
در ایــن گونــه وــوارد ،بــرای وحاســجۀ اضــرت الهثــل ،اضــارۀ وعهــول و حــاػاری وــدت ػوــان اســتفاده اػ وــال،

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .455اگــر قســهتی اػ ظانــهای کــه اضــاره شــده ظــراب شــود ،طنانشــه طــوری

است که اگر آن را دوحاره حهطور وتعارف و وعهـول حسـاػند ،حـه انـداػهای حـا سـاظتهان
ً
1
قجل وتفاوت ویشود که عرفا آن را حناجی وتفاوت اػ حنای قجل حه حسـاب ویآورنـد،
حكن وساجل « 233و  »232در وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .456در غحر وورد وسـألۀ قجـل ،طنانشـه قسـهتی اػ ظانـۀ اضـاره شـده ظـراب
ً
ً
شــود 2،اگــر وـوضر فــورا آن را تعهحــر کنــد ،طــوری کــه عرفــا طحــزی اػ ونــافع ظانــه اػ بــين

نرود ،اضاره حه قوت ظود حاقی است و وستأضر حق فسز ندارد؛

اوا اگر حه علت طوالنی بودن ػوان تعهحر خا اقـدام نكـردن وـوضر ،وقـداری اػ ونـافع

ظانه اػ بين ویرود ،وستأضر حق فسز دارد؛

وستأضر در صورت فسز ،تهام اضـاره بهـای قـراردادی کـه حـه وـوضر داده را پـس

وی گحـــرد و حاخـــد اضـــرت الهثـــل ػوـــانی ک ــه ظان ــه در اظتح ــارش ب ــوده را ح ــه وـ ـوضر

بپــرداػد؛

اوا اگر نصواهد اضاره را فسز کند ،دو صورت دارد:

الف .ووضر حا وضود توانایی ،اقدام حه تعهحر (حه گونهای که عکر شد) نكرده اسـت؛

در ایــن صــورت ،وســتأضر ویتوانــد او را حــه انســام فــوری تعهحــر الــزام کنــد و ا گــر اقــدام

نكرد ،اضرت الهثل ونافع اػ بين رفته را اػ او وطالجه کند.
ً
ب .برای ووضر اوكان تعهحر  -طوری که عرفـا طحـزی اػ ونـافع ظانـه اػ بـين نـرود -

وــال ک قــرار وی گحــرد و حــا وــدت بيشــتر اســتفاده اػ وــال نســجتســنسی نهیشــود؛ اوــا بــرای وحاســجۀ اضــرت
ً
قراردادی حصشی اػ ودت قرارداد ،وجلغ آن حه نسجت حا وسهوع ودت قرارداد والحظـه وی گـردد؛ وـثال ا گـر آن
ِ
وــال خــک ســاله حــه وجلــغ  42وحلحــون تووــان اضــاره شــده ،اضــرت قــراردادی خــک وــاه اػ آن 4 ،وحلحــون تووــان
ویحاشد.
 .1وثل اخنكه اػ نظر قانونی ،اضاػۀ ساظت حـه صـورت سـابق داده نهیشـود و حنـاء پـس اػ حاػسـاػی و تعهحـر،
ً
عرفا وغایر حا ساظتهان قجل وحسوب شود.
 .2وثل آنكه قسهتی اػ دیوار خا سقف ظراب شده حاشد.

اضاره /

وضود نداشته حاشد؛ در این صورت ،اضاره نسجت حه ػوان ظرابی حاطل است.

1

مسأله  .457اگـر طحــزی کــه اضــاره شــده ،پــس اػ تحویـل حــه وســتأضر غصــب شــود خــا
ظالهی وانع اػ اسـتفاده اػ وـال خـا تحویـل گـرفتن آن گـردد ،اضـاره حـه قـوت ظـود حـاقی

است و وستأضر ،اضرت الهثل ودت غصب را اػ غاصب خا ظالن وی گحرد؛

اوا ا گـر قجـل اػ تحویـل حـه وسـتأضر غصـب شـود ،وسـتأضر وـیتوانـد اضـاره را فسـز

کند .در نتحسه ،اگر اضارهبها را داده پس حگحرد و ویتواند فسز نكند و اضرت الهثـل
ودت ػوان غصب را اػ غاصب حگحرد.

2

□ استفاده نکردن وستأجر از وال اجاره شده

مسأله  .458اگــر وـوضر وــالی را کــه اضــاره داده حــه وســتأضر حدهــد ،اوــا وســتأضر آن را

تحویل نگحرد خا تحویـل حگحـرد ،ولـی در هـر صـورت حـه اظتحـار ظـود در تهـام وـدت خـا
ً
حصشی اػ ودت اضاره اػ آن اسـتفاده نكنـد تـا وـدت تهـام شـود  -وـثال ظانـهای را کـه
خــک ســاله اضــاره کــرده ،ســاکن نشــود خــا پــس اػ شــش وــاه آن را تصلحــه کنــد  -حــاػ هــن
پرداظت تهام اضاره بها بر وستأضر الػم است.

 .1شاخان عکر است ،در هر خک اػ ووارد وغکور اگـر شـرط صـحححی  -هـر خـک اػ اقسـام شـرط کـه در وسـألۀ «»354
توضحح داده شد  -وتفاوت اػ آنشه عکر گردخد ،در هنگام انعقاد قرارداد اضاره وضـود داشـته حاشـد ،الػم اسـت
وطابق آن عهل شود؛
وثل آنكه حا وستأضر شرط شده حاشد که اگر قسهتی اػ ظانۀ وورد اضاره نحاػ حه تعهحر پيدا کرد ،وسـتأضر
اػ وال ظود این کار را انسـام دهـد خـا وسـتأضر اػ طـرف وـوضر اقـدام حـه تعهحـر کنـد و در انتهـای وـدت اضـاره،
هزخنــۀ آن را وصــول کنــد کــه در ایــن صــورت ،طجــق شــرط عهــل ویشــود و اضــاره حــه قــوت ظــود حــاقی اسـت و
وستأضر حه سجب اقدام نكردن ووضر ،حق فسز ندارد.
ً
 .2حنــابراین ،در وــواردی کــه اضــرت الهثــل بــيش اػ اضــرت قــراردادی اســت ،طنانشــه عهــال اوكــان گــرفتن
اضرت الهثل اػ غاصب خا ظالن وضود داشته حاشد ،اگر وستأضر اضاره را فسز نكنـد اػ نظـر وـالی حـه نفـع
وی تهام ویشود؛
ههحن طور ،گاه اضاره بهای ودت کهتر وال  -حه نسجت  -بيش اػ وقدار اضارۀ ودت بيشتر است کـه در
این صورت نحز ،هرطند اضـرت الهثـل تهـام وـدت اضـاره بـيش اػ اضـرت قـراردادی ایـن وـدت نجاشـد ،اوـا اػ
آنسا که غصب وال ،در حصشی اػ وـدت اضـاره صـورت گرفتـه اسـت ،حـاػ هـن فسـز نكـردن حـه نفـع وسـتأضر
تهام ویشود؛ وثل آنكه اضارۀ خک واهه  4وحلحون تووان و اضارۀ آن برای خک روػ  455هزار تووان حاشـد و ایـن
ً
در حالی است که غصب وال ،وثال برای خک روػ اتفاق افتاده حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .459اگر وستأضر حه علت بروػ وانع و وشكلی نتواند در تهام ودتی کـه بـرای
اضاره تعحين شده ،اػ وال اضاره شده استفاده کند ،دو صورت دارد:

الف .آن وانع عهووی نجوده ،حلكه وشكل وستأضر حاشد؛ وثل اخنكه واشـحنی را بـرای

وسافرت طند روػه اضاره کند و حه علت ورخضی و حستری در بيهارستان ،اػ وسافرت در

ودت اضاره عاضز شود؛ در این صورت ،اضاره حه قوت ظود حاقی است.

1

ب .آن وشكل و وانع عهووی حاشد؛ وانند اخنكه در وثال قجـل در وـدت اضـاره حـه

علت شراخط ضوی ،اوكان سفر حا واشحن وضود نداشته حاشد؛ در این صورت ،اضـاره

حاطل است.

مسأله  .461ا گــر وســتأضر در حصشــی اػ وــدت اضــاره ،حــه ســجب وــانعی نتوانــد اػ وــال
اسـتفاده کنـد ،در صـورتی کـه آن وـانع عهـووی نجـوده  -وثـل اخنكـه حـه علـت ورخضــی

نتواند اػ وسحلۀ نقلحهای که اضاره کـرده ،در حصشـی اػ وـدت اضـاره اسـتفاده نهاخـد -
در این صورت ،حكن وغکور در وورد (الف) اػ وسألۀ قجل ضاری ویشود؛
اوا اگر آن وانع عهووی بوده  -وانند وورد (ب) اػ وسألۀ قجل  -صححح بودن عقد

اضاره نسجت حه آن حصش اػ وـدت اضـاره ،وحـل اشـكال اسـت و احتحـاط واضـب آن

است که ووضر و وستأضر حا خكدخگر وصالحه نهاخند.
□ از بين بردن وال وورد اجاره

2

اگر وال اضاره داده شده توسط وستأضر خا ووضر خا فرد دخگری اػ بين برود خا توسـط
 .1شاخان عکر است ،در وـواردی کـه اسـتفاده اػ آن وـال  -حتـی حـا اضـاره دادن حـه دخگـری و اوثـال آن  -بـرای
وستأضر وهكن نجاشـد ،وثـل آنكـه در اضـاره شـرط شـده حاشـد کـه تنهـا ظـود وسـتأضر حاخـد اػ آن اسـتفاده
نهاخد ،وی حق فسز دارد؛ الجته ،برای ثجوت حق فسز در این وورد الػم است وستأضر وضعحت ظـود را
در ػوان وناسب حه ووضر اعالم کند و ػوان این اعالم ،حستگی حه کحفحت ارتكاػ و عهنحت عرفی در این
ووارد دارد.
 .2وســاجلی کــه در ایــن حصــش عکــر وی گــردد ،وربــوط حــه حكــن صــحت خــا عــدم صــحت اصــل اضــاره و حكـن
ونــافعی کــه اػ بــين رفتــه ویحاشــد و وســاجل وربــوط حــه ضــهان وــال وـوضر ،در وجحــث «ضــهان وــال وــورد
اضاره» وساجل « 273حه حعد» عکر ویشود.

اضاره /

ً
خكــی اػ آنهــا حــه گونــهای شــود کــه اوكــان دســتحابی حــه آن عرفــا غحــر وهكــن گــردد ،ســه
صورت دارد 1که حكن آن در ضهن سه وسألۀ حعد عکر ویشود:

مسأله  .461اگر ظـود وسـتأضر وـالی را کـه اضـاره کـرده اػ بـين بجـرد ،حاخـد اضـارهبهـای
قــراردادی را بپــرداػد؛ طــه اخنكــه وــال را تحویــل گرفتــه حاشــد خــا نــه؛ پــس ا گــر وســتأضر

وسـحلهای را کــه اضـاره کــرده ظــراب کنـد ،پرداظــت اضــارهبهـای قــراردادی بــر وی الػم
است.

مسأله  .462اگــر و ـوضر وــالی را ک ـه اضــاره داده تلــف کــرده و اػ بــين بجــرد ،وســتأضر

ویتواند اضاره را فسـز کنـد .در نتحسـه ،ا گـر اضـارهبهـا را داده پـس حگحـرد 2و وـیتوانـد
فسز نكند و اضرت الهثل را اػ ػوان تلف تا آظر ودت اضاره اػ ووضر حگحرد؛
ً
وثال طنانشه اضرت الهثل  355هزار تووان و اضارهبهای قـراردادی  255هـزار تووـان

حاشد و ووضر قجل اػ اخنكه وستأضر اػ وال استفاده کند آن را تلـف نهاخـد ،در صـورتی

که وستأضر اضاره را فسز نكند ،ووضر در وسهوع  555هـزار تووـان حـه وسـتأضر حـدهكار

ویشود.

مسأله  .463اگر فرد دخگری غحر اػ وـوضر و وسـتأضر ،وـال وـورد اضـاره را اػ بـين بجـرد،

در صورتی که قجل اػ تحویل حـه وسـتأضر ،وـال را اػ بـين بـرده حاشـد ،وسـتأضر ههاننـد

صورت وـغکور در وسـألۀ قجـل ،ویتوانـد اضـاره را فسـز کنـد و وـیتوانـد فسـز نكنـد و

اضرتالهثل را اػ فردی که آن را تلف کرده حگحرد؛

اوــا در صــورتی کــه پــس اػ تحویــل ،وــال را اػ بــين بجــرد ،اضــاره حــه قــوت ظــود حــاقی

اســت و وســتأضر اضــرت الهثــل را اػ ػوــان تلــف تــا آظــر وــدت اضــاره اػ شــصص تلــف
کننده ویگحرد.

 .1حكن وواردی که وال وورد اضاره بر اثـر حـوادث طجحعـی و واننـد آن اػ بـين رفتـه اسـت ،در حصـش «اػ بـين
رفتن قاحلحت استفادۀ وال وورد اضاره» ،وساجل « »233حه حعد عکر شد.
 .2الجتــه ،در ایــن صــورت اگــر وــال وــورد اضــاره قجــل اػ تلــف شــدن ،وــدتی در اظتحــار وســتأضر بــوده ،حاخــد
اضرت الهثل آن ودت را حه ووضر بپرداػد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 شرايط ونافعی که وال برای آن اجاره داده ویشود

مسأله  .464ونـافعی کــه وــال بــرای آن اضــاره داده ویشــود ،حاخــد دارای شــراخط عیــل

حاشد:

 .1نوع آن (نوع استفاده) وعلوم حاشد؛

 .2ارػش والی داشته حاشد (حنابر احتحاط واضب)؛
 .3حرام نجاشد؛

 .4وقدار آن (وقدار استفاده اػ وال) وعلوم حاشد.

توضحح این شراخط ،در وساجل حعد عکر ویشود.
 .2 oنوع استفاده وعلوم باشد

مسأله  .465اگـــر و ــالی کـــه اضـــاره داده و ــیش ــود ،قاحلح ــت ب ــرای بهرهبرداریه ــای
گوناگون داشته حاشد ،وثل آنكه ساظتهان وورد اضاره ،هن قابـل سـكونت بـوده و هـن

قابـــل بهرهب ــرداری کســـجی خـــا انجـــار و ...حاش ــد ،طنانش ــه تنه ــا ب ــرای برظ ــی اػ ان ــواع

بهرهبرداریها اضاره داده وـیشـود ،حاخـد هنگـام اضـارۀ آن ،اسـتفاده و ونفعـت وعـحن

حاشد؛

اوــا ا گــر ههــۀ ونــافع وــال وــورد اضــاره واقــع شــده اســت ،اضــاره صــححح اســت و

انتصاب نوع ونفعت و بهرهبرداری حا وستأضر ویحاشد.

مسأله  .466اگر اضاره حدون تعحين نوع ونفعت واقـع شـود ،طنانشـه قـرارداد نسـجت
حه تهام ونافع و کاربریهای وعهول وال شـهول داشـته حاشـد ،طـوری کـه در صـورت
ً
عکـــر نشـــدن برظـــی اػ انـــواع به ــرهب ــرداری در و ــتن ق ــرارداد ،عرف ــا شـ ـاول هه ــۀ ان ــواع

بهرهبـرداریهـا شـود ،اضـاره نسـجت حـه ههـۀ آنهـا صـححح اسـت ،وگرنـه قـرارداد اضـاره
حاطل ویحاشد.

مسأله  .467اگر واشحنی برای حهل حار اضاره شود ،در صورتی که اضاره بر حهل هـر
ً
نوع حاری واقع گردد ،طوری که اظتحار حا وستأضر حاشد ،خا اخنكه تفاوت انواع حار عرفا

اضاره /

در اضاره دادن واشحن اههحت نداشته حاشد ،تعحين نوع حار الػم نحست.

1

 .1 oارزش والی داشته باشد (بنابر احتحاط واجج)

مسأله  .468اگر ونفعت و اسـتفادهای کـه وـال بـرای آن اضـاره داده وـیشـود ،ارػش
والی نداشته حاشد ،طوری که پول دادن در وقابل آن ،غحر وعقـول (سـفحهانه) حاشـد،

حنابر احتحاط واضب اضاره حاطل است.
 .5 oحرام نجاشد

مسأله  .469اگـــر و ــالی فقـــط اس ــتفادۀ حــرام داش ــته حاشــد ،وث ــل ابــزار وصص ــوص
ووسحقی حرام خا سیدیهای وجتغل ،اضارۀ آن حاطل ویحاشد.

مسأله  .471اگر انسان طحزی که قاحلحت استفادۀ حالل را دارد حه کسی اضـاره دهـد

که ویداند آن را در حرام حكار ویگحرد ،وثل آنكه تاالر خا سالن را حه کسی اضاره دهـد

که ویداند در آن ،کارهای حراوی وانند اضـرای ووسـحقی لهـوی ،اظـتالط حـرام ػن و
ورد انسام ویشود ،حا وضود دو شرط ،اضاره صححح است:

الف .اضاره بر ظصوص ونافع حرام آن وال ،واقع نشده حاشد؛

ب .حا وستأضر توافق و تجانی نكرده حاشند که وال را در اوور حرام حكار گحرد.

حنــابراین ،حــا وضــود ایــن دو شــرط ،اضــاره حــه ظــودی ظــود صــححح اســت ،هرطنــد

احتحاط وستحب در ترک آن ویحاشد؛

الجتــه ،وهكــن اســت در حعضــی اػ وــوارد حــه ضهــت عنــوان ثــانوی ،اػ قجحــل تــروخذ

فساد خا ونافات حا نهی اػ ونكر واضب ،طنحن اضارهای حرام وحسوب گردد.

2

مسأله  .471ا گــر انســان طحــزی را کــه قاحلحــت اســتفاده در حــرام و حــالل دارد ،بــرای
ً
 .1پس اگر وثال تراکتوری برای شصن ػدن خک هكتار ػوحن اضاره شده ،حكن لزوم خا عدم لزوم تعحين ػوـحن،
وشاحه حكهی است که برای تعحين حار در اضارۀ واشحن در وتن عکر شد.
 .2ههشنحن ،اگر انعقـاد طنـحن قـرارداد اضـارهای وصـالف قـانون و وقـررات وحسـوب شـود ،اػ ایـن حاحـت نحـز
وورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهیشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حكــارگحری در حــرام اضــاره دهــد و وســتأضر هــن آن را حــه ههــحن عنــوان اضــاره کنــد ،حــه

عجارت دخگر ووضر و وستأضر ههاهنگی و توافق کنند که وستأضر آن را در حرام حكـار
گحرد و وعاولـه بـرای انسـام ایـن غـرض انسـام پـغیرد ،اضـاره حـرام و حاطـل اسـت؛ طـه
اخنكه این اور در اضاره شرط شود خا نه.

وثل اخنكـه حـا توضـححات فـوق ،طـرفحن توافـق و تجـانی کننـد در سـالنی کـه اضـاره

داده ویشــود ،وســتأضر کنســرت ووســحقی لهــوی خــا وســاحقۀ قهــار برگــزار کنــد خــا در

وغــاػهای کــه اضــاره داده ویشــود ،شــراب فروظتــه خــا نگهــداری کنــد خــا واشــحن وــورد
اضاره را در حهل شراب حكار گحرد.

ههــحن طــور ،ا گــر اضــاره وقحــد حــه حكــارگحری وــال در حــرام حاشــد ،خعنــی ونــافع و

کاربریهای حرام وال ،وورد اضاره واقع شده حاشد (نه ونافع حالل خا وطلـق ونـافع)،
در این صورت نحز اضاره حرام و حاطل ویحاشد.

مسأله  .472اگر ووضر وـالی را کـه قاحلحـت حكـارگحری در حـرام و حـالل دارد ،حـه ایـن
شـرط اضـاره دهــد کـه وسـتأضر آن را در حــرام حكـار گحـرد و او هــن بپـغیرد ،شـرط حاطــل

است ،ولی اضاره صححح ویحاشد؛

1

الجتـه ،طنانشــه توافــق و ههــاهنگی بــين آن دو بــرای حكــارگحری وــال در حــرام واقــع

شده حاشد ،خا اضاره وقحـد حـه اسـتفاده در حـرام حاشـد ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ قجـل

بيان شد ،طنحن اضارهای حرام و حاطل است 2و فرق بـين «قحـد» و «شـرط» در اضـاره،
در وسألۀ حعد عکر وی گردد.

 .1شــاخان توضــه اســت ،انعقــاد وعاولــهای کــه در آن شــرط حــرام وضــود داشــته حاشــد ،حــرام اســت ،هرطنــد
وعاوله صححح حاشد.
 .2حنــابراین ،وــال ک حاطــل بــودن اضــاره در ایــن گونــه وــوارد کــه وــال وــورد اضــاره ،هــن دارای ونــافع حــرام و هــن
دارای ونافع حالل ویحاشد ،دو اور است که حا وضود هـر خـک اػ آنهـا اضـاره حاطـل ویحاشـد :الفف .اضـاره
وقحد حه استفادۀ حرام حاشد؛ ب .طرفحن ههاهنگی و توافق (تجانی) کرده حاشند وال وورد اضاره در حرام
حكار گرفته شود.
شــاخان عکــر اســت ،ههــان طــور کــه در صــفحۀ « ،»34پــاورقی « »3توضــحح داده شــد« ،توافــق و ههــاهنگی
برای حكارگحری وال در حرام» حا «وشروط کردن اضاره حه استفادۀ وال در حرام» فرق دارد.

اضاره /

مسأله  .473فرق بين «قحد» و «شرط» در اضاره ،حه صورت عیل است:

در اضارۀ «وقحد» ،تنها ِحصه و حصـش ظاصـی اػ ونـافع وـال اضـاره داده ویشـود،
ً
نه وطلق ونافع؛ وثال ا گـر اضـاره وقحـد حـه اسـتفادۀ وـال در حـرام حاشـد ،در حقحقـت اػ

بــين تهــام ونــافع و کاربریهــای وــال ،تنهــا کــاربری حــرام آن وــورد اضــاره واقــع شــده و
ً
ونافع حالل ،اصال وورد اضاره قرار نگرفته است.
در اضارۀ «وشروط» ،ونافع ظاصـی وـورد اضـاره واقـع نشـده ،حلكـه اضـاره بـر وطلـق

ونافع وال واقـع گردخـده اسـت ،ولـی طـرفحن عـالوه بـر اصـل اضـاره ،حـه اوـر دخگـری نحـز
ً
(شرط) ولتزم شدهاند؛ وثال در اضارهای که وشروط حـه اسـتفادۀ وـال در حـرام اسـت،
اضاره بر وطلق ونافع (نه فقط ونافع حرام) واقع گردخده و ووضر التزام و پایحنـد بـودن

ظود حه اضاره را ورتجط حه استفادۀ وستأضر در کاربری حرام نهوده است؛

در حقحقــت ،در اضــارۀ وقحــد خــک تعهــد و التــزام بــرای طــرفحن وضــود دارد و آن هــن

تعهد حه اضارهای است که در آن ،وورد اضاره وحدود است؛ اوا در اضارۀ وشروط ،دو
تعهد و التزام وضود دارد ،خـک تعهـد حـه اصـل اضـاره و دخگـری تعهـد حـه اخنكـه وـال در
وورد وشصص حكار گرفته شود.

 .7 oوقدار استفاده از وال وعلوم باشد

مسأله  .474هنگــام اضــاره ،حاخــد وقــدار اســتفاده اػ وــال وــورد اضــاره وعلــوم حاشــد 1و

این اور ،حا خكی اػ ووارد عیل انسام ویشود:
ّ
الف .جعییى هذت؛ وثل آنكه ظانه خا وغاػه خا واشحن خا کاالی دخگر ،برای استفادۀ
خک سال خا خک واه اضاره داده شـود و فرقـی نـدارد کـه آن وـدت ػوـان ،طـوالنی حاشـد

خاکوتاه.

ب .جعییى هسافث؛ وثل آنكه واشـحنی بـرای پيهـودن وسـافت  555کحلـووتر خـا بـرای

 .1حه عجارت دقحقتر ،وقدار ونفعتی که حا اضاره حه وستأضر واگغار ویشود وعلوم حاشد؛ طه اخنكـه وسـتأضر
حصواهد اػ تهام ونفعت واگغار شده استفاده کند خا نه.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

رفتن اػ وشهد حه قن ،اػ راه وشصص اضاره داده شود.

1

مسأله  .475در هر خک اػ ووارد عکر شده در وسـألۀ قجـل ،الػم اسـت طـول ػوـانی کـه

استفاده اػ وال اضاره شده ،در آن ودت انسام ویشود نحـز وعـحن گـردد .حنـابراین ،در

وورد «الف» (تعحين ودت) ،اگر ظانهای خک ساله اضاره داده شود ،ولـی ػوـان آغـاػ و

پاخان خک سال تعحـين نگـردد ،اضـاره حاطـل اسـت و در وـورد «ب» (تعحـين وسـافت)،

اگر واشحنی برای وسـافرت اػ وشـهد حـه قـن اضـاره شـود و تعحـين اخنكـه سـفر وـغکور در

واه عیالقعده انسام شود خا عیالحسه حه آخنده ووکول گـردد ،اضـاره حـهطـور صـححح
واقع نشده است؛

الجته ،طنانشه ػوان اضاره در وثال وغکور دو واه حاشد ،طوری که وستأضر حتوانـد

در این دو واه هر وقت حصواهد وسافت وغکور را طی کند ،اشكال ندارد.

2

مسأله  .476اگر آغاػ خا پاخان وـدت ػوـان اضـاره نـاوعحن و وـجهن حاشـد ،اضـاره حاطـل

است.

حنابراین ،اگر ووضر ظانهای را که ظود در آن ساکن اسـت ،بـرای وـدت خـک سـال

اضاره دهد و حگوخد :آغاػ خک سال وقتی است که حتوانن ظانهای برای سكونت ظـود

پيدا کنن و وعلـوم نجاشـد طـه وقـت حتوانـد ظانـه پيـدا کنـد ،اضـارۀ صـحححی ونعقـد

نشده است.

مسأله  .477اگــر احتــدای ػوــان اضــاره ،وــدت ظاصــی پــس اػ انعقــاد اضــاره قــرار داده

شود ،اشكال ندارد ،هرطند در ػوان انعقاد قرارداد ،آن وال در اضارۀ فرد دخگر حاشد؛

 .1الجته ،در برظی ووارد تعحين وقدار استفاده اػ وال ،حه گونههای دخگری نحز قابـل انسـام اسـت؛ وثـل آنكـه
وسحلهای را برای خک حار استفاده اػ آن اضاره دهد خا دستگاه تاخپ را برای تاخپ  555صـفحه وـتن ،اضـاره
دهد ،هرطند در هر خک اػ این ووارد نحز ،ههان طور که در وسـألۀ حعـد عکـر ویشـود ،حاخـد طـول ػوـانی کـه
استفاده اػ وال در آن صورت وی گحرد ،وعحن شود.
ً
 .2ههحن طور ،اگر فرد واشحن سواری را وثال برای دو واه حدون تعحـين وسـافت اضـاره کنـد ،طـوری کـه وسـاػ
حاشد هر وقدار وسافتی کـه حصواهـد طـی کنـد  -در حقحقـت ،تهـام ونـافع سـواری واشـحن در ایـن وـدت
واگــغار شــده حاشــد  -اضــاره صــححح اســت (طنــحن وثالهــایی اػ وــوارد قســهت «الــف» اػ وســألۀ قجــل
وحسوب ویشود).

اضاره /

وثل اخنكه ووضر ظانهای را که در آن وستأضری سـا کن اسـت و خـک وـاه اػ وـدت

اضارهاش حاقی وانده ،خکساله حه وستأضر دخگری اضاره دهـد و ػوـان آغـاػ آن را خـک
واه پس اػ انعقاد اضاره قرار دهند.

مسأله  .478اگر قرارداد اضاره ونعقد شده و احتـدای وـدت اضـاره در آن عکـر نشـده و

نشانه و عالوتـی هـن وضـود نداشـته حاشـد کـه اػ آن برداشـت شـود ػوـان ظاصـی بـرای
شروع اضاره قرار داده شده ،احتدای آن حعد اػ انعقاد قرارداد اضاره ویحاشد.

1

مسأله  .479اگــر در هنگــام انعقــاد قــرارداد ،وقــداری اػ ػوــان اضــاره قطعــی و وعلــوم
ً
حاشــد ،ولــی وــدت بيشــتر حــه انتصــاب حعــدی وســتأضر وا گــغار شــود ،وــثال و ـوضر حــه
وستأضر حگوخد« :ظانه را واهی خک وحلحون تووان حه تـو اضـاره دادم» خـا حگو خـد« :ظانـه
را خــک واهــه حــه خــک وحلحــون تووــان اضــاره دادم و حعــد اػ آن هــن تــا هــر ػوــان ســكونت

کنی ،اضارۀ آن واهی خک وحلحـون تووـان اسـت» و ػوـان آغـاػ وـدت اضـاره هـن وعلـوم

حاشد ،اضارۀ واه اول صححح و اضارۀ واههای حعد حاطل ویحاشد.

مسأله  .481اگر وسافر خا ػاجری که وعلوم نحسـت طقـدر در شـهر ویوانـد حـا صـاحب
ً
هتــل خــا وســافرظانه خــا ونــزل قــرار حگــغارد وــثال شــجی  555هــزار تووــان حــه او حدهــد ،ولــی
وانــدن او در غحــر اػ شــب اول نــاوعلوم حاشــد ،اســتفاده اػ آن وكــان بــراخش حــا رضــاخت

طرف وقابـل اشـكال نـدارد؛ ولـی طـون وـدت را وعـحن نكردهانـد ،طنـحن قـراردادی در

قالب اضاره نسجت حه غحر اػ شب اول صححح نحست.

در این گونه ووارد ،اگر حصواهند قرارداد صحححی ونعقد شود و بر طجـق آن وسـافر

هرطنــد روػی کــه حصواهــد حــا پرداظــت روػی  555هــزار تووــان حتوانــد در وحــل ســا کن
شود ،ویتوانند خكی اػ دو روش عیل را حكار گحرند:
الف .صاحبظانه حه عنوان قرارداد ُضعاله 2حه وسـافر حگو خـد« :ا گـر  555هـزار تووـان
 .1الجته ،ههان طور که در وسألۀ « »253عکـر شـد ،ا گـر هنگـام انعقـاد قـرارداد اضـاره ،تعحـين وـدت اضـاره حـه
آخنده ووکول شده حاشد ،اضاره صححح نحست.
 .2توضحح وعنای ُضعاله ،در فصل وربوط حه آن عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حدهی ،ونفعت اوشب ظانه را حه تو واگغار وی کنن و نسـجت حـه شـبهـای دخگـر نحـز،

هــــر شـــب کـــه  555هــــزار تووـــان بپـــرداػی ،ونفعـــت آن شـــب ظانـــه را حـــه تـــو وا گـــغار
وینهاخن».

1

ب .صــاحبظانـــه حـــه وســـافر حگوخــد« :اســتفاده اػ ظانــه را براخــت ضــایز و وجــاح

قـــرار وـــیدهن ،در ص ــورتی کـــه حـــه اػای ه ــر ش ــجانهروػ اس ــتفاده اػ آن  555ه ــزار توو ــان
بپرداػی» (احاحۀ وقحد حه پرداظت عوض).
مسأله  .481در قراردادهای ُضعاله خا احاحه که در وسألۀ قجل عکر شد ،صاحبظانه
ویتواند در هر روػ که حصواهد قجل اػ پرداظـت وجلـغ آن روػ ،حـهطـور کلـی اػ ُضعالـه خـا
احاحۀ ظود برگردد.

حنابراین ،برای اخساد اطهحنان ظـاطر اػ ایـن ضهـت ویتواننـد اػ قـرارداد الـزامآوری

اســتفاده کننــد؛ واننــد اخنكــه وســافر ونــزل را حــه وــدت خــک وــاه حــه وجلــغ ســه وحلحــون
تووــان اضــاره کنــد و در ضــهن آن بــرای ظــود حــق فســز قــرار دهــد و تصــرخح کنــد کــه

فســز حــه گونــهای حاشــد کــه حــا انســام آن ،فقــط ػوــان حاقحهانــده فســز شــود ،نــه ػوــان
ساری شده (توضحح بيشتر در این حاره ،در وسألۀ « »346عکر ویشود).

مسأله  .482حكــــن وــــغکور در وســــاجل « 257و  »265در وـ ــوارد وشـــاحه  -ههشـ ــون

وثالهای عیل  -نحز ضاری است:

 -کتــــاب خـــا وســـحلهای کـــه در وقابـــل روػی  3هـــزار تووـــان در اظتحـــار دخگـــری

قرار وی گحرد؛

 -پارکحنگی که حه اػای ساعتی  4هزار تووان در اظتحار رانندگان قرار وی گحرد؛

 -وســایل ورػشــی کــه بــرای اســتفاده اػ آن در وقابــل هــر ســاعت  3هــزار تووــان ،حــه

افراد داده ویشود؛

 .1خا اخنكه وسافر حه عنـوان قـرارداد ُضعالـه حـه صـاحبظانـه حگوخـد« :اگـر ونفعـت اوشـب ظانـهات را حـه وـن
واگــغار کنــی ،در عــوض  555هــزار تووــان حــه تــو وــیپــرداػم و نســجت حــه شــبهــای دخگــر نحــز ،هــر شــب کــه
ونفعت ظانه را در اظتحار ون قرار دهی ،در عوض 555هزار تووان حه تو ظواهن پرداظت».

اضاره /

در تهام ووارد فوق ،که غحر اػ حصش احتدایی اضاره (وانند روػ اول خا سـاعت اول)

وــدت اســتفادۀ فــرد اػ احتــدا وعلــوم نحســت و پــس اػ آن حــا توضــه حــه ػوــان اســتفاده

بر اساس وجلغ اعالم شده ،هزخنه و اضرت ودت وغکور وحاسجه و درخافت ویشـود،
ویتوان اػ راههایی که در وسألۀ « »265عکر شد ،حه ضای اضاره استفاده نهود.
 اجاره بها
 oانواع اجاره بها

مسأله  .483هر خک اػ ووارد زیر را ویتوان حه عنوان «اضارهبها» قرارداد:

الففف .عــحن شصصــی؛ وثــل آنكــه ظانــهای خــک ســاله اضــاره داده شــود ،در وقابــل

خک قطعه طالی وشصص که وال وستأضر بوده است.
ّ
کلی دس ّ
رهفه؛ 2وثـل اخنكـه ظانـهای خـک سـاله ،در وقابـل  42وحلحـون تووـان در
ب
1

عوۀ وستأضر اضاره داده شود.

ج .عمففل؛ وثــل اخنكــه کشــاورػ ػوــحن زراعــی را بــرای وــدت وعــحن اضــاره کنــد ،در

وقابل اخنكه در آن ودت اػ وحصوالت والک در ػوحن دخگر وراقجت نهاخد.
ً
د .هًفعث؛ وثل اخنكه فـرد وغـاػهاش را حـه شصصـی (وـثال علـی) خـک سـاله اضـاره

دهد ،در وقابل آنكه ونفعت ظانۀ علی (وستأضر) در آن ودت وال وی حاشد.
ّ
3
حك لابل يمل و ايحمال؛ وثل حق تحسحر.
ه.
شاخان عکر است ،در بيشتر ووارد ،اضارهبها کلی در عوه است.

 oشرايط اجاره بها

4

مسأله  .484اضــاره بهــا حاخــد وعــحن بــوده و وــجهن نجاشــد و نحــز اػ نظــر نــوع (هــر خــک اػ
 .1ههحن طور ،ویتوان اضاره بها را حه صورت کلی در وعحن قرار داد.
 .2توضــحح بيشــتر در وــورد وعنــای عــحن شصصــی و کلــی در عوــه و کلــی در وعــحن ،در وســاجل« 65تــا »62
عکر شد.
 .3توضحح اقسام حق ،در وسألۀ « »643و وعنای حق تحسحر ،در وسألۀ « »5334بيان وی گردد.
 .4شــاخان عکــر اســت ،عــالوه بــر شــراخطی کــه در ایــن قســهت عکــر وــیشــود ،وــواردی ههشــون «قــدرت بــر تســلحن
ْ
اضارهبها» و « ِطلق بودن آن»  -حا توضححات وشاحه آنشه در فصل بيع عکر شد  -نحز در اضارهبها شرط است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وــوارد عکــر شــده در وســألۀ قجــل) و ههــحن طــور وقــدار و صــفات و ظصوصــحات آن،

وشصص حاشد؛
ً
وــثال ا گــر اضــاره بهــا وجلغــی پــول اســت وقــدار آن وعلــوم حاشــد و ا گــر کــاال اســت،

انــداػهاش حــا وػن خــا پيهانــه خــا وشــاهده (هــر وعحــاری کــه در وــورد آن کــاال وتعــارف
است) و ههحن طور صـفات و ویژگـیهـاخش وعـحن حاشـد و ا گـر عهـل اسـت ،وـدت و

کحفحت عهل وشصص حاشد و اگر ونفعت است ودت و نوع ونفعت وعلـوم حاشـد و

اگر حق است ،نوع حق و ودت آن 1وعحن حاشد.

شرح بيشتر درحارۀ وعلوم بودن وـال ،اػ توضـححاتی کـه در وجاحـث قجـل عکـر شـد،

روشن ویشود.

ً
ً
مسأله  .485اگر فرد وثال واشحنی را برای رفتن اػ وشهد حه قن حـه وجلـغ وعـحن  -وـثال

 655هــزار تووــان  -اضــاره کنــد و وـوضر حــا وی شــرط کنــد ا گــر وی را تــا فــالن ســاعت حــه

وقصــد برســاند ،عــالوه بــر  655هــزار تووــان اضــاره بهــا 455 ،هــزار تووــان دخگــر هــن حــه او

حدهد خا وستأضر شرط کند که اگر وی را تا فالن ساعت نرساند 455 ،هـزار تووـان حـه او
حدهد و وساػ حاشد ظود را نسجت حه  455هزار تووان دخگر ،بریء الغوه نهاخد ،اضاره و

شرط آن صححح است و حاخد وطابق شرط عهل شود؛
اوا اگر اضاره بها ناوعحن حاشد ،اضاره حاطل است؛

وثــل آنكــه حگوخــد« :ایــن واشــحن را اضــاره وــی کنن و اضــاره بهــای آن حســتگی حــه ػوــان

رسحدن حه وقصد دارد؛ اگر فالن ساعت ورا حه وقصد برسانی ،اضاره بها  655هزار تووان و
اگر فالن ساعت زودتر برسانی ،خک وحلحون تووان است»؛ خا حگوخد« :اگر فالن ساعت ورا

حــه وقصــد برســانی ،اضــاره بهــا  655هــزار تووــان و ا گــر حعــد اػ آن برســانی 455 ،هــزار تووــان
ویحاشد».

شاخان عکر است ،اگر قرار وغکور حه صورت ُضعاله حاشد صححح است؛ وثل آنكه

حگوخد« :اگر واشحنت را در اظتحارم قـرار دهـی و فـالن سـاعت وـرا حـه وقصـد برسـانی،
 .1وانند اخنكه حق وغکور ،داجهی خا ووقت است و نحز در صورت ووقت بودن ،ودت آن طقدر است.

اضاره /

 655هــزار تووــان و اگــر فــالن ســاعت زودتــر برســانی ،خــک وحلحــون تووــان حاحــت حــق
الزحهه ُ
(ض ْعل) ویپرداػم»؛ خـا حگوخـد« :ا گـر واشـحنت را در اظتحـارم قـرار دهـی و فـالن
ساعت ورا حه وقصد برسانی  655هزار تووان و ا گـر حعـد اػ آن برسـانی 455 ،هـزار تووـان
حاحت حق الزحهه ُ
(ض ْعل) ویپرداػم».

مسأله  .486اگر در ضهن اضاره قرار حگغارند و شرط کنند که اضاره بها خا حصشـی اػ

آن حا تأظحر داده شود  -طه رأسی و طه قسطی  -حاخد ػوان پرداظت آن وعلوم گـردد،
ً
هرطند حه صورت حداکثری حاشد؛ وثال در وـال االضـارهای کـه قـرار اسـت خـک دفعـه
داده شود ،گفته شود حداکثر تا سه واه دخگر پرداظت شود.

ههحن طور ،در صورتی که اضاره بها قسطی حاشـد ،حاخـد وقـداری کـه در هـر قسـط

پرداظت ویشود ،وشصص شود.

مسأله  .487اگــر هنگــام اضــاره« ،اضــاره بهــا» را اػ طحزهــایی قــرار دهنــد کــه کاســجی
کردن حا آن حرام است ،وانند شراب خا وال غصجی ،اضاره حاطل است؛

الجته ،اگر «اضاره بها» حه صورت کلی در عوه 1حاشد و وستأضر قصد داشـته حاشـد

آن را اػ وــال حــرام بپــرداػد خــا حــدون اخنكــه طنــحن قصــدی داشــته حاشــد ،آن را اػ وــال

حرام حدهد ،اضاره صححح است؛ ولی حا پرداظت حرام ،حدهحش حـه وـوضر ادا نشـده
و حاخد آن را اػ وال حالل حدهد.

2

مسأله  .488اگر در اضـارۀ ػوـحن زراعتـی ،اضـاره بهـا وحصـول ههـان ػوـحن قـرار داده

شود ،اضاره حاطل است؛ طه اخنكه اضاره بها حـه صـورت وشـاع حاشـد ،وثـل نصـف خـا

خک سوم وحصول آخندۀ ػوحن ،خا وشاع نجاشد ،وثل  555کحلـو گـرم اػ وحصـول گنـدم
ً
 .1حا فرض اخنكه اػ طحزهایی نحست که کاسجی حا آن حرام حاشد؛ وثال اضارهبها وجلغی پول حه صـورت کلـی
در عوه بوده است.
 .2الجتــه ،در وــورد وــالاالضــارهای کــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه و وســتأضر حــدون دادن ظهــس ،آن را حاحــت
اضارهبها حه ووضر داده ،طنانشه ووضر شحعۀ دواػده اواوی حاشد ،والـک آن وـیشـود و حـدهی وسـتأضر حـه
ووضر حاحت اضاره ادا ویشود ،هرطند وسـتأضر ورتكـب وعصـحت شـده اسـت وظهـس اضـارهبهـا حـه عوـۀ
وی (وستأضر) ونتقل ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههــان ػوــحن ،خــا اخنكــه اضــاره بهــا را  555کحلــو گــرم گنــدم در عوــۀ وســتأضر قــرار دهنــد،
وشروط بر اخنكه اػ ههان ػوحن حاشد؛

الجتــه ،اگــر وحصــولی کــه حــه عنــوان اضــاره بهــا قــرار داده وــیشــود ،هنگــام اضــاره

ووضود حاشد ،اشكال ندارد.

1

مسأله  .489انســان ویتوانــد ػوحنــی را بــرای وــدت وعحنــی اضــاره دهــد ،در وقابــل

اخنكه وستأضر در آن ػوحن ،حناجی حا کحفحـت و انـداػۀ وعـحن حسـاػد خـا آن را حـا ویژگـی و

انداػۀ وعحن حا کاشتن درظت و ضـاری کـردن نهـر خـا حفـر طـاه و واننـد آن حـه صـورت
حاع در آورد.

2

 وطالجه و تحويل ونفعت وال وورد اجاره و اجارهبها
 oوطالجه

مسأله  .491حــا انســام قــرارداد اضــاره ،وســتأضر ،والــک ونفعــت وــال وــورد اضــاره و

ووضر ،والک اضاره بها ویشود؛

ػوانی که هر خک ویتواند این وال را (که حـا قـرارداد اضـاره والـک شـده) اػ دخگـری

وطالجه کند ،دو صورت دارد:

الففف .هنگــام قــرارداد اضــاره ،بــرای پرداظــت اضــاره بهــا خــا در اظتحــار قــرار دادن

ونفعت وال وورد اضـاره ،ػوـان ظاصـی در نظـر گرفتـه و شـرط کردهانـد؛ طـه اخنكـه حـه

این اور تصرخح شده حاشد خـا حـه علـت وتعـارف و وعهـول بـودن آن خـا وطـرح شـدن در

پيشگفتگوی اضاره و وانند آن ،اضاره بر اساس آن واقع شده حاشد؛

3

 .1وثل آنكه فردی که والک ػوحن و وحصول ووضود آن ویحاشد ،ػوحن را حه دخگـری حفروشـد؛ سـاس ههـان
ػوحن را اػ او اضاره کند و اضاره بها را وحصول ووضود آن قرار دهد.
 .2حنـابراین ،ونـافع ػوـحن در طـول وــدت اضـاره وتعلـق حـه وسـتأضر اســت و ویتواننـد در ضـهن اضـاره شــرط
کنند وستأضر در طول ودت ،اػ حناء و اوكاناتی که برای ووضر احداث ویشود نحز استفاده کند.
 .3هر خک اػ اقسام شرط ،که در وسألۀ « »354بيان گردخد.

اضاره /

وثل آنكه در اضارۀ خک سالۀ ونزل ،قرار گغاشـته حاشـند کـه اضـاره بهـا حـه صـورت

اقساط و در آظر هر واه پرداظت شود؛ خا در اضارۀ دو سالۀ وغاػه قـرار گغاشـته حاشـند

اضارهبهای هر سال در احتدای ههان سال و حه اصطالح« ،پيش» گرفته شود؛
در این صورت ،بر اساس قرارداد عهل ویشود.

ب .هنگام اضاره ،طنحن شرطی نشده حاشد؛

در ایــن صــورت ،نــه وســتأضر قجــل اػ در اظتحــار قــرار دادن اضــاره بهــا حــق وطالجــۀ

ونفعــت وــال وــورد اضــاره را دارد و نــه وــوضر قجــل اػ در اظتحــار گغاشــتن ونفعــت وــال

وورد اضاره ،حق دارد اضاره بها را وطالجه کند.
 oتحويل

مسأله  .491بــر وـوضر واضــب اســت ونفعــت وــال وــورد اضــاره را در ػوــانی کــه قــرارداد
اضاره اقتضای آن را دارد ،در اظتحار وستأضر قرار دهد که این ػوان حا توضه حه شراخط

قرارداد وتفاوت است؛ ههحن طور ،وستأضر حاخد اضاره بها را در طنحن ػوانی حه وـوضر

تحویل دهد؛

الجته ،در وواردی که ووضر خا وستأضر ،اػ تحویل ،در ػوانی که بر او واضب اسـت،

اوتناع کند ،بر دخگری تحویل واضب نحست.

مسأله  .492حكــن لــزوم خــا عــدم لــزوم در اظتحــار ق ـرار دادن وــال وــورد اضــاره توس ـط

ووضر ،طند صورت دارد:

الف .شرط شده حاشد که وال وورد اضاره حه وستأضر تحویل داده شود؛ طه اخنكه

حه این شرط تصرخح شده حاشد خا اخنكه حه علت وتعارف و وعهول بودن آن خـا وطـرح

شدن در پيش گفتگوی اضاره و وانند آن ،اضاره بر اساس آن واقع شده حاشد؛

ب .طنحن شرطی وضـود نـدارد ،اوـا اسـتفاده اػ آن وـال ،تنهـا حـا تحویـل گـرفتن آن

اوكانپغیر است ،وانند اضارۀ اشحاجی ههشون ظرف خا کتاب در بيشتر ووارد؛

در این دو صورت (الف و ب) ،ووضر حاخد وال وورد اضاره را حه وستأضر تحویل دهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ج .شرط تحویل وال نشده و اوكان استفاده اػ وال حدون تحویل آن وضود دارد؛

در این صورت (ح) ،تحویـل وـال بـر وـوضر الػم نحسـت؛ وثـل آنكـه واشـحن را بـرای

بردن اسجاب اضاره دهـد کـه ا گـر شـرط تحویـل صـورت نگرفتـه حاشـد ،وـوضر ویتوانـد

هنگــام حهــل حــار ،ظــود نحــز در واشــحن حضــور داشــته حاشــد و واشــحن را حــه وســتأضر

تحویل ندهد.

مسأله  .493اگر ووضر در ػوانی که تحویل بر او واضب است  -که در وساجل « 275و

 »274توضــحح داده شــد  -اػ تحویــل اوتنــاع ورػد خــا پــس اػ تحویــل ،آن را اػ وســتأضر

حگحرد ،وستأضر ویتواند حه هر خک اػ اوور عیل اقدام کند:

الففف .اضــاره را فســز نكنــد و وــوضر را وسجــور حــه تحویــل نهاخــد (وگــر آنكــه اوكــان

تحویل دادن برای ووضر وضود نداشته حاشد).

ب .اضاره را فسز نكند و تهام اضاره بهای قـراردادی را حدهـد؛ ولـی اضـرت الهثـل

ونافع را نسجت حه ودتی که وال وورد اضاره حه او تحویل داده نشده ،اػ وـوضر وطالجـه

کند.

ج .اضاره را فسز کند و در صورت فسز ،حكن آن در وسألۀ « »346ظواهد آود.

مسأله  .494اگر وستأضر اضـاره بهـا را در ػوـان وقـرر ناـرداػد ،وـوضر بـين دو کـار عیـل

وصحر است:

الف .اضـاره را فسـز نكنـد و وسـتأضر را حـه پرداظـت اضـاره بهـا وسجـور کنـد؛ وگـر

آنكه وی توانایی پرداظت نداشته حاشد.

درخافـت دیرکـرد حاحــت تـأظحر در پرداظـت اضــاره بهـا ،در صـورتی کــه دیـن در عوــۀ
ً
1
وستأضر حاشد ،وطلقا ضایز نحست.
 .1ا گر اضارهبها ،وجلغی بر عوۀ وستأضر حاشد  -ههـان طـور کـه غالـب وـوارد در اضـارۀ وسـكن و ولـک طنـحن
است  -اػ آنسا که طنحن اضارهبهایی دین (حدهی) است ،تهام احكام دین در وورد آن ضـاری اسـت ،اػ
ضهل ــه اخنك ــه اگـــر حـــدهكار (وســـتأضر) ،توان ــایی پرداظ ــت ح ــدهی را در ووع ــد وق ــرر نداش ــته حاش ــد ،ح ــا
توضححاتی کـه در فصـل «دیـن» عکـر ویشـود ،طلجكـار حاخـد حـدون وطالجـۀ دیرکـرد ،حـه او وهلـت حدهـد تـا
حسب تهكن والی آن را بپرداػد.

اضاره /

ب .اضاره را فسز کند و در صورت فسز ،حكن آن در وسألۀ «»346ظواهد آود.
 ضهان وال وورد اجاره (تلف يا نقص – استفادۀ غحر وجاز)

1

مسأله  .495وال وورد اضاره در ودت اضـاره ،نـوعی «اوانـت» در دسـت وسـتأضر حـه

شهار ویرود؛

حنــابراین ،طنانشــه اػ بــين بــرود خــا وعحــوب شــود ،ا گــر در نگهــداری اػ آن کوتــاهی

کرده خا در استفاده اػ آن زخادهروی نهوده ،وثل اخنكه وسحلۀ نقلحه را بيش اػ انداػه حار

کرده ،ضاون است 2و در غحر این صورت ،ضاون نحست.

3

شاخان عکر است ،حكن این وسأله در اضارۀ حاطل نحز ضاری است؛

الجتــه ،حكــن صــورتی کــه وــوضر در ضهـ ـن اضــارۀ صححـ ـح شــرط کـ ـرده وستأضـ ـر

ظســـارت وارد شــــده را ضجـــران نهاخــــد خ ــا ضاوــ ـن آن حاشــ ـد ،در وس ــألۀ « »275عکـــر
ویشـود.

مسأله  .496حــا توضــه حــه وســألۀ قجــل ا گــر لــواػوی اػ قجحــل کــولر ،آحگــروكن ،الوــپ و
وانند آنكه ههراه حـا ونـزل اضـاره داده شـده  -حـدون کوتـاهی وسـتأضر در نگهـداری اػ

آن خا زخادهروی در استفاده  -ظراب شود ،وستأضر ضاون نحست.

شــاخان عکــر اســت ،حكــن صــورت شــرط ضــهان خــا ضجــران ظســارت وارد شــده در

 .1وساجلی که در این قسهت عکر ویشود ،حكن ضهان وال در صورت تلـف ،نقـص خـا اسـتفادۀ غحـر وسـاػ
اػ آن است؛ احكام وربوط حه صحت خا عدم صحت اضاره و ونافع اػ بـين رفتـۀ آن ،در وسـاجل « 233حـه
حعد» عکر شد.
 .2ضاون بودن فرد نسجت حه وال ،حه این وعنا است که:
الف .اگر وال اػ بين برود ،عوض و حدل آن حه عهدۀ فرد ثاحت ویشود؛ خعنی اگر وال اػ اشـحای وثلـی اسـت،
حاخد وثل آن و اگر قحهی است ،قحهت آن را بپرداػد.
ب .اگر نقصـی بـر وـال وارد آخـد ،تفـاوت قحهـت صـححح و وعحـوب کـه حـه آن «أرش» گفتـه ویشـود ،بـر عهـدۀ
شـصص ثاحـت ویشـود؛ توضـحح وعنـای «وثلـی و قحهـی» ،در وسـاجل « 5352و  »5353و توضـحح کحفحـت
وحاسجۀ «أرش» ،در وساجل « 324و  »323عکر شده است.
 .3توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر وی گردد ،فههحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وسألۀ حعد عکر ویشود ،ههحن طور حكن لزوم تعهحر فوری لواػم وغکور توسط وـوضر و

احكام وربوط حه آن ،اػ وسألۀ « »234فههحده ویشود.

مسأله  .497اگر ووضر هنگام اضاره شرط کرده حاشد که در صورت تلـف خـا وعحـوب

شدن وال وورد اضاره  -هرطند حدون کوتاهی در نگهـداری خـا ز خـادهروی در اسـتفاده
ً
حاشد  -وستأضر ظسارت وارد شده را وسانا ضجران نهاخد و وثـل خـا قحهـت خـا کـاهش
قحهت را بپرداػد ،طنحن شرطی صححح ویحاشد و الػم است طجق شرط عهل شود؛

ولی اگر ووضر شرط کند در صورت تلف خا وعحوب شدن  -هرطند حدون کوتاهی

خا زخادهروی حاشد  -وستأضر وثل خا قحهت خا کاهش قحهت را حدهكار حاشـد ،طنـحن
شرطی صححح نهیحاشد.
ً
مسأله  .498کسی که وثال وسحلۀ نقلحهای را برای حهل کـاال اضـاره کـرده ،طنانشـه
1

حا آن بـيش اػ انـداػهای کـه در اضـاره شـرط شـده حـار بجـرد ،خـا در وـواردی کـه انـداػۀ حـار

 .1شاخان عکر است ،شـرط در وـورد دوم (کـه صـححح نحسـت) ،حـه صـورت شـرط «نتحسـه» و در وـورد اول ،حـه
صورت شرط «فعل»ویحاشد که وعنای این دو نوع شرط ،در وساجل « 477و  »355عکر گردخد.
توضـحح بيشــتر در وــورد فــرق بــين شــرط فعــل و نتحسـه اػ ایــن قــرار اســت کــه در وــورد دوم (شــرط نتحســه)،
ووضر شرط وی کند که اگر وال  -هرطند حدون کوتاهی خا زخادهروی  -تلف خا ناقص شـود ،وسـتأضر عوـهاش
ودیون و حدهكار حه عوض خا کاهش قحهت حاشد که در این گونه ووارد ،تهام آثـار وـدیون بـودن بـر آن وترتـب
گردد؛ وثل اخنكه حا فوت وی ،احتدا حدهی وحاسجه گردخده و ساس تقسحن ارث شـود و اػ آنسـا کـه حـدهكار و
ً
ودیون شدن عوۀ افراد ،شرعا دارای اسجاب و عواول ظاصی ویحاشد و کسی نهیتواند تنهـا حـا شـرط کـردن
بر فرد دخگر ،حدهی والی اخساد کند ،وگـر در وـوارد ظاصـی واننـد ضـهان در عار خـه (توضـحح وـورد ضـهان در
عارخــه ،در فصــل وربــوط حــه آن ظواهــد آوــد) .حنــابراین ،شــرط وــغکور در اضــاره حاطــل اســت ،ولــی عقــد اضــاره
صححح ویحاشد؛
اوا در وـورد اول( ،شـرط فعـل) شـرط ووضـب ویشـود انسـام عهلـی بـر دخگـری واضـب شـود ،حـدون اخنكـه
دیــن شــرعی اخســاد گــردد؛ خعنــی وحتــوای شــرط طنــحن اســت« :اگــر وــال تلــف خــا نــاقص شــود  -هرطنــد در
وواردی که حا کوتاهی خا زخادهروی وسـتأضر نجـوده ،عوـۀ وی حـه وجلغـی خـا عـوض وـال حـدهكار نحسـت  -ولـی
ً
(تكلحفا) واضب است وال وغکور را حه طرف وقابل حدهد .در این ووارد ،طنانشـه فـرد حـه شـرط عهـل نكنـد،
ً
گناهكار اسـت ،ولـی آثـار حـدهی و دیـن بـر او وترتـب نهیشـود ،وـثال بـر ورثـۀ فـرد واضـب نحسـت آن وجلـغ را اػ
واترک کسر کنند ،وگر آنكه وصحت کرده حاشد که اػ ثلث والش پرداظت شود.
ً
در طنحن ووردی ،طنانشه وثال وستأضر وجلـغ وـورد شـرط را ناـرداػد ،وـوضر وـیتوانـد حـه ضهـت تصلـف اػ
عهل حه شرط ،اضاره را فسز نهاخد.

اضاره /

شرط نشده ،حا آن بيش اػ وقدار وعهول و وتعارف حار بجرد ،حاخد عـالوه بـر تهـام اضـاره
بهای قراردادی ،اضرت الهثل حهل وقدار اضافه حار را هن بپرداػد.

ههحن طور ،اگر آن وسحله تلف خا وعحوب شود ،ضاون وثل خا قحهـت (در صـورت

تلف) و کاهش قحهت (در صورت وعحوب شدن) نحز ویحاشد.

ههحن حكن ،در ضایی که وسحلۀ نقلحه را برای حهل حار تا وسافت وعحنی اضـاره

کرده ،اوا بيش اػ آن وسافت حار برده نحز ضاری است.

مسأله  .499اگر وستأضر وال وورد اضاره را در کاری غحر اػ آنشه برای آن اضاره کرده
ً
حكار گحرد  -وثال وسحلۀ نقلحه را برای بردن ظانوادۀ ظود حه وحل وعحنـی اضـاره کنـد،

اوا حه ضای این کار حا آن حهل حار نهاخد  -حاخد تهام اضارهبهای قراردادی را بپـرداػد و

عالوه بر آن ،اگر اضرت الهثل حهل حار بيشتر حاشد ،وا حه التفاوت آن را نحز حدهد.
ً
مسأله  .511ا گــر فــردی وــثال اتــاق وعحنــی اػ هتــل و واننــد آن را اضــاره کنــد و آن را
ً
ً
تحویــل حگحــرد؛ اوــا عهــدا خــا اشــتجاها اػ اتــاق دخگــری اســتفاده کنــد ،حاخــد عــالوه بــر
قراردادی اتاق اضاره شده ،اضـرت الهثـل اسـتفاده اػ اتـاق دخگـر
پرداظت اضارهبهای
ِ
را هن بپرداػد.

 اجاره دادن وال اجاره شده

مسأله  .511اگــر وســتأضر حصواهــد وــالی را کــه اضــاره کــرده حــه دخگــری اضــاره دهــد،
طنانشه اضاره وشروط خا وقحد حاشد حه اخنكه وستأضر آن را حه دخگری اضـاره ندهـد خـا

فقــط ظــودش اػ آن اســتفاده کنــد ،وســتأضر حاخــد طجــق توافــق عهــل کنــد؛ در غحــر ایــن

صورت ،ویتواند حا شراخطی که در وسألۀ « »352عکر ویشود ،آن را اضاره دهد.

توضحح حكن اضارهای که وشروط خا وقحد حه استفادۀ ظود فرد خا اضـاره نـدادن آن

حه دخگری است ،در دو وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .512اگر ووضر وال را فقط برای استفادۀ ظود وستأضر اضاره دهد ،طـوری کـه

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
«استفادۀ ظود وستأضر» قحد اضاره حاشد 1،وثال پدری که ویظواهد فرػندش در کنار
او ػندگی کند ،خک طجقه اػ ظانهاش را حـا توضـحح وـغکور حـه او اضـاره دهـد ،طنانشـه

وستأضر (فرػند) آن را حه دخگری اضاره دهد ،اضارۀ دوم حاطل است.

2

حنابراین ،اگر وستأضر دوم اػ ظانـه اسـتفاده کنـد ،در صـورتی کـه اػ ایـن اوـر اطـالع

داشته ،گناه کـار اسـت و در هـر حـال ،وسـتأضر اول حاخـد اضـاره بهـایی را کـه در اضـارۀ

اول حا ووضر قرار گغاشته حه او بپرداػد و طنانشه اضرت الهثل ودتی کـه وسـتأضر دوم

اػ ظانه استفاده کرده ،بيش اػ اضاره بهـای قـراردادی در اضـارۀ اول حاشـد ،الػم اسـت

وستأضر اول وا حه التفاوت را حه ووضر بپرداػد.

شاخان عکر است ،ضاون بـودن وسـتأضر دوم  -طـه اطـالع اػ ایـن اوـر داشـته و طـه

نداشته  -نسجت حه وستأضر اول خا ووضر ،وحل اشكال است و در این وـورد ،رعاخـت
وقتضای احتحاط ترک نشود.

مسأله  .513اگــر و ـوضر هنگــام اضــاره شــرط کنــد کــه وســتأضر وــال وــورد اضــاره را حــه
دخگری اضـاره ندهـد خـا شـرط کنـد فقـط ظـودش اػ آن اسـتفاده نهاخـد  -طـه شـرط حـه

صورت صـرخح عکـر شـده و طـه اخنكـه حـه علـت وتعـارف و وعهـول بـودن آن خـا وطـرح

شــدن در پــيشگفتگــوی اضــاره ،اضــاره بــر اســاس آن واقــع شــود  -طنانشــه وســتأضر
برظالف شرط عهل کرده و آن را اضاره دهـد گنـاه کـرده 3،ولـی اضـارۀ دوم نحـز ههاننـد

اضارۀ اول صححح است؛

الجتــه ،و ـوضر اول ویتوانــد قــرارداد اضــارۀ ظــود حــا وســتأضر اول را فســز کنــد و در

 .1توضــحح وعنــای اضــارۀ «وقحــد» و فــرق آن حــا اضــارۀ «وشــروط» کــه در وســألۀ حعــد عکــر ویشــود ،در وســألۀ
« »253عکر شد.
 .2الجته اگر وستأضر حا رعاخت قحد وغکور آن را حه دخگری اضـاره دهـد ،اشـكال نـدارد؛ وثـل اخنكـه ػنـی پـس اػ
آنكــه ظانــه را بــرای اســتفادۀ ظــودش اضــاره کــرد ،اػدواح کنــد و طــون حــا توضــححاتی کــه در ضلــد طهــارم،
فصل «نفقات» ،وجحث «نفقۀ زوضه» عکر ویشود ،تأوحن وسكن ػن بر شوهر واضـب اسـت  -هرطنـد ػن
ظودش ظانه داشته حاشد  -آن ػن ظانه را برای استفادۀ ظودش حه شوهر ظوخش اضاره دهد.
 .3ولی اگر حا رعاخت شرط اضارۀ اول  -وشاحه آنشه در پاورقی قجل در وـورد ػنـی کـه حعـد اػ اضـاره اػدواح کنـد
عکر شد  -آن را اضاره دهد ،اشكال ندارد.

اضاره /

صورت فسز ،حكن آن در وسألۀ «»346ظواهد آود.

مسأله  .514اگر وستأضر وساػ حاشـد وـال را حـه دخگـری اضـاره دهـد ،اضـاره دادن آن
1

حه دخگری طند صورت دارد:

 .1وستأضر حصواهد آن را حه ههان قحهتی که اضاره کرده خا کهتر اضاره دهد؛
در این صورت ،اضاره دوم صححح ویحاشد.

 .2وستأضر حصواهد آن را حه قحهتی بيشـتر اػ آنشـه اضـاره کـرده ،اضـاره دهـد  -طـه
ً
اخنكه نوع اضاره بها در هر دو اضاره واننـد هـن حاشـد خـا وتفـاوت -وـثال در خكـی اضـاره

بها «رخال» و در دخگری «دخنار» خا «کاال» حاشد؛
این صورت ،ظود دارای دو فرض است:

الفففف .وســـتأضر در راحطـــه حـــا وـــال اضــاره شــده ،تغحيراتــی وثــل تعهحــر ،نقاشــی،

سفحدکاری و ...انسام داده خا نسجت حه آن وال ،ظسـارت خـا غراوتـی وتحهـل شـده،
هرطند برای نظافت خا نگهداری اػ آن حاشد؛

در ایــن فــرض ،اضــاره دادن آن صــححح اســت؛ الجتــه ،حنــابر احتحــاط واضــب حاخــد

وقدار زخادی اضاره بها ،وتناسب حا آن تغحيرات خا غراوت حاشد.
ب .تغحير خا غراوتی صورت ناغیرفته؛

در این فرض ،اگر وال وورد اضاره ،ظانه خـا وغـاػه خـا کشـتی حاشـد ،اضـاره دادن آن

حنابر فتوی و اگر غحر اػ اخنها  -وثل ػوحن -حاشد ،حنابر احتحاط واضب ضایز نحست.

مسأله  .515تغحيراتی که در وسألۀ قجل عکر شـد ،الػم نحسـت اخسـاد اوـوری ثاحـت در
وال وورد اضاره حاشد .حنابراین ،اگر فـرد ونزلـی را اضـاره کـرده ،طنانشـه لـواػوی واننـد

خصشــال ،حصــاری ،کــولر ،فــرش ،تصــتظــواب در آن حگــغارد و حصواهــد آن را حــه وجلــغ
بيشتر حه دخگری اضاره دهد ،طنانشه وقدار زخادی اضارهبها وتناسب حا آن تغحيـرات

حاشد ،اشكال ندارد.

 .1خعنــی در اضــاره ،قحــد و شــرطی وجنــی بــر اخنكــه «وســتأضر وــال را حــه دخگــری اضــاره ندهــد» ،وضــود نداشــته
حاشد.
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مسأله  .516در وواردی اػ وسألۀ « »352که وسـتأضر وسـاػ نحسـت وـالی را کـه اضـاره

کرده ،حه وجلغ بيشتر حه دخگـری اضـاره دهـد  -واننـد قسـهت «ب»  -طنانشـه آن را حـه
وجلغ بيشتر اضـاره دهـد ،اضـارۀ دوم حاطـل اسـت 1و وسـتأضر دوم ،حاخـد اضـرت الهثـل

استفاده اػ آن وال را حه وستأضر اول بپرداػد؛

الجته ،اگر اضرت الهثل وغکور بيشتر اػ اضاره بهای قراردادی در اضارۀ اول حاشـد،

وستأضر اول نهیتواند بيشتر اػ وقدار اضاره بهـای اضـارۀ اول اػ وسـتأضر دوم درخافـت

کند.

پــس اگــر ظانــهای را حــه  4وحلحــون تووــان اضــاره کــرده و حــدون تغحيــر و غراوــت حــه

 2وحلحون تووان حه دخگری اضاره داده و اضرت الهثل ودت اسـتفاده  5وحلحـون تووـان

حاشد ،تنها وستحق  5وحلحون تووان است؛ ولی طنانشه در وثال فوق ،اضرت الهثـل

 3وحلحون تووان حاشد ،وستأضر اول بيشتر اػ وقدار اضاره بهـای اضـارۀ اول ( 4وحلحـون

تووان) ،استحقاق ندارد.

مسأله  .517در وــواردی کــه اضــاره دادن وــال اضــاره شــده صــححح اســت ،ا گــر فــرد

قسهتی اػ وال اضاره شده را حه کهتر خا وساوی حا کل اضاره بهـای قجلـی اضـاره دهـد،

حتــی ا گــر تغحيــر خــا غراوتــی نســجت حــه وــال صــورت نگرفتــه حاشــد ،اضــاره صــححح

ویحاشد؛
ً
وثال فرد ظانۀ وخالیی را خک ساله حه  45وحلحون تووان اضاره کند ،در این صـورت
ویتواند حصشی اػ آن را حه  45وحلحون تووان خا کهتر اضاره دهد.

2

مسأله  .518در حكــن وســألۀ « ،»352پرداظــت خــا عــدم پرداظــت وجلغــی حــه عنــوان

 .1این حكن در وورد ظانه ،وغاػه و کشتی حنابر فتوی و در سایر ووارد ،حنابر احتحاط واضب است.
ً
 .2الجته ،اگر اضارۀ اول اػ وواردی حاشد که عرفا اػ اضارههای وتعـدد تشـكحل شـده ،هرطنـد در قالـب خـک قـرارداد
ونعقد شده حاشد ،وثل اخنكه فرد ساظتهانی را که وشتهل بر  55واحد وستقل است ،خک ساله حه  555وحلحون
ً
تووان اضاره کرده و طنحن اضارهای عرفا حه وعنای اضارۀ هر واحد ،خک ساله حه وجلغ  55وحلحون تووان حاشد ،در
این صورت وستأضر نهیتواند حدون انسام تغحيرات خا وتحهل شدن غراوت ،هر واحد را خک ساله حه وجلغـی
بيش اػ  55وحلحون تووان اضاره دهد ،هرطند تهام واحدها را اضاره ندهد و وسهوع اضارهبهـای واحـدهایی کـه
در طول سال اضاره داده ،بيش اػ  555وحلحون تووان نشود.

اضاره /

رهــن وتــداول بــين وــردم (کــه حاعــث کــن شــدن وجلــغ اضــاره بهــا ویشــود) اثــری نــدارد.

توضحح بيشتر ،در وساجل « 357و  »355عکر ویشود.

مسأله  .519حــا توضــه حــه آنشــه در وســاجل « 352و  »356عکــر شــد ،ا گــر اضــرت الهثــل
ً
ونزلی وثال واهانه  4وحلحون تووان حاشد و حه ضهت پرداظـت  35وحلحـون تووـان رهـن

(قرض) 1،اضاره بها را  555هـزار تووـان قـرار دهنـد ،طنانشـه وسـتأضر در راحطـه حـا ظانـۀ
اضاره شده تغحيراتی انسام نداده و غراوتی وتحهل نشده ،نهیتواند ظانه را حـه بـيش

اػ  555هزار تووان حه دخگری اضاره دهد ،هرطند اضارۀ دوم وجلغ رهن (قـرض) کهتـری

داشــته خــا حــدون رهــن و حــه صــورت اضــارۀ ظــالص حاشــد و وجلــغ اضــاره هــن بــيش اػ

اضرت الهثل نجاشد.

مسأله  .511بر اسـاس آنشـه در وسـألۀ « »356عکـر شـد ،ا گـر فـرد ونزلـی را حـه  5وحلحـون

تووـــان اضـــارۀ ظـــالص کنـــد و حصواهـــد حــا درخافــت وجلغــی حــه عنــوان رهــن وتــداول

(قرض) - 2حدون آنكه تغحير خا غراوتی حاصـل شـده حاشـد  -آن را حـه  5وحلحـون تووـان
خا کهتر اضـاره دهـد ،اضـاره صـححح اسـت ،هرطنـد حـا لحـاظ ارػش وـالی عرفـی پـول

رهن ،اضارۀ دوم ،گرانتر اػ اضارۀ اول وحسوب گردد.

3

مسأله  .511در وــواردی کــه وســتأضر حــق دارد وــال را حــه دخگــری اضــاره دهــد ،بــرای

تحویل دادن وال حـه وسـتأضر دوم ،حنـابر احتحـاط واضـب حاخـد اػ صـاحب وـال اضـاػه
داشته خا حه گونهای رضاخت او بـراخش وعلـوم حاشـد ،هرطنـد حـه صـورت صـرخح اضـاػه

نداده حاشد.

4

 .1حكن درخافت وجلغ رهن در قرارداد اضاره ،در حصش حعدی (رهن و اضاره) ظواهد آود.
 .2ههان.
 .3ههحن حكن (صحت اضاره) ،در ضایی که هر دو قرارداد رهن و اضاره حاشد و وجلغ اضارۀ دوم ،وساوی خـا
کهتر اػ اضارۀ اول حاشد نحز ضـاری اسـت و فرقـی نـدارد وجلـغ رهـن (قـرض) قـرارداد اضـارۀ دوم ،وسـاوی خـا
بيشتر اػ وجلغ رهن در اضارۀ اول حاشد خا کهتر اػ آن.
ً
 .4اوــا ا گــر نصواهــد وــال اضــاره شــده را حــه وســتأضر دوم تحویــل دهــد ،وــثال در اضــارۀ واشــحن بــرای رفــتن حــه
وكانی ،حصواهـد ظـود نحـز حـه عنـوان راننـده ههـراه وسـتأضر بـرود و واشـحن را حـه او تحویـل ندهـد ،اضـاػه اػ
والک الػم نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 رهن و اجاره

آنشه در وحان وـردم حـه نـام رهـن ونـزل 1خـا رهـن و اضـاره 2و اوثـال آن رواح دارد ،حـه

طند صورت وهكن است انسام شود ،که احكام آن در وساجل حعد عکر ویشود:
 .2 oقرض به شرط اجاره

مسأله  .512اگــر فــردی کــه ویظواهــد اػ ونــزل اسـتفاده کنــد ،وجلغــی را بــرای وــدت

وعحن حه صاحبظانه قـرض دهـد 3حـه شـرط آنكـه وی ونـزلش را در آن وـدت حـه وی

اضاره دهد و بر این اور توافق نهاخند؛ طنحن قرضی ربوی و حرام اسـت و شـرط وـغکور

حاطل ویحاشد ،هرطند اصل عقد قرض صححح است.

4

 .1 oرهن کاول

مسأله  .513اگــر فــردی کــه ویظواهــد اػ ونـزل اســتفاده کنــد ،وجلغــی را بــرای وــدت

وعــحن حــه صــاحبظانــه قــرض دهــد حــه شــرط آنكــه وی ونــزل را در آن وــدت حــهطــور
وسانی در اظتحارش قرار دهد و بر این اوـر توافـق نهاخنـد؛ طنـحن قرضـی ر بـوی و حـرام
است و شرط وغکور حاطل ویحاشد ،هرطند اصل عقد قرض صححح است.
 .5 oاجاره به شرط قرض

مسأله  .514اگــر صــاحبظانــه ونــزل ظــود را در وــدت وعــحن حــه دخگــری حــه کهتــر اػ
 .1وساجل عکر شده در این وجحث ،اظتصاص حه ونزل نداشـته و شـاول وغـاػه ،وكـان تسـاری و غحـر آن نحـز
ویشود.
 .2شاخان توضه است ،در این گونه ووارد نسجت حه وجلغ درخـافتی رهـن شـرعی (گـرو) کـه احكـاوش در فصـل
«رهن» عکر وی گردد ،اتفاق نهیافتد و حه کار بردن عنـوان رهـن خـا ودخعـه و واننـد آن نسـجت حـه آن در ایـن
گونه ووارد ،ههراه حا وساوحۀ عرفی است.
 .3حا رعاخت شراخط صحت عقد قرض ،که در فصل «قرض» عکر ویشود.
ً
ً
 .4قرض ربوی ،هرطند تكلحفـا حـرام اسـت ،ولـی وضـعا صـححح وـیحاشـد .توضـحح بيشـتر در ایـن وـورد ،در
وسألۀ « »5555عکر ویشود.

اضاره /

اضرت الهثل 1اضاره دهـد ،حـه شـرط آنكـه وسـتأضر وجلـغ وعحنـی را حـه او قـرض دهـد،

این قرارداد هرطنـد قـرض وشـروط نهیحاشـد ،اوـا حـاػ هـن حنـابر احتحـاط واضـب ضـایز

نحست و رحا وحسوب ویشود؛

الجته ،اػ آنسا کـه ایـن حكـن حنـابر احتحـاط واضـب اسـت ،ویتـوان در ایـن وسـأله

وانند سایر ووارد احتحاط واضب حا رعاخت األعلن فاألعلن ،حه وستهد ضاوع الشراخط

دخگری وراضعه کرد.

2

 تهديد قرارداد

مسأله  .515اگر قرارداد اضاره حه صورتی کـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد (اضـاره حـه شـرط

قــرض حــا رعاخــت وراضعــۀ حكــن احتحــاط واض ـب حــه ورضــع دخگــر) ونعقــد شــده و دو
طــرف حصواهنــد پــس اػ پاخــان وــدت ،حــدون رد و حــدل شــدن پــول آن را تهدخــد کننــد،
ً
طنانشه صاحبظانـه وـثال حگو خـد« :ظانـه را بـرای خـک سـال دخگـر ،واهحانـه حـه فـالن

وجلغ (کهتر اػ اضرت الهثل) اضاره دادم ،حه شرط آنكه وجلغی را که اػ وـن طلجكـاری تـا

سال دخگر وطالجه نكنی و در پرداظت آن حه ون وهلت دهی» ،طنحن قراردادی  -وانند
آنشــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد  -حنــابر احتحــاط واضــب ضــایز نحســت و ر حــا وحســوب

ویشود.

حنابراین ،حا وراضعۀ وسألۀ فوق 3حه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر  -حـا توضـححات

گغشته  -ویتوانند قرارداد وغکور را حه روش فوق تهدخد نهاخند؛

 .1ونظور اػ اضرت الهثل در اخنسـا ،اضـارهبهـای وعهـول و وتعـارف ونـزل در فرضـی اسـت کـه اضـاره ،حـدون
رهن (قرض) واقع شود.
 .2شاخان عکر است ،اگر طرفحن حصواهند پس اػ اخنكه در این وسأله حه ورضع دخگری وراضعه کردند ،قـرارداد
ظــود را حــه صــورت اضــاره حــه شــرط قــرض ونعقــد کننــد ،ویتواننــد ظانــه را حــه عنــوان رهــن شــرعی (گــرو)
قرار دهند ،حه این وعنا که ا گـر در پاخـان وـدت قـرارداد ،صـاحبظانـه پـول را حاضـر نكـرد ،وسـتأضر حـق
داشــته حاشــد ظانــه را حــه وی تحویــل ندهــد ،ولــی نهیتوانــد پــس اػ پاخــان وــدت اضــاره ،حــدون رضــاخت
صاحبظانه اػ آن استفاده نهاخد.
 .3اضاره حه شرط تهدخد دین.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اوا اگر توافق و قراردادشان حه عكس حاشد ،خعنی وهلت دادن حه صاحبظانه حـه

شــرط اضــاره حاشــد ،وثــل آنكــه وســتأضر حــه صــاحبظانــه حگو خــد« :بــرای حازپرداظــت
طلجی که اػ تو دارم ،خک سال دخگر وهلت وـیدهـن ،حـه شـرط آنكـه ونزلـت را در ایـن

ودت حه وجلغ کهتر اػ اضرت الهثل حه ون اضاره دهـی» ،طنـحن قـراردادی حنـابر فتـوی
ربوی و حرام است.

 .7 oانجام دو قرارداد قرض و اجاره

مسأله  .516اگــر در خــک قــرارداد ،اضــاره حــه کهتــر اػ اضــرت الهثــل و قــرض در کنــار

خكدخگر قرار داده شوند ،وثل آنكه در وتن قرارداد نوشته شود .5« :علی ظانهاش را حـه

فالن وجلغ حه ودت خک سال حه حسـحن اضـاره داد؛  .4حسـحن فـالن وجلـغ خـک سـاله
حه علی قرض داد» ،سـاس دو طـرف حـه عنـوان اخسـاب و قجـول هـر دو اوـر ،آن را اوضـا

نهاخند؛

در ایـــن وـــورد ،طنانشـــه هــر خـــک اػ دو طــرف ،انســام قــرارداد اػ طــرف ظــوخش را

وشروط حه انسام قرارداد دخگر اػ طرف وقابل وینهاخند ،هرطند حه این شرط تصـر خح

نكرده حاشند ،حكن صـورتهای «( »5قـرض حـه شـرط اضـاره) خـا «( »3اضـاره حـه شـرط
قرض) در وورد آن ضاری است.

الجتــه ،اگــر قــرض و اضــاره دو قــرارداد ضــدا و وســتقل اػ خكــدخگر حاشــند و حــه هــن

وشــروط نجاشــند اشــكال نــدارد؛ وثــل آنكــه حســحن وجلغــی را حــه علــی قــرضالحســنه

دهــد ،حــدون آنكــه اضــاره دادن ظانــه را بــر علــی شــرط کنــد (هــر طنــد شــرط ضــهنی)؛

ســاس علــی ظانــهاش را حــه پــاداش قرضــی کــه اػ حســحن گرفتــه ،حــه وجلغــی کهتــر اػ
اضرت الهثل حه او اضاره دهد.

1

شاخان عکر است ،اگر حسحن هنگام قرض دادن حدانـد کـه علـی ونـزلش را حـه وی

 .1خــا آنكــه علــی ونــزلش را حــه وجلــغ کهتــر اػ اضــرت الهثــل حــه حســحن اضــاره دهــد ،حــدون آنكــه قــرض دادن
وجلغی را حا حسحن شرط نهاخد (هر طند شرط ضهنی) ،ساس حسحن وجلغی را حه دلصواه حـه وی قـرض
دهد.

اضاره /

اضاره ویدهد و انگحزهاش اػ قرض دادن اضاره کردن ونزل حاشد اشـكال نـدارد؛ ولـی
ههان طور که عکر شد نجاخد ایـن اوـر را در هنگـام قـرض شـرط کنـد و الػم اسـت علـی

وصتار حاشد که ظانه را حه او اضاره حدهد خا نه.
 تهديد اين نوع قرارداد

مسأله  .517اگر طرفحن ،دو قرارداد قرض و اضاره را حه صورت وستقل و حدون شرط،

آنطنــان کــه در انتهــای وســألۀ قجــل عکــر شــد ،ونعقــد کــرده حاشــند و حصواهنــد پــس اػ

پاخان سال ،هر خک اػ دو قرارداد را دوحاره ونعقد کنند ،وثل آنكه علی حگوخد« :ونـزلن
را خک سـال دخگـر حـه فـالن وجلـغ اضـاره دادم» و حسـحن هـن آن را قجـول کنـد و حسـحن

حگوخـــد« :بــرای حازپرداظـــت وجلغـــی کـــه طلــب دارم ،خــک ســال دخگــر حــه تــو وهلــت
ویدهن» ،طنانشه دو قـرارداد واحسـته و وشـروط حـه خكـدخگر (هـر طنـد شـرط ضـهنی)

نجاشد ،اشكال ندارد.

 oراههای تصححح رهن و اجاره ونزل و وانند آن

غحـــر اػ آنشـــه در ضـــهن صـــورتهای « »3و « »2اػ وــوارد فــوق عکــر شــد ،راههــای

دخگری نحز وضود دارد:

1

 .2 بيع و شرط  -اجاره

مسأله  .518خكی اػ راههای تصححح رهن و اضارۀ ورسوم بين وـردم ،کـه شـرحش در
وساجل قجل عکر شد 2،انسام قرارداد «بيع و شرط  -اضاره» است؛
ً
وثال کسی که ویظواهد ونزلش را حـا درخافـت  555وحلحـون تووـان «پـول پـيش» ،حـه

وجلغ واهحانه  555هزار تووان خک ساله اضاره دهد ،حه روش عیل عهل نهاخد:

 .1راهکارهای عکر شده در این وجحث ،اظتصاص حه ونزل نداشـته و شـاول وغـاػه ،وكـان تسـاری و غحـر آن
نحز ویشود.
 .2توضحح کاول وساجل «بيع و شرط» در فصل «ظرخد و فروش» ،وساجل « 475تا  »472عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
احتــدا فــرد حصشــی اػ ونــزل  -وــثال خــک طهــارم وشــاع آن  -را حــه وجلــغ  555وحلحــون

تووان حه صورت بيع و شرط حفروشد ،خعنی در ضهن فـروش خـک طهـارم وشـاع ظانـه

شرط کند طنانشه پس اػ خک سال در حاػۀ ػوانی وشـصص ،وجلـغ  555وحلحـون تووـان
را حــه ظرخــدار پــس دهــد ،حتوانــد وعاولــه را فســز کــرده و ونــزل را پــس حگحــرد؛ 1ســاس

سه طهارم وشاع حاقحهانده اػ ظانه را حه وجلغ واهحانه  555هـزار تووـان بـرای خـک سـال
حه وستأضر اضاره دهد.

حـــا انســام ایـــن وعاولـــه ،پـــس اػ گغشــت خــک ســال ،وســتأضر ووظــف اســت حــا

پرداظت تهـام پـول (ثهـن) توسـط صـاحبظانـه و فسـز وعاولـه ،خـک طهـارم وشـاع
ظانه را که ظرخده حه او پس دهد ،در نتحسه تهام ونزل حه صاحبظانه بروی گردد.

2

□ تهديد قرارداد فوق

مسأله  .519اگــر قــرارداد حــه صــورت «بيــع و شــرط  -اضــاره» ونعقــد شــده و دو طــرف
ً
حصواهند پس اػ پاخان ودت وـثال خـک سـال ،حـدون حاضـر کـردن پـول حـه ههـان روش
آن را تهدخد کنند ،ویتوانند حا توافق خكدخگر وعاولۀ سال قجل (بيـع و شـرط) را فسـز
کرده 3،ساس دو ورتجه وشاحه ههان قرارداد را حا ههـان وجلـغ خـا بيشـتر خـا کهتـر ونعقـد

کنند؛
ً
وــثال ا گــر حصواهنــد حــا ههــان وجلــغ ،وعاولــه انســام شــود ،فروشــنده (و ـوضر) حگو خــد:

«خک طهارم وشاع ونزلن را در وقابل ههان وجلغی کـه اػ وـن طلجكـاری حـه شـها فـروظتن
 .1عــالوه بــر آن شــرط نهاخــد کــه ظرخــدار حاقحهانــدۀ ونــزل را حــه وجلــغ واهحانــه  555هــزار تووــان خــک ســاله اػ وی
اضــاره نهاخــد؛ ههشنــان کــه ظرخــدار نحــز وــیتوانــد اضــاره دادن ســه طهــارم وشــاع حاقحهانــده را ،در ضــهن
فروش خک طهارم وشاع اولحه حا صاحبظانه شرط کند.
 .2شاخان عکر است ،اگر وستأضر حصواهد ظانـه را حـدون اضـاره ،رهـن کاوـل نهاخـد ،ویتوانـد در ضـهن ظر خـد
خک طهارم ظانه  -حا توضححی که عکر شد  -شرط کند صاحبظانه سه طهارم حاقحهانده را حـه صـورت
ً
راخگان در اظتحار وی قرار داده و ونافع این ودت را حا وصالحه و وانند آن وسانا حه ولكحت وی درآورد.
 .3در طنـحن وــواردی کــه حــق فســز حـدون رضــاخت طــرف وقابــل بــرای فـرد وضــود نــدارد و فســز حــا رضــاخت و
ً
توافق دو طرف انسام ویشود ،اصطالحا گفته ویشود وعاوله «ؤقاله» شده است.

اضاره /

حه شرط آنكه طنانشه پس اػ خک سال در حاػۀ ػوانی وشصص ،وجلغ  555وحلحون تووان را

حه شها (ظرخدار) پس دادم ،حتوانن وعاولـه را فسـز کـرده و ونـزل را پـس حگحـرم» و ظر خـدار
(وستأضر) نحز قجول نهاخد؛

1

ساس وسـتأضر ،سـه طهـارم وشـاع حاقحهانـده را حـا وجلـغ تـوافقی اػ صـاحبظانـه

اضاره نهاخد.

 .1 وصالحۀ کاال به صورت سلف به شرط اجاره و وانند آن

مسأله  .521خكی دخگر اػ راه کارهای ضاخگزین رهن وتداول در بـين وـردم ،وصـالحۀ

کاالیی وانند سكه خا ارػ خا حتی سایر اشحاء حه شرط اضارۀ ونزل است؛
ً
وــثال ا گــر حصواهنــد وجلــغ رهــن ونــزل را  555وحلحــون تووــان و اضــاره بهــا را  555هــزار
تووــان قــرار دهنــد و در ػوــان انعقــاد قــرارداد 555 ،وحلحــون تووــان وعــادل  55ســكۀ طــال

حاشد ،حه صورت عیل عهل کنند:

صــاحبظانــه (وصــا ِلح)  55ســكۀ طــال را در عوــۀ ظــود بــرای تحویــل در خــک ســال

آخنــده در وقابــل  555وحلحــون تووــان نقــد حــه طــرف وقابــل وصــالحه نهاخــد 2و وســتأضر
(وتصــا ِلح) در ضــهن وصــالحه شــرط کنــد کــه صــاحبظانــه ،ونــزل ظــود را حــه وجلــغ

واهی  555هزار تووان حه وی اضاره دهد.

ً
 .1اگــر حصواهنــد حــه وجلــغ قجلــی ،وــثال  55وحلحــون تووــان اضــافه کننــد ،و ـوضر (صــاحب ونــزل) حگو خــد« :خــک
طهارم وشاع ظانهام را در وقابل  555وحلحـون تووـان (کـه  555وحلحـون تووـان اػ آن ههـان طلجـی حاشـد کـه اػ
ً
ون داری و وجلغ  55وحلحون تووان در عوۀ شها که آن را نقدا پرداظت نهایی) فروظتن ،حـه شـرط آنكـه ا گـر
پس اػ خک سال در حـاػۀ ػوـانی وشـصص ،وجلـغ  555وحلحـون تووـان را حـه شـها (ظرخـدار) پـس دادم ،حتـوانن
وعاوله را فسز کرده و ونزل را پس حگحرم» ،آنگاه ظرخدار وعاولـه را قجـول کـرده و  55وحلحـون تووـان اضـافه
ً
را نقدا حه وی بپرداػد.
 .2حه ضای وصالحه حه صورت سلف ،ویتوان اػ بيع سلف (پيش فروش) استفاده نهود ،حدین صورت کـه
صاحبظانه  55سكه طال را در عوۀ ظود برای تحویل در خک سال آخنده در وقابل  555وحلحون تووـان نقـد
حه طرف وقابل پيش فروش نهاخد ،ولی در این صورت  -ههان طور که در وسألۀ «»435بيـان شـد  -الػم
اســت ظرخـــدار ثهــن وعاولـــه را قجــل اػ ضـــدایی اػ فروشــنده ،حـــه وی تحویــل داده و حـــه قــجض او در آورد؛
توضححات بيشتر ،در وساجل « 435تا »425عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شاخان عکر اسـت ،بـرای ضلـوگحری اػ ضـرر احتهـالی ناشـی اػ نوسـان قحهـت طـال،

صــاحبظانــه ویتوانــد در ضــهن وصــالحه اػ وســتأضر وکالــت حگحــرد کــه ا گــر قحهــت
سكه در سال آخنده افزاخش خافت ،سكههایی را که حدهكار است ،در سررسحد آن حـه

 555وحلحــون تووــان وصــالحه کنــد و وجلــغ وــغکور را حــه وســتأضر بپــرداػد .ههــحن طــور،

وستأضر در ضهن وعاوله اػ صاحبظانه وکالت حگحرد که اگر در سال آخنده قحهـت

طال کاهش خافت ،سكههایی را که طلجكار است ،در سررسـحد آن در وقابـل  555وحلحـون
تووان وصالحه کند و آن وجلغ را اػ صاحبظانه حگحرد.

در صــورتی کــه فــرد حصواهــد حــدون اضــاره ،ونــزل را رهــن کاوــل کنــد ،ویتوانــد در

ضــهن وص ــالحۀ ســكه ح ــه ص ــورت فــوق 1،ح ــه ضــای ش ــرط اض ــاره ،شــرط کن ــد ک ــه

صاحبظانه در ودت خک سال ظانه را حه صورت راخگان در اظتحار وی قرار داده خـا
آنكــه ونــافع ایــن وــدت را اػ طریــق وصــالحۀ وســانی و حــدون عــوض حــه ولكحــت وی

درآورد.

 .5 فروش کاال به صورت نسحه به شرط اجاره و وانند آن

مسأله  .521خكــی دخگــر اػ راه کارهــای ضــاخگزین رهــن وتــداول در بــين وــردم ،ف ـروش

نسحۀ کاالیی واننـد سـكه خـا ارػ حـه شـرط اضـارۀ ونـزل حـه بهـای کهتـر اػ اضـرت الهثـل
است؛

ً
وثال اگر حصواهند وجلغ رهن ونزل را  555وحلحون تووان و اضاره بها را  555هزار تووـان

قرار دهند و در ػوان انعقاد قـرارداد 555 ،وحلحـون تووـان وعـادل  55سـكۀ طـال حاشـد ،حـه
صورت عیل عهل کنند:

وستأضر پول ظود را تجدیل حه سكه کنـد ،سـاس سـكهها را در وقابـل  555وحلحـون

تووــان نســحۀ خــک ســاله حــه طــرف وقابــل حفروشــد و در ضــهن وعاولــه شــرط کنــد کــه

 .1خا پيش فروش سكه (بيع سلف) حه توضححی که گغشت.

اضاره /

صاحبظانه ونزل ظود را حه وجلغ واهی  555هزار تووان حه وی اضاره دهد.

1

شاخان عکر است ،اگر فرد حصواهد حدون اضاره ،ونزل را رهـن کاوـل کنـد ،ویتوانـد

در ضــهن فــروش نســحۀ ســكه حــه صــورت فــوق ،حــه ضــای شــرط اضــاره ،شــرط کنــد کــه

صاحبظانه در ودت خک سال ،ونزل را حه صـورت راخگـان در اظتحـار وی قـرار داده
خا آنكه ونافع این ودت را اػ طریق وصالحۀ وسانی و حـدون عـوض ،حـه ولكحـت وی
درآورد.

□ تهديد قراردادهای فوق (راهکارهای  1و )5

مسأله  .522اگـــر قـــرارداد ب ــين ص ــاحبظان ــه و وس ــتأضر ،ح ــه ص ــورتهایی ک ــه در

وســاجل« 345و  »345عکــر شــد ،ونعقــد شــده حاشــد و دو طــرف حصواهنــد پــس اػ پاخــان

ودت ،حدون رد و حدل شدن پول ،آن را تهدخد کنند ،ویتوانند حا فسز قرارداد قجـل و
انعقاد خک قرارداد وصالحه این کار را انسام دهند؛
ً
وــثال اگــر در وثــال وســألۀ « ،»345حصواهنــد خــک ســال دخگـر حــا ههــان وجلــغ رهــن و

اضارۀ سابق ،قرارداد ظود را تهدخد کنند ،حه روش عیل عهل کنند:

احتدا وعاولۀ فروش سكه را که سال قجـل انسـام شـده بـود حـا توافـق فسـز نهاخنـد؛

2

در نتحســه وســتأضر  55عــدد ســكه طلجكــار ویشــود؛ ســاس ســكههایی را کــه طلجكــار

اســت حــه صــاحبظانــه وصــالحه کنــد در وقابــل  555وحلحــون تووــان حــه صــورت نســحۀ

خک ساله ،وشروط بر اخنكه وی ظانۀ ظود را حه وجلـغ واهانـه  555هـزار تووـان حـه وـدت
خک سال دخگر حه وی اضاره دهد.

3

ً
 .1اگر وستأضر نصواهد پول ظود را تجدیل حه سكۀ طال کند ،ویتواند  55سكه را حه صورت کلـی در عوـۀ ظـود نقـدا
در وقابل وجلغ  555وحلحون تووان نسحۀ خک ساله حفروشد خا وصالحه نهاخد (وانند فروشندهای کـه  55کحلـو گـرم
برنذ در عوۀ ظود حه وشتری ویفروشد و پس اػ وعاولـه 55 ،کحلـوگـرم بـرنذ وػن کـرده و حـه وی ویدهـد) سـاس
وستأضر حا توافق طرف وقابل ،حه ضای سكهها که حه صورت نقد حدهكار شده ،حه او پول حدهد.
 .2وعاوله حا رضاخت طرفحن «ؤقاله» شود.
 .3خا اگر حصواهد ونزل را رهن کاول نهاخد ،شرط کند ونزل را خک سال دخگر راخگان در اظتحار وی قـرار دهـد
خا آنكه ونافع این ودت را اػ طریق وصالحۀ وسانی و حدون عوض حه ولكحت وی در آورد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 فسخ اجاره

مسأله  .523اضــاره اػ عقــدهای الػم اســت .حنــابراین ،هــحر خــک اػ دو طــرف حــدون
رضاخت دخگری نهیتواند آن را فسز کند؛ وگر آنكه اػ ووارد ظحار حاشد که در وسـألۀ

حعد عکر ویشود.

شـاخان عکـر اســت ،در ایـن حكــن فرقـی نهی کنــد کـه قــرارداد اضـاره حــا لفـو وحقــق

شده حاشد خا حا عهل ،قرارداد کتجی حاشد خا حهطور شفاهی ونعقد شده حاشد.

مسأله  .524وواردی که در فصل «ظرخد و فـروش» حـه عنـوان حـق فسـز (ظحـار) عکـر

شد  -غحر اػ طند وورد  -در اضاره نحز ضاری ویحاشد .تفصـحل وطلـب حـه شـرح عیـل
است:

«خیاس هدلس» و «خیاس حیىاو» در اضاره ضاری نحست.

«خیففاس جفف خیش» اصــطالحی ،حــه صــورتی کــه در وســألۀ « »354عکــر ش ـد ،در اضــاره

ضاری نحست؛

اوا در صورتی که هر خک اػ دو طرف ،در ػوـانی کـه تحویـل 1بـر او واضـب اسـت،

2

بيش اػ انداػۀ وتعارف تأظحر کند ،برای دخگری حق فسز وضود دارد.

«سفففايش خیفففاسات» عکـــر شـــده در فص ــل «ظر خ ــد و ف ــروش» ،در اض ــاره نح ــز ض ــاری

ویحاشد.

3

حه عنوان نهونه ،دو وثال عکر ویشود:

هثففال .1اگــر وســتأضر حعـد اػ اضــاره حفههــد وـال را گرانتــر اػ وعهــول اضـاره کــرده خــا

اخنكه ووضر حفههد اضـارهبهـای وـالش بـيش اػ وقـداری اسـت کـه حـا وسـتأضر قـرارداد

حسته اسـت -طنانشـه حـه گونـهای حاشـد کـه در فصـل «ظر خـد و فـروش» (حصـش ظحـار
 .1ونظور ،تحویل وال وورد اضاره اػ طرف ووضر و تحویل اضارهبها اػ طرف وستأضر است.
 .2این ػوان ،در وساجل « 275و  »275توضحح داده شد.
 .3حنابراین ،ظحـار غـجن ،عحـب ،شـرط ،تصلـف شـرط  -طـه شـرط صـرخح حاشـد و طـه شـرط حنـایی خـا شـرط
ْ
ارتكاػی  -ظحار تجعض َصفقه و تعغر تسلحن و تدلحس ،در اضاره ضاری است.

اضاره /

غجن) عکر شد  -کسی که وغجون شده ،ویتواند اضاره را فسز نهاخد.

هثفففال .2اگـــر وـــوضر در هنگـــام اضـــارۀ ظانــه حــا وســتأضر شــرط کنــد کــه وههــان

حد حساب ناغیرد و وستأضر حه شرط عهل نكند خا ووضر در صورت رفت و آوـد افـراد
حدحساب حه ظانـه ،بـرای ظـود حـق فسـز قـرار دهـد و طنـحن وضـعحتی پـيش بياخـد،
ویتوانــد اضــاره را فس ـز کنــد (در فــرض اول ظحــار تصلــف شــرط و فــرض دوم ظحــار

شرط).

1

شــاخان عکــر اســت ،وقــدار اضرتــی کــه وســتأضر در هــر خــک اػ وــوارد فــوق حاخــد حاحــت

ودت ساری شده بپرداػد ،اػ توضححات وغکور در وسألۀ « »346وعلوم ویشود.
 oچند وسأله در وورد وال وعحوب

مسأله  .525اگــر وســتأضر حفههــد وــالی کــه اضــاره کــرده (عــحن شصصــی؛ نــه کلــی در

عوه) 2،عحجی داشته که هنگـام اضـاره اػ آن بـیاطالع بـوده اسـت ،طنانشـه عحـب حـه

گونهای است که قسهتی اػ وال اضاره شده حه هحر وضه قابل استفاده نجاشد  -وثـل
اخنكــه خكــی اػ اتاقهــای ظانــه حــه قــدری رطوحــت داشــته و ظــراب حاشــد کــه نــه قابــل

سكونت بوده و نه برای انجار و وانند آن قابل استفاده حاشد -وسـتأضر ویتوانـد اضـاره
را فسز کند؛

الجته ،در صورتی که اضاره را فسز نكند ،ارػش ونافع اػ دست رفتـه (فاجتـه)  -حـه

ضهت وضود عحب  -حا ارػش ونافع تهام وـال وـورد اضـاره ،نسـجتسـنسی شـده و حـه

ههان نسجت ،اػ اضاره بها کسر ویشود؛
ً
وثال اگر اضارۀ وعهول (اضرت الهثل) ظانه حـدون آن عحـب 5 ،وحلحـون تووـان و حـا
 .1اگر طـرفحن خـا خكـی اػ آن دو (وـوضر خـا وسـتأضر) در قـرارداد اضـاره ،حـق فسـز (ظحـار) ظـود را پـس اػ اضـاره
ســاقط کننــد ،خــا آنكــه در ضــهن اضــاره شــرط شــود کــه حــق فســز (ظحــار) نداشــته حاشــند ،ظحــار ســاقط
ویشــود؛ گــاه ایــن اوــر نســجت حــه تهــام ظحــارات صــورت وــیپــغیرد و گــاه نســجت حــه برظــی اػ ظحــارات
ویحاشد.
 .2توضحح فرق بين عحن شصصی و کلی در عوه ،در وساجل« 65و  »64عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

عحب وغکور 655 ،هزار تووان حاشد ،ارػش ونـافع اػ دسـت رفتـۀ حصـش وعحـوب ظانـه

 455هــزار تووــان وــیحاشــد و نســجت آن حــه ارػش کــل ونــافع ظانــه ،خــک پــنسن اســت.

حنابراین ،اػ اضاره بهای قراردادی ،خک پنسن کسر ویشود.

مسأله  .526اگر وستأضر حفههد والی که اضاره کرده (عحن شصصی) ،عحجی داشته که
هنگــام اضــاره اػ آن بــیاطالع بــوده اســت ،ولــی عحــب حه گونــهای نجاشــد کــه تهــام وــال خــا

قسهتی اػ آن حهطور کاول اػ قاحلحـت اسـتفاده ظـارح شـود ،وسـتأضر در دو صـورت عیـل

ویتواند اضاره را فسز کند ،ولی حق گرفتن کاهش قحهت (أرش) ندارد:

الف .عحب ،حاعث کن شدن ونفعت و استفادۀ وال شده حاشد؛
ً
وــثال واشــحن اضــاره شــده ،حــه علــت عحجــی کــه دارد حــا ســرعت کهتــری حرکــت
ً
وی کند خا ظانهای را اضاره کند و حعدا حفههـد حـه علـت انسـام کارهـای صـنعتی و پـر

ســر و صــدا در ههســاخگی آن ،اوكــان اســتراحت خــا وطالعــه و واننــد آن در حعضــی اػ

ساعات وضود ندارد.

ً
ب .عحــب ،طــوری حاشــد کــه فقــط حاعــث کــن شــدن اضــاره بهــا شــده حاشــد؛ وــثال

حفههد واشحن اضاره شده تصادفی بوده و ظاهری ناوناسب دارد.

اوــا ا گــر عحــب ،ووضــب کــن شــدن ونفعــت نشــده و اضــاره بهــا را نحــز کــاهش نــداده

حاشد ،طحزی اػ اضاره بها کسر نهیشود و حق فسصی هن برای وستأضر وضود ندارد.
ً
مسأله  .527ا گــر وــالی کــه فــرد اضــاره کــرده کلــی در عوــه حاشــد  -وــثال کــاوحونی را حــا
ظرفحــت وشــصص بــرای حهــل و نقــل وســایل حــه صــورت کلــی در عوــه اضــاره کنــد خــا

کـاالیی وثـل ظــرف خـا صـندلی و واننــد آن را حـا ویژگیهـای وعــحن حـه صـورت کلــی در

عوه اضاره کند  -اوا ووضر وال وعحوب حه او حدهد ،طحزی اػ اضاره بها کسر نهیشـود

و وستأضر حق فسز ندارد؛

حلكه ووضر حاخد وـالی را کـه وعحـوب نحسـت ،حـه وسـتأضر تحویـل دهـد؛ الجتـه ،ا گـر

تحویــل وــال ســالن بــرای وـوضر وهكــن نجاشــد خــا در تحویــل آن بــيش اػ وقــدار وعهــول
تأظحر کند ،وستأضر ویتواند اضاره را فسز نهاخد.

اضاره /

ّ
 oحکن وقدار اجارهبهای ودت قجل از فسخ

مسأله  .528اگر قرارداد اضاره در بين ودت اضاره فسز شود ،دو صورت دارد:

الففف .حــق فســز حــه گونــهای قــرار داده شــده کــه اقتضــا دارد نســجت حــه وقــدار
ً
حاقحهانده حاشد ،نه ودت ساری شده ،ههـان طـور کـه در وـوارد «ظحـار شـرط» ،غالجـا
اور ههحن گونه است؛

در این صورت ،وستأضر حاخد نسـجت حـه وقـدار سـاری شـده  -حـه ههـان نسـجت -
اضرت قراردادی را بپرداػد؛
ً
وثال ا گـر فـرد ظانـهای را کـه اضـرت حـاػاری آن وـاهی  5/3وحلحـون تووـان اسـت ،حـا
اطالع اػ قحهت حاػار ی آن ،خک ساله حه واهی  4وحلحون تووان اضاره کند و حـه ضهـت

اخنكــه احتهــال ویدهــد در بــين ســال ظانــۀ دخگــری بــراخش فــراهن شــود خــا اػ آن شــهر
ونتقل شود خا حه ضهت دخگری ،حا ووضر شرط کند هر وقت حصواهد ،حتواند وعاوله را
اػ آن ػوان حه حعد فسز کند ،در این صورت ،طنانشه پس اػ گغشـت  4وـاه اضـاره را

فســز نهاخــد ،وسهــوع حــدهكاری فــرد حاحــت اضــاره بهــا ،ههــان اضــاره بهــای قــراردادی
( 54وحلحون تووان) ویحاشد.

ب .در غحــر ایــن صــورت  -واننــد وــواردی کــه وســتأضر حــه علــت وغجــون شــدن خــا

عحب ،اضاره را فسز وی کند  -فسز نسجت حه تهام ودت وحقق ویشود .حنابراین،
تهــام اضــرت قــراردادی حــه وســتأضر بروی گــردد و وی نســجت حــه ػوــان ســاری شــده،

حدهكار اضرتالهثل ویشود.
ً
وثال اگر فرد وسـحلهای را خـک سـاله حـه وـاهی  4وحلحـون تووـان اضـاره کنـد و حعـد اػ
گغشت  4وـاه حفههـد وسـحلۀ وـغکور ،وعحـوب بـوده و حـه ایـن ضهـت حصواهـد اضـاره را

فسز کند ،حاحت  4واه گغشته ،کافی اسـت اضـرت الهثـل اسـتفاده اػ وسـحلۀ وـغکور
(حا وضود آن عحب) را حدهد؛
ً
پس اگر اضرت الهثل ،واهی  5وحلحون تووان بوده و وستأضر قجال  2وحلحون تووـان

حاحت اضاره بهای  4واه پرداظته ،حا فسز قرارداد 4 ،وحلحون اػ ووضر طلجكار ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 چند وسألۀ ّ
وتفرقه در اجارۀ نوع ّاول (اعحان)
 oفوت ووجر يا وستأجر

مسأله  .529اضــاره حــا فــوت و ـوضر خــا وســتأضر حاطــل نهیشــود؛ حلكــه ا گــر وســتأضر

حهحـــرد ،ونفعــت وــدت حاقحهانــده ضــزء وــاترک وحــت ویحاشــد و ا گــر وــوضر حهحــرد،

طنانشه اضارهبها خا وقداری اػ آن پرداظت نشـده ،ضـزء وطالجـات وحـت حـه حسـاب

ویآخد؛

1

ً
الجته ،اگر وثال در اضارۀ ظانه قحد شده حاشد کـه فقـط ظـود وسـتأضر در آن سـا کن

حاشــد ،طــوری کــه تنهــا ســكونت وی وــورد اضــاره واقــع شــده حاشــد ،حــا فــوت او اضــاره
حاطل ویشود.

2

مسأله  .531ا گــر والــک در بــين وــدت اضــاره ،وــال وــورد اضــاره را حفروشــد ،اضــاره حــه

قوت ظود حاقی است و آن وال حه ظرخدار ونتقل ویشـود ،ولـی ونفعـت آن در وـدت
اضاره وال وستأضر است و او حق دارد تا آظر ودت اضاره اػ آن استفاده کند؛

3

الجته ،طنانشه ظرخدار اػ اضاره ظجر نداشته خا ظحال وی کرده ودتش کـن اسـت و

حعد فههحـده وـدت طـوالنی ویحاشـد ،ویتوانـد وعاولـه را فسـز کنـد و حـق نـدارد حـه
این سجب ظسارت درخافت کند.

4

ـود وـال نجـوده ،حلكـه تنهـا والـک ونـافع وـال در ػوـان ححـاتش بـوده؛
 .1شاخان عکر است ،ا گـر وـوضر والـک ظ ِ
وثل آنكه فردی وصحت کرده تـا فـالن شـصص ػنـده اسـت ،ونفعـت ظانـه وـال او حاشـد ،در ایـن صـورت
پس اػ وفـات وصـحت کننـده ،طنانشـه شصصـی کـه بـراخش وصـحت شـده ظانـه را اضـاره دهـد و پـيش اػ
تهام شدن وـدت اضـاره حهحـرد ،اػ ػوـان فـوت وـوضر ،اضـاره فضـولی وحسـوب ویشـود و طنانشـه والـک
فعلی ظانه اضاره را اوضا کند ،صححح ویشود و اضارهبها پس اػ آن ،وتعلق حه وی ویحاشد.
 .2اوا اگر سكونت وی شرط اضاره حاشد ،نه قحد ،حا فـوت وسـتأضر ،اضـاره حـه قـوت ظـود حـاقی اسـت و وـوضر
حق فسز دارد و فرق بين قحد و شرط ،اػ توضححات وسألۀ « »253وعلوم ویشود.
 .3شاخان عکر است ،طنانشه در این ودت ،اضاره حـه هـر دلحلـی فسـز شـود؛ وثـل اخنكـه وـوضر خـا وسـتأضر بـر
اســاس حــق فســصی کــه داشــته ،شــش وــاه قجــل اػ پاخــان ووعــد خــک ســالۀ اضــاره ،آن را فســز کنــد ،حــق
استفاده (ونفعت) در شش واه حاقحهانده حه فروشنده (والک سابق) بروی گردد.
 .4شــاخان عکــر اســت ،ا گــر ظر خــدار در وقابــل درخافــت وجلغــی حاضــر شــود حــق فســز ظــود را اســقاط نهاخــد،
اشكال ندارد.

اضاره /

مسأله  .531در حكن وسألۀ قجل ،فرقی نحست بـين اخنكـه وـال وـورد اضـاره ،حـه ظـود
وستأضر فروظته شده حاشد خا حه غحر او.
ً
حنابراین ،اگر والک وثال پس اػ گغشت  5واه اػ وـدت خـک سـالۀ اضـاره ،آن را حـه

وستأضر حفروشد ،والک بودن ظرخدار نسجت حه ونفعت ظانه در  3وـاه حاقحهانـده ،اػ

حاب اضاره است ،نه اػ حاب والک بودن اصل وال.

بر این اساس ،طنانشه پس اػ فروش ،اضاره حـا خكـی اػ عواوـل فسـز ،فسـز شـود،

ونفعـت وـال در وـدت حاقحهانـده ( 3وـاه در وثــال وـغکور) وـال فروشـنده اسـت و ا گــر
قرارداد بيع فسز شود (نه اضاره) ،ونفعت آن ودت ،وال وستأضر ویحاشد.
 oاجارۀ وال ووقوفه

مسأله  .532اگر والی کـه وقـف شـده تـا ونـافع آن ولـک َح ْطنهـا و نسـلهای وتعـدد

خكی پس اػ دخگری حاشد (وقف ترتحجی) ،در ػوان خک نسل اضاره داده شـود و قجـل اػ

تهام شدن ودت اضاره ،تهام افراد آن نسل اػ دنحا رفته و ووقوفـه حـه نسـل حعـد ونتقـل

شود ،دو صورت دارد:

1

الف .ظود حطن (نسل) اول وال را اضاره دادهاند؛

2

در این صورت ،اضاره نسجت حه نسل دوم فضولی ویحاشد .پس اگر نسـل حعـدی

آن را اضاػه ندهند ،اضاره نسجت حه حاقحهاندۀ ودت حاطـل اسـت و طنانشـه وسـتأضر
ً
وــثال تهــام اضــاره بهــا را پرداظتــه ،ویتوانــد وقــدار اضــافه را اػ اوــوال وــاترک نســل اول

پس حگحرد.

ب .اضـــاره توســــط وتـ ــولی شـــرعی ووقوفـ ــه 3و حـــا توضـ ــه حـــه وصـ ــلحت نســـل خـ ــا

 .1توضــحح بيشــتر درحــارۀ اضــارۀ وــال وقفــی نســجت حــه ووقــوف علــحهن آخنــده در ضلــد طهــارم ،فصــل «وقــف»،
وساجل« 755تا  »754عکر ویشود.
ً
 .2فــرض وســأله ،وربــوط حــه وــوردی اســت کــه ظــود «حطــن اول» ،شــرعا اضــاػۀ اضــاره دادن ووقوفــه و وا گــغاری
ونافع آن را داشتهاند.
 .3طه اخنكه وتولی اػ افراد حطن (نسل) اول حاشد خا غحر آن.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

نســلهای حعــد صــورت گرفتــه (در ضــایی کــه والخــت وتــولی ونحصــر حــه نســل ووضــود

نجــوده؛ حلكــه نســجت حــه نســلهای آخنــده هــن والخــت داشــته خــا اخنكــه اضــاره بــر اســاس
وصلحت ووقوفه انسام شده حاشد)؛

در ایــن صــورت ،اضــاره حــه قــوت ظــود حــاقی اســت و نســل حعــد ،والــک اضــرت حــه

نسجت وقدار حاقی وانده ویشوند؛
ً
وثال اگر وتولی ،ووقوفه را بـرای  45سـال در وقابـل هـر سـال  55وحلحـون تووـان اضـاره
داده و پــس اػ  55ســال تهــام افــراد نســل اول اػ دنحــا برونــد ،اضــاره بهــا در  55ســال آخنــده

( 555وحلحون تووان) وتعلق حه نسل دوم است.

1

نوع ّ
دوم اجاره :اجحر شدن اشخاص
تعريف و اقسام اجارۀ نوع ّ
دوم


مسأله  .533در ایــن نــوع اضــاره ،انســان عهــل خــا ونفعــت ظــود را در وقابــل گــرفتن
اضرت حه ولكحت دخگری در ویآورد؛

وثــل آنكــه فــرد بــرای انســام عهلحــات ســاظتهانی خ ـا تعهحــرات خــا آراخشــگری خــا

رانندگی خا انسام ظدوات در اداره و وانند آن خا تـدرخس و تعلـحن خـا وعالسـۀ بيهـار خـا

آشازی خا ظحاطی خا کار وشصص دخگر ،طجق قرارداد اضرت درخافت نهاخد.

حه کسی که عهل خا ونفعـت ظـود را وا گـغار کـرده« ،اضحـر» و حـه کسـی کـه عهـل خـا

ونفعت اضحر حه او واگغار شده (حه ولكحت او درآوده)« ،وستأضر» گفته ویشود.

مسأله  .534اضارۀ اضحر ،حه دو روش وهكن است صورت گحرد:

الف .اضاره نسـجت حـه ونفعـت خـا ونـافع فـرد (کـارایی فـرد) واقـع شـود؛ نظحـر اضـارۀ

اشحاء خا ححوانات (اضارۀ اعحان)؛

 .1الجتــه ،ایــن حكــن در صــورتی اســت کــه آنهــا در وــدت وــغکور ونقــرض نشــوند و اال نوحــت حــه نســل حعــد
ویرسد.

اضاره /

ً
خعنــی ههــان طــور کــه در اضــارۀ اعحــان ،وــثال واشــحنی بــرای ونفعــت «ســواری» خــا

«حاربری» خا «ههۀ ونافعش» اضاره داده ویشود ،در اخنسا نحز فرد ظود را اضحر وی کنـد

برای برظی کاراییهای ظود وانند «نوخسندگی» خـا بـرای «تهـام کاراییهـای» ظـود در
ودت وعحن.

حنابراین ،قرارداد کارگری که اضحر شده تا در ساعت وعحن در اظتحار کارفروا بـوده

و کارهایی که اػ او ظواسته ویشود انسام دهد ،اػ این قسن ویحاشد.

ب .اضاره برای انسام عهل بر عوۀ اضحر واقـع شـود ،خعنـی اضحـر انسـام عهلـی را در

وقابل اضرت حـه عهـده وی گحـرد؛ واننـد حسـحاری اػ وـوارد اضـاره ههشـون ظحـاطی کـه

برای دوظتن پيراهنی برای وستأضر اضحر شده است؛

در اضـ ــارۀ ن ـ ــوع دوم ،ح ــــا انعق ــــاد ق ـ ــرارداد اض ـ ــارهَ ،دخن ـ ــی وانن ـ ــد س ـ ــایر دی ـ ــون و

حدهكاریهای والی ،حه عهدۀ اضحر ثاحت ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،حكــن ایــن دو نــوع در برظــی اػ وســاجل آخنــده حــا هــن وتفــاوت

ویحاشد که در وتن وساجل آتی حه آن اشاره شده است.
 شرايط اجاره ،اجحر ،وستأجر

مسأله  .535اصــل «تحقــق اضــاره» و انســام «اخســاب و قجــول» (حــه صــورت لفظــی خــا
عهلی) در اضارۀ اضحر نحز ،وشاحه اضارۀ اعحان ویحاشد؛

1

پس ههحن که فرد حا توافق طرف وقابل ،حه قصد اضاره وشـغول انسـام عهـل وـورد

نظر شود ،اضاره (حا اخساب و قجول عهلی) ونعقد وی گردد.

ههـــحن طـــور ،شـــراخط «اضحـــر و وســـتأضر» ،ههاننــد شــراخط «وــوضر و وســتأضر» 2در

اضارۀ اعحان ویحاشد؛
ً
وــثال ا گــر فــرد ناحــالغی حصواهــد ضهــت شــا گردی خــا واننــد آن اضحــر شــود ،حاخــد ایــن
3

 .1حه وساجل « 232و  »233وراضعه شود.
 .2حه وسألۀ « »234وراضعه شود.
 .3وگر در وورد وسألۀ حعد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اضاره توسط ولی شرعی وی ونعقد شود؛ الجته ولی شرعی در صورتی ویتواند حه این
اوــر اقــدام کنــد کــه شــراخط وــغکور در وســألۀ « »5453و وســاجل حعــد اػ آن وضــود داشــته

حاشد.
َ
مسأله  .536وفلـس (ورشكسـتۀ اقتصــادی) ،ویتوانـد حـدون اضــاػۀ طلجكـاران بــرای
1

انسام کاری اضحر شود.

مسأله  .537انسان ویتواند دو نفر خا بيشتر را در خـک قـرارداد بـرای انسـام خـک عهـل

در عوۀ آنان  -وثل حهل و نقل حار  -اضحر کند و در این صـورت ،اضـرت بـين اضحرهـا
وشـترک ویحاشــد و آنــان حاخـد حــهطــور وشــترک عهلـی را کــه حــه عهـده گرفتــهانــد انســام

دهند.

مسأله  .538در عجادتهــای وســتحجی 2کــه ویتــوان فــرد حــالغی را اضحــر کــرد تــا آن
عجادت را حه نحاحت اػ دخگری حـهضـا آورد ،اضحـر نهـودن فـرد ناحـالغ وهحـز نحـز صـححح و

ضایز است.

3

 شرايط کار و ونفعت وورد اجاره

مسأله  .539کار و ونافع وورد اضاره حاخد دارای شراخط عیل حاشد:
 .1نوع کار وورد اضاره وعلوم حاشد؛

 .2کار وورد اضاره ارػش والی داشته حاشد (حنابر احتحاط واضب)؛
 .3حرام نجاشد؛

 .4وقدار کار وورد اضاره وعلوم حاشد؛
ً
 .5اػ اووری نجاشد که وزد گرفتن در اػای انسام آن ،شرعا غحر وساػ حاشد.

 .1اضهالی اػ وحدودۀ والخت ولی شرعی ،در وسألۀ « »536نحز عکر شد.
 .2وانند آنشه در ضلد اول ،وسألۀ « »4537عکر شد.
 .3اوا اضحر گرفتن حشۀ ناحالغ وهحز برای نهاػ واضب قضـای وتـوفی خـا حـذ واضـب ،وحـل اشـكال اسـت کـه
توضحح آن در ضلد اول ،وسألۀ « »4523و ضلد دوم ،وسألۀ « »326عکر شده است.

اضاره /

 .2 oنوع کار وورد اجاره وعلوم باشد

مسأله  .541اگر وورد اضاره ،عهلی بر عوۀ اضحر حاشد (وورد «ب» اػ اضارۀ اضحر که در
وسألۀ « »332عکر شد) ،حاخد نوع کار وعلوم حاشد؛

ههـــحن طـــــور ،در صورتـــــی کـــه وـــــورد اضــاره ،اضــارۀ ونافــ ـع حاشــ ـد (وــورد الــ ـف اػ
ً
وســـــألۀ « )»332طنانشـــه اضحـــر توانـــایی انســام کارهــای وصتلــف را دارد ،وــثال هــن
ویتواند در ودرسه تدرخس کنـد و هـن وـدیرخت ،در صـورتی کـه انتصـاب نـوع کـار حـه
وستأضر واگغار شده (در حقحقت ههۀ کاراییهای فـرد خـا تعـداد وعحنـی اػ آنهـا وـورد

اضاره واقع شده) ،اضاره صححح است؛ ولی اگر تنها برظی اػ کـارایی و ونـافع وی حـه

صورت وجهن و ناوعلوم وورد اضاره واقع شده حاشد ،اضاره صححح نحست.
ً
مسأله  .541اگر نوع کار  -در هر دو وورد وسألۀ قجل  -حه وقداری که عرفا وورد توضـه

است ،وعلوم حاشد ،برای صححح بودن قرارداد اضاره کافی است.

1

 .1 oکار وورد اجاره ارزش والی داشته باشد (بنابر احتحاط واجج)

مسأله  .542اضحر شدن برای انسام کاری که ارػش والی نـدارد و عقـال در وقابـل آن

والی نهیپرداػند ،حنابر احتحاط واضب صححح نحست.
 .5 oحرام نجاشد

مسأله  .543اضاره برای انسام عهل حرام صححح نحست .حنابراین ،اگر فـردی بـرای

نــواظتن ووســحقی حــرام خــا انســام وعــاوالت حــرام وثــل ر حــا خــا انتشــار فحشــاء و اوــور
وجتغل خا هتـک آبـروی وـؤون خـا غحجـت در وـوارد غحـر وشـروع خـا سـاظتن وسـحلهای حـا

وال غصجی اضحر شود ،اضاره حرام و حاطل ویحاشد.

ً
ً
 .1پس ا گـر وـثال کارهـایی کـه خـک کـارگر سـادۀ سـاظتهانی انسـام ویدهـد ،عرفـا کارهـای وشصصـی حاشـد،
ً
وعلوم بودن آن در ههحن حد ،برای دو طرف کافی است و الػم نحست ضزجحـات بيشـتر آن را دقحقـا وعـحن
نهاخند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههحن طور ،اضحر شدن برای انسام کاری که حنابر احتحاط واضب حرام اسـت  -وثـل

تراشحدن رخش ،ساظت وسسهۀ انسان و ححوانات  -وحل اشكال اسـت و احتحـاط
واضب در ترک آن ویحاشد.

مسأله  .544اضحر شدن برای فروش شراب خا تولحـد آن خـا عرضـهاش در رسـتورانها و
واننـــد آن بـــرای وشـــترخان خـــا وحههان ــان ،هرطن ــد اػ کس ــانی حاش ــند ک ــه آن را ح ــالل

ویدانند  -وانند کفار وسححی خا یهودی  -ضایز نحست.

ههشنحن ،اضحر شدن برای شستن ظروف ،حطـریهـا ،ضـامهـای آلـوده حـه شـراب،

در صورتی که وقدوۀ شرب ظهر حاشد ،ضایز نهیحاشد.

1

مسأله  .545اگر آراخشگری که اقدام حه کاشت ناظن و وانند آن وینهاخد ،طنانشـه
انسام این کار اػ ووارد حرام حاشد  -وانند کاشت ناظن برای ػن وكلفـی کـه برطـرف

کردن آن ضهت وضو برای وی وقدور نحست  -اضحر شدن برای آن در حعضی اػ وـوارد

حنابر فتوی و در برظی ووارد حنابر احتحاط واضب ضایز نحست.

2

مسأله  .546اگر ػنی برای انسـام کـار در وـدت وعحنـی اضحـر شـود و در ههـان وـدت

اػدواح نهاخــد ،اضــاره حــه قــوت ظــود حــاقی اســت ،هرطنــد انســام آن کــار حــا حــق زوح

ناســاػگار حاشــد؛ 3اوــا ا گــر پــس اػ اػدواح بــرای انســام کــاری کــه حــا حــق زوح ســاػگاری

ندارد ،اضحر شود ،صححح بودن اضاره ،حستگی حه اضاػۀ زوح دارد؛

 .1حهطور کلی ،ظدوت در ػوحنه شرابظواری که وقدوۀ آن وحسوب شود ضایز نحست.
 .2توضحح ووارد فتوی و احتحاط واضب در وـورد کاشـت نـاظن و واننـد آن در ضلـد اول ،وسـألۀ « »346عکـر
شده است؛
شاخان عکر است ،در وواردی که کاشت ناظن و وانند آن حنابر احتحاط واضب ضـایز نحسـت ،اضحـر شـدن
وحل اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن ویحاشد.
ً
 .3حقوق واضب زوح بر عهدۀ زوضه در ضلد طهارم ،فصل «اػدواح» بيان شده است؛ پس اگر وثال ػنی بـرای
تــدرخس در ودرســه  -حــا رعاخــت شــراخط صــححح بــودن عقــد اضــاره  -اســتصدام شــده و شــوهرش پــس اػ
اػدواح ،اضاػۀ ظروح اػ ونزل را برای این کـار حـه او ندهـد ،اػ آنسـا کـه قـرارداد اضـاره قجـل اػ اػدواح ونعقـد
شده ،حه قوت ظود حاقی اسـت و ػن ویتوانـد حـدون اضـاػۀ شـوهر بـرای تـدرخس در ودرسـه اػ ونـزل ظـارح
شود.

اضاره /

ولی اضحر شـدن ػن در کارهـایی کـه حـا حـق زوح ونافـات نـدارد ،حـدون اضـاػۀ وی

هن صححح است.

مسأله  .547ػن ویتوانــد بــرای شــحر دادن حــه حشــه در وــدت وعحنــی اضحــر شــود و در
این اور اضاػۀ شوهر الػم نحست؛ وگر آنكه ووضب ضاخع شدن حق شرعی وی گردد.

مسأله  .548اگــر فــرد بــرای تعهحــر خــا ســاظت طحــزی کــه اســتفادۀ حــالل و حــرام دارد

اضحــر شــود و حدانــد کــه وســتأضر آن را در ضهــت حــرام حكــار ظواهــد گرفــت ،اضــاره حــه

ظودی ظود 1صححح و ضایز است؛

اوــا طنانشــه اوــر حراوــی ههشــون تــروخذ فســاد خــا تــرک نهــی اػ ونكــر واضــب بــر کــار

اضحر وترتب گردد ،فرد حق ندارد برای انسام طنحن کاری اضحر شود؛
ً
پس اگر وثال فـرد احتهـال عقالیـی دهـد طنانشـه وی اقـدام حـه تهحـه خـا تعهحـر وسـحلۀ
2

وغکور ننهاخـد ،طـرف وقابـل ورتكـب حـرام نهیشـود ،وثـل اخنكـه کسـی غحـر اػ آن اضحـر،

توانایی تعهحر خا تهحۀ آن را ندارد و وسـتأضر نحـز توانـایی خـا تهایـل حـه تهحـۀ وسـحلۀ وشـاحه را

ندارد ،خا حا وضود اوكان تعهحر خا ساظت آن توسط فرد دخگر ،طنانشه وی اقدام حه تعهحر

نكند ،طرف وقابل اػ تعهحر آن خا تهحـۀ وسـحلۀ وشـاحه ونصـرف وـیشـود  -اػ حـاب نهـی اػ
ونكر حا وضود سایر شراخط آن  -ضایز نحست برای انسام این کار اضحر شود.

3

شــاخان عکــر اســت ،ایــن وســأله در وــوارد وشــاحه نحــز ضــاری اســت؛ ههشــون اضحــر

شدن آراخشگر برای آراخش طهرۀ ػنی 4که ویداند طهرۀ آراخش شدۀ ظود را در وعرض
دخد ناوحرم قرار ظواهد داد.

5

 .1خعنی حا صرف نظر اػ عناوین حرام دخگر که وثال آن در اداوه عکر ویشود.
 .2ههشنحن ،اگر در این ػوحنه قانون خا وقرراتی حاشد ،اضاػۀ وصالفت حا آن داده نهیشود.
 .3ههــحن طــور ،در وــواردی کــه فــرد ویدانــد اوــر و نهــی او اثــر نــدارد ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه کراهــت و
نــاراحتی ظــود را اػ کــار ناشاخســتۀ ظالفكــار حــه هــر طــوری کــه وهكـن اســت (حــا گفتــار خــا رفتــار خــا نوشــتار و
وانند آن) اظهار نهاخد.
 .4الجته طنانشه زخنت کردن ػن اػ وواردی حاشد که حا قطع نظر اػ نشان دادن حه ناوحرم حـرام حاشـد ،واننـد
(حداد) ،حكن وسألۀ « »323در وورد آن ضاری ویشود.
زخنت کردن در حال احرام خا اخام عدۀ وفات ِ
 .5این حكن ،در وورد اخساد وانعی وانند ال ک خا اکلحل در اعضای وضوی ػن ،کـه برطـرف کـردن آن وهكـن
است ،ولی آراخشگر ویداند وی آن را برای نهاػ واضب برطرف نهیکند ،نحز ضاری است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .7 oوقدار کار وورد اجاره وعلوم باشد

ً
مسأله  .549وقــدار کــاری کــه وــورد اضــاره واقــع ویشــود حاخــد وعلــوم حاشــد؛ وــثال ا گــر
انســـان فـــردی را بـــرای ظحـــاطی اضحـــر وی کنـــد ،حاخـــد لجـــاس و کحفحـــت دوظـــت را

وشــصص نهاخــد و اگــر فــردی را بــرای راننــدگی اضحــر وی کنــد ،راه خــا وقــدار وســافت را
ً
وعلوم کند؛ وثال حگوخد« :تو را برای رانندگی اػ وشهد تا قن اػ راه وعحن اضحر کردم»؛
ً
الجته ،اگر اضاره اػ ووارد نوع الف که در وسألۀ « »332عکـر شـد حاشـد؛ وـثال فـردی
را برای ظحاطی در کارگاه در سـاعات وعـحن اضحـر کننـد تـا در ایـن ػوـان هـر پارطـهای

کــه در اظتحــارش گغاشــتند حــه کحفح ـت ظواســته شــده حــدوػد ،الػم نحســت تعــداد و

ضزجحات آن وعلوم حاشد.

مسأله  .551ا گـر کــار وـورد اضــاره طـوری اســت کـه انســام آن در ػوـان وشــصص بــرای
ً
افــراد اههحــت دارد ،حاخــد آن ػوــان را هنگــام اضــاره وعــحن کننــد؛ وــثال حگو خــد« :تــا خــک

هفتۀ دخگر پيراهن را حدوػ»؛

در غحر این صـورت ،تعحـين ػوـان الػم نحسـت و هـر وقـت وسـتأضر حصواهـد ،اضحـر

حاخد آن کار را انسام دهد.

مسأله  .551اگر در اضـاره ،وـدتی بـرای انسـام عهـل تعحـين شـود  -ههـان طـور کـه در
اضــارۀ اعحــان گفتــه شــد  -ویتواننــد آن وــدت را حالفاصــله پــس اػ انعقــاد اضــاره قــرار
دهند خا آنكه احتدای آن را ودتی پس اػ انعقاد قرارداد حگغارند.

شاخان عکر است ،طنانشه ودتی برای انسام کار تعحين شـود ،ولـی احتـدای وـدت

عکــر نشــود و نشــانه و عالوتــی هــن وضــود نداشــته حاشــد کــه اػ آن برداشــت شــود ػوــان

ظاصی برای شروع اضاره در نظر دارند ،شروع آن پس اػ انعقاد قرارداد ویحاشد.
ً
 .3 oاز اووری نجاشد که وزد گرفتن در عوض انجام آن شرعا غحر وجاز است

1

ً
مسأله  .552اضحر شدن نسجت حه کارهایی که شرعا حاخد حهطور وسانی انسـام شـود
ً
 .1الجته اگر قصدشان این حاشد که حعدا ػوان انسام کار را تعحين کنند ،اضاره صححح نحست.

اضاره /

 -نــه در وقابــل عــوض  -صــححح نحســت؛ طــه آن عهــل واضــب حاشــد خــا وســتحب؛

عحنی حاشد خا کفایی؛ تعجدی حاشد خا توصلی.

1

برظی اػ آن ووارد عجارتند اػ:

 -انسام نهاػهای واضب ظود فرد و نحز انسام نافلههای شجانهروػی و روػۀ واضب

واه روضان وحسة االسالم ظودش؛
ً
حنابراین ،اگر وثال پدری برای آنكه فرػند ظود را ضهت ظواندن نهاػهاخش تشـویق

نهاخد ،وی را اضحر کند تا در وقابل گرفتن وجلغی نهاػهـای ظـودش را حصوانـد ،اضـاره
صححح نحست.

 قضاوت توسط قاضی شرعی در ورافعات شرعحه ،ضهت رفع نزاع و اظتالف. -اعان گفتن برای نهاػ.

 -غســل دادن و حنــوط نهــودن و کفــن کــردن وحــت و نهــاػ ظوانــدن بــر او و دفــن

وی.

2

 -تعلحن احكام حه دخگران در ووارد الزاوی (واضـب و حـرام) کـه وحـل احـتال و وـورد

نحاػ حاشد ،حنابر احتحاط واضب.

صححح بودن اضاره ،در سـه وـورد اظحـر وحـل اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای

احتحاط ترک نشود.
ً
مسأله  .553اضحر شدن نسجت حه اعهالی که شرعا الػم نحست وسانی انسام شـود،

صححح است ،هرطند اػ کارهای واضـب خـا وسـتحب حاشـد؛ بـرای نهونـه طنـد وـورد
عکر ویشود:

 .1واضــب عحنــی واننــد نهــاػ یووحــه اســت کــه انســام آن بــر تــک تــک وكلفــحن الػم ویحاشــد؛ واضــب کفــایی
وانند تسهحز وحتی که ولی ندارد که حا انسام آن توسـط برظـی اػ افـراد ،تكلحـف اػ حقحـه برداشـته ویشـود؛
اوور تعجدی وانند نهاػ و روػه است که حاخد حه قصـد قرحـت انسـام شـود؛ اوـا در اوـور توصـلی قصـد قرحـت
برای تحقق آن الػم نحست ،ههشون آب کشحدن شیء وتنسس.
 .2الجتــه ،اگــر فــرد بــرای حفــر کــردن قجــر حــه انــداػۀ حــه ظصــوص خــا حــه شــحوۀ ظــاص اضحــر شــود ویتوانــد اضــرت
حگحرد .ههحن طـور ،درخافـت اضـرت ضهـت اوـور وقـدواتی غحـر واضـب واننـد شسـتن حـدن وتـوفی قجـل اػ
غسل حه ضهت رعاخت نظافت اشكال ندارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 -حه ضا آوردن نهاػ خا روػۀ دخگران در وواردی که نحاحت صححح حاشد.

1

 -طجاحت و وعالسۀ بيهاران؛ طه حا تسویز دارو حاشد و طه حا انسام کارهایی وثـل

عهل ضراحی ،پانسهان ،تزرخقات و...

 -تعلحن و آووػش علووی وثل کشاورػی ،صنعت ،پزشـكی کـه بـرای حفـو نظـام

ضاوعۀ انسانی الػم است.

 -تعلـــحن و آوـــوػش احكـــام شـــرعی در و ــوارد غح ــر الزاو ــی ،وانن ــد وس ــتحجات و

وكروهات و ههحن طور ،ووارد الزاوی که وورد نحاػ و وحل احتال نجاشد.
 -تعلحن قرآن (غحر ووارد الػم در نهاػهای واضب).

مسأله  .554انســان ویتوانــد بــرای عکــر وصــحجت حضــرت ســحد الشــهداء و ســایر

حضرات وعصووحن و بيان فضاجل اهل بيت و سصنرانی کـه شـاول ووعظـه و
وانند آن حاشد (اووری کـه فاخـدۀ وعقـولی داشـته حاشـد؛ طـه فاخـدۀ دخنـی حاشـد و طـه

دنحایی) ،اضرت درخافت کند.

2

مسأله  .555پرداظت اضرت حه اوام ضهاعـت و درخافـت آن بـرای وقـدوات حضـور
در ضهاعت واننـد هزخنـۀ رفـت و آوـد ،حضـور در سـاعت وعـحن در وحـل اقاوـۀ نهـاػ

ضهاعــت اشــكال نــدارد؛ حلكــه درخافــت اضــرت بــرای اقاوــۀ ضهاعــت حــه ظــودی ظــود

ضایز است ،هرطند شاخسته است برای این اور اضرتی درخافت ننهاخد.

3

 شرايط اجرت

مسأله  .556انواع و شراخط اضرت اضحر ،ههانند اضاره بها در اضـارۀ اشـحاء ویحاشـد

که در وساجل « 262و حعد اػ آن» عکر شد.

 .1ووارد صححح بودن نحاحت در ضلد اول ،وساجل « 4534تا  »4537بيان شد.
که وردم آنـان را
 .2ولی گاه وهكن است این اور در شأن عاکران ،واعظان و ظادوان وكتب اهل الجحت
وظهر ػهد و تقوی و پارسایی وـیداننـد نجاشـد و بهتـر اػ ههـه کـه ووضـب اضـر و ثـواب اظـروی بيشـتر و حـه
قصد قرحت نزدخکتر ویحاشد آن است که این اوـور را کـه نـوعی تعظـحن شـعاجر دخنـی و تـروخذ و نشـر دیـن
وحسوب ویشود حهطور وسانی انسام دهند و برپا کنندگان وسالس حا رضاخت ظوخش وال خـا وجلغـی را
حه آنان اهدا نهاخند.
 .3الجته ،سزاوار است حانحان وحترم در فرض وغکور ،وجالغی را حه اوام ضهاعت اهدا نهاخند.



اضاره /

مسأله  .557اگر فرد حه ظحاط حگوخد« :طنانشه لجاس را اوروػ حدوػی  555هـزار تووـان
و اگر فردا حدوػی 55 ،هزار تووان ویدهن» ،در صورتی که قصد ُضعالـه داشـته حاشـد،

صححح ویحاشد و اگر ونظور اضاره حاشد ،حاطل است.
ً
مسأله  .558اگر انسان وثال کارگری را برای انسام کاری در خک روػ وعحن اضحر کنـد
1

و حه او حگوخد« :اػ فردا هن هر روػ کار کنی ،وـزدت فـالن وقـدار اسـت» ،اضـاره نسـجت

حــه غحــر اػ روػ اول ونعقــد نشــده ،اوــا ویتواننــد ایــن قــرارداد را حــه ههــحن کحفحــت بــرای
روػهای حعد ،حه عنوان ُضعاله ونعقد نهاخند.
مسأله  .559گاه اضرت فرد حه صورت درصدی اػ هزخنههای کار قرار داده ویشـود،

در ایــن صــورت طنانشــه وقــدار هزخنــهها در ػوــان انعقــاد قــرارداد وعلــوم حاشــد ،اضــاره

صححح است؛

در غحــر ایــن صــورت ،ویتواننــد قــرارداد ظــود را حــه عنــوان ُضعالــه خــا وصــالحه ونعقــد
ً
کنند؛ وثال صاحب کار حا وعهار قرارداد ُضعاله ونعقد کند و حق الزحهـۀ او را  55درصـد
اػ وجلغ هزخنههای کار  -اعن اػ هزخنۀ وصالح و اضـرت کـارگر و - ...قـرار دهـد و حـا انسـام

کار ،ضاعل ووظف است حق الزحهۀ وغکور را حه عاول بپرداػد.

2

 .1اگر حصواهند این کار حه صورت اضارۀ صححح حاشد ،اضرت و ػوان را وعحن کنند و شرط نهاخند که اگر ظحـاط
ً
وثال زودتر اػ آن ػوان لجاس را دوظت ،وستأضر فالن وجلغ عالوه بر اضرت حه او حدهد خا شرط کنند اگر لجـاس را
تا فالن روػ ندوظت ،وستأضر وکحل حاشد ظود را نسجت حه وقداری اػ اضرت بریء الغوه نهاخد.
 .2الجتـه ،وجــالغی کــه حاحــت حــق الزحهــه ُ
(ض ْعــل) در ایــن قــرارداد لحــاظ وــیشــود ،غحــر اػ وجــالغی اســت کــه
ضاعل حاحت هزخنههای طرح وانند قحهت وصالح و وواد وصرفی ویپرداػد؛
شاخان عکر اسـت ،ا گـر قـرارداد حه گونـهای اسـت کـه تهحـۀ وصـالح و وـواد وصـرفی حـه عهـدۀ وعهـار اسـت،
صاحب کار ویتواند در ضهن قرارداد صلح حه صورتی که در وتن عکـر شـد ،وعهـار را وکحـل کنـد تـا وصـالح
ً
وورد نظر را برای وی ظرخداری کرده و در ساظتهان حكار بجرد (طه اخنكه پول آن را قجال اػ صاحب کار گرفتـه
ً
حاشد خا علی الحساب اػ ظودش ظرح کند و حعـدا آن را وحاسـجه و درخافـت نهاخـد) خـا ا گـر وعهـار وصـالح را
احتــدا بــرای ظــود ظرخــداری وی کنــد ،در ضــهن وصــالحۀ وــغکور شــرط کننــد وعهــار هنگــام حكــار بــردن آن
وصــالح در ســاظتهان خــا در انتهــای کــار ،آنهــا را حــه صــاحب کــار تهلحــک کنــد کــه الجتــه در ایــن صــورت،
صاحب کار حا قجول تهلحک و واگغاری وی طه حه صورت لفظی و طه عهلی ،والک آن وصالح وی گردد.
الجت ــه در ای ــن گون ــه وـــوارد ،والكح ــت وص ــالح و و ــواد وص ــرفی را ح ــه ش ــحوههای وصتلف ــی ویت ــوان ح ــه
صاحب کار ونتقل نهود که روش فوق خكی اػ نهونههای آن است و برظی دخگـر اػ روشهـای آن در قسـهت
«سفارش ساظت» عکر وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oدرخواست انجام کار بدون تعحين دستهزد

مسأله  .561اگر انسان اػ کسی حصواهد کاری را در وقابل دستهزد انسام دهـد ،ولـی
وقــدار وــزد را تعحــين نكنــد ،اضــاره وحقــق نشــده و طنــحن کــاری (درظواســت عهــل
حدون تعحين وزد) وكروه ویحاشد و در ایـن صـورت حـا انسـام عهـل وـورد نظـر ،اضـرت
الهثل را حه او حدهكار ویشود.

1

مسأله  .561اگــر انســان شصصــی را بــرای فــروظتن ضنســی اضحــر کنــد و حــه او حگو خــد:

«این ضنس را حه این قحهـت حفـروش و هرطـه ز خـادتر فروظتـی ،اضـرت کـارت (فـروش)

حاشد» ،اضاره حه علت تعحين نشدن دستهزد حاطل وحسوب شـده و طنانشـه آن فـرد

وال را برای صاحجش حفروشد ،تهام قحهت فروش وال والـک اسـت و فروشـنده فقـط

ویتواند اضرت الهثل عهلش را اػ صاحب وال حگحـرد؛ 2ولـی ا گـر ایـن اوـر حـه صـورت



 .1سلحهان بن ضعفر ضعفری ویگوخد :ههراه اوام رضـا بـرای انسـام کـاری رفتـه بـودم .وقتـی ظواسـتن حـه
ظانهام برگردم ،اوام رضا فروودند :حا ون بيـا و اوشـب در ظانـۀ وـا حـاش .حـه ههـراه آن حضـرت رفـتن و
آن حضرت هنگـام غـروب آفتـاب وارد ونزلشـان شـدند ،غالوـان وشـغول آوـاده کـردن ِگـل و سـاظتن
دیوار اصطجل و غحر آن بودند ،در این وحان غالم سحاه طهرۀ غریجی هن کار ویکرد.
اوـام رضـا حـه غالوـان ظـود فروودنــد :ایـن غـالم در اخنسـا طـه وـیکنــدا عـرض کردنـد :او حـه وـا کهــک
ویکند و طحزی در وقابل کارش حه او ویدهحن.
حضرت فروودند :آخا در احتدای کـار وـزدش را تعحـين نهـودهاخـدا عـرض کردنـد :نـه ،ایـن غـالم راضـی
است حه هر آنشه حه او حدهحن ،حضرت اػ تعحين نكردن وزد کارگر ناراحت شدند...
سلحهان بن ضعفر ویگوخد :ون حه اوام رضا عرض کردم :طرا شها این گونه ناراحت شدهاخدا
حضرت فروودند :ون حارها این غالوان را اػ تعحين نكردن وزد کارگر نهی کردهام و تأ کحد نهـودهام کـه
هر کارگری را برای کار ویآورخد ،در وورد وزدش حا او قرارداد کنحد.
ساس اوام رضا فروودند :این را حدان که اگر کارگری وزدش وعحن نشود و برای تو کاری انسـام دهـد و
در آظر کار ،سه برابر وزد وعهول حه او حدهی ،حاػ گهان وـیکنـد کـه وـزدش را کـن دادهای ،اوـا ا گـر احتـدای کـار
وــزدش را تعحــين نهــوده و قطعــی کنــی و در آظــر کــار ههــان وــزد را حــه وی بپــرداػی ،اػ اخنكــه اضــرتش را کاوــل
دادهاى اػ تـو سااسـگزار ظواهـد بــود و ا گـر بـر وــزد وقـرر شـده بـراخش عرهای (کهــی) بيفزایـی ،اػ تـو قدرشناســی
ویکند و وعتقد است که تو بر وزدش افزودهای.
وسائل الشیعه ،ح ،57کتاب االضاره ،حاب ،3ص 552و  ،553ح.5
 .2حا رعاخت آنشه در وسألۀ « »454عکر ویشود.















اضاره /

ُضعاله وحقق شود ،اشكال ندارد.

1

مسأله  .562اگــر انســان انســام عهلــی را اػ کســی حصواهــد ،اػ نظــر اســتحقاق اضــرت

سه صورت دارد:

الف .کسی که کار اػ او ظواسته شده ،آن را حه قصد وسانحت انسام دهد؛

در این صورت ،وی وستحق و طلجكار دستهزد نهیحاشـد ،هرطنـد طـرف وقابـل

تصهحن داشته در وقابل انسام کار حه وی دستهزد حدهد.

ب .ظـــاهر حـــال بــر وسانحــت حاشــد ،خعنــی قرخنــه و نشــانهای در بــين حاشــد کــه

حفههانــــد انس ـــام آن کــــار ح ـــهطـ ــور وسـ ــانی اػ فـ ــرد ظواسـ ــته شـ ــده ،وث ـــل آنكـ ــه کـ ــار
ً
وورد درظواست اػ کارهایی حاشد که وعهوال حدون دستهزد انسام ویشـود ،خـا فـردی
که کار اػ او ظواسته شده ،ووقعحت و شأنش حه گونـهای حاشـد کـه در وقابـل دسـتهزد

کار نهی کند؛

در این وورد هن فرد ،وستحق و طلجكار دستهزد نحست.

ج .نشــانه و ظــاهر حــالی نجاشــد و فــرد کــاری را کــه اػ او ظواســته شــده ،حــه قصــد

وسانحت انسام نداده حاشد؛

ً
در این صورت ،وستحق و طلجكار اضرت ویحاشد ،هرطند حعدا وعلـوم شـود کـه

طــرف وقابــل (فــرد درظواســت کننــده) در هنگــام درظواســت ،نحــتش اراجــۀ کــار حــه

صورت وسانی بوده است.
 تحويل

مسأله  .563حا انعقاد قرارداد اضاره ،وستأضر والک عهل وورد اضاره بـر عوـۀ اضحـر خـا

والـک ونفعـت وی وــیشـود 2و اضحـر نحــز والـک اضـرت وی گــردد و توضـححاتی کــه در

 .1وثل اخنكه حه عنوان ُضعاله حه فردی حگوخـد« :اگـر ایـن ضـنس را حـه زخـادتر اػ فـالن قحهـت فروظتـی ز خـادی،
ً
وــال ظــودت حاشــد» ،ز یــرا در ُضعالــه الػم نحســت وقــدار حــق الزحهــه ک ـاوال وعلــوم حاشــد؛ توضــحح آن در
وسألۀ « »435عکر ویشود.
 .2توضحح دو قسن وغکور ،در وسألۀ « »332بيان شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وســألۀ « »275در وــورد اضــارۀ اعحــان عکــر شــد ،در وــورد عهــل اضحــر و اضــرت وی نحــز
ضاری است؛

ً
پس اگر وثال در اضـــارۀ کـــارگر قـــرار گغاش ــتهاند اض ــرت را در انته ــای روػ و پ ــس اػ

انسام عهل روػ حه او حدهند 1،حه ههان کحفحت عهل ویشود؛

اوــا ا گــر ػوــان پرداظــت اضــرت تعحــين نشــده و وتعــارف و وعهــولی هــن نســجت حــه

ػوان پرداظت اضرت  -حه گونهای که اضاره بر اساس ههـان اوـر وتعـارف ،واقـع شـده

حاشــد  -وضــود نداشــته حاشــد ،بــر اضحــر الػم اســت در ػوــان وقــرر عهــل وــورد اضــاره را
انسام دهد و تا ػوانی که عهل را انسام نداده ،حق وطال ـجۀ اضرت ندارد.

شاخان عکر اسـت ،در هـر صـورت ،حـا اوتنـاع هـر خـک اػ طـرفحن نسـجت حـه عهـل حـه

تعهــــد ظوخــــش در ػوــان وقــرر 2،دخگــــری نحـ ـ ـز ویتوان ـ ـد اػ عه ـ ـل حــه تعه ـ ـ ـد اوتن ـ ـ ـاع
ورػد.

مسأله  .564تحویـل و در اظتحــار قــرار دادن کــار توسـط اضحــر ،در وــواردی کــه کــار بــر

وال وستأضر انسام ویشود و آن وال در اظتحار اضحـر قـرار داده شـده اسـت ،حـا انسـام
ً
کاوــل عهــل و تحویــل آن وــال صــورت ویپــغیرد؛ وــثال ظحــاطی کــه اضحــر شــده تــا حــا

پارطههای وستأضر لجاسی براخش حدوػد ،حا دوظـتن و تحویـل دادن لجـاس ،کـار ظـود
را انسام داده است؛

3

در غحــر ایــن وــوارد ،واننــد وعلهــی کــه بــرای تــدرخس اضحــر شــده اســت ،تحویــل حــا

انسام کاول عهل صورت وی گحرد.

ً
 .1خــا وــثال در وــوردی کــه فــرد بــرای حـهضــا آوردن حــذ اضحــر ویشــود ،طنانشــه ورســوم حاشــد اضــرتش را قجــل اػ
انسام عهل درخافت کند  -حا توضححاتی که در اداوه عکـر ویشـود  -الػم اسـت حـه ههـحن کحفحـت عهـل
شود.
 .2وراد اػ تعهد ،انسام عهل خا تحویل آن توسط اضحر و پرداظت اضرت توسط وستأضر ،در ػوـان وقـرر شـده
ویحاشد.
ً
 .3الجته ،طنانشه وال تلف شده حاشد ،وساجلی که حعدا عکر ویشود ،در وورد آن ضاری است.

اضاره /

ّ 
تهحۀ لوازم کار

مسأله  .565اگر انسـام کـاری کـه فـرد بـرای آن اضحـر شـده ،نحـاػ حـه اشـحاء خـا وسـاخلی

داشته حاشد ،وثل نقاشی خا ظحاطی که نحاػ حه رنا و نز دارد:

الففف .طنانشــه هنگــام قــرارداد ،شــرط شــده کــه تهحــۀ آنهــا اػ وــال اضحــر حاشــد خــا

وســتأضر  -طــه شــرط حــه صــورت صــرخح عکــر شــود و طــه اخنكــه حــه علــت وتعــارف و

وعهــول بــودن آن خــا وطــرح شــدن در پيش گفتگــوی اضــاره ،اضــاره بــر اســاس آن واقــع

شــــود -1وثـــل آنكـــه در وحـــل انعقـــاد قـــرارداد ،وتـــداول و وعهـــول در اضـــارۀ نقـــاش

ســاظتهان طنــحن حاشــد کــه رنــا حــه عهــدۀ وســتأضر حاشــد ،نــه اضحــر؛ خــا در اض ـ ـارۀ

ظحـــــاط ،نـــز حـــه عهـــــــدۀ اضحـــــر حاشـــد؛ در ای ــن ص ـ ـ ـ ـورت ،ب ــر هه ــان اس ــاس عهـ ـ ـل
ویش ـود.

ب .طنحن شرطی وضـود نداشـته حاشـد؛ 2در ایـن صـورت ،تهحـۀ آن حـه عهـدۀ اضحـر

ویحاشد.

3

 سفارش ساخت

مسأله  .566وــواردی کــه در آن ســفارش ســاظت صــورت وی گحــرد  -وثــل اخنكــه اػ

نســار ظواســته شــود وســحلۀ وعحنــی را حســاػد  -حــه روشهــای وصتلفــی وهكــن اســت
انسام شود ،اػ ضهله ووارد عیل:

الف .نسار حا طوب و لواػم ظود ،وسـحله را سـاظته و در اػای وسـحلۀ سـاظته شـده

 .1توضحح اقسام شرط ،در وسألۀ « »354عکر شده است.
 .2عقد اضاره ،اػ این ضهت وطلق حاشد.
 .3شاخان عکر است ،برای آنكه وستأضر والک لواػم حكار رفته در وال شود ،کـافی اسـت اضحـر اشـحاء و اوـوال
وــغکور (ههشــون نــز و دکهــه) را اػ احتــدا بــرای وســتأضر حصــرد خــا آنكــه وی (اضحــر) اػ آنهــا اعــراض نهــوده و
وستأضر آن لواػم را برای ظود تهلک نهاخد.
و در برظــی اػ اشــحاء ههشــون طــوب در سفارشــات نســاری و برظــی وــوارد اولح ـۀ دخگــر کــه در ســفارش
ساظتها حكار ویرود ،انتقال آنها حه وستأضر حا قراردادهای دخگری نحز قابل انسام است که توضـحح آن ،در
وسألۀ حعد عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

پول حگحرد .حه تعجحر دخگر ،نسار پس اػ آنكه وسـحله را بـرای ظـودش سـاظت ،آن را حـه
طرف وقابل حفروشد.

1

ب .سفارش دهنده ،نسار را وکحـل کنـد تـا بـرای او حـه قحهـت وعـحن خـا قحهتـی کـه

ظود نسـار صـالح ویدانـد ،طـوب ظر خـده و سـاس وسـحله را بـرای او حـا اضـرت وعـحن

حساػد.

2

ج .ســفارش دهنــده اػ نســار حصواهــد وســحلۀ وــورد نظــر را حــا اضــرت ســاظت وعــحن

برای او حساػد ،طه اخنكـه حـا طوبهـایی حاشـد کـه ظـود نسـار اػ قجـل داشـته خـا اخنكـه

نسار برای ساظت آن وسحله ،طوب ظرخداری کند؛

در حقحقت ،نسار وجلغـی حاحـت طـوب و سـایر وـواد اولحـه و وجلغـی حاحـت اضـرت

ســاظت درخافــت وی کنــد و در ایــن وــورد دو وعاولــه انســام وی گــردد؛ خكــی اضــاره خــا
ُضعالــه بــر ســاظت وســحله و دخگــری تهلحــک طــوب و ســایر وــواد اولحــه حــا فــروش آن خــا

وصالحه و وانند آن.
ً
مسأله  .567صورتهای وغکور در وسـألۀ قجـل  -کـه حعضـا قابـل ترکحـب حـا خكـدخگر

نحـــز هســـت و وثاله ــای وتع ــددی ههش ــون س ــفارش دوظ ــت لج ــاس و ...دارد  -اػ
ضهاتی وانند والكحت وواد اولحه قجل اػ تحویل ،ػوان والكحت وسـحلۀ سـاظته شـده

و ...حا هن فرق دارند که حاعث ویشود در برظی حاالت ،اثرات و وسـاجل وتفـاوتی بـر

هر خک اػ آنها وترتب گردد.

شاخان عکـر اسـت ،وحقـق شـدن هـر خـک اػ ایـن صـورتها ،حسـتگی حـه نـوع قـرار و

تعاول بين دو طرف و ههحن طور قصد آنها دارد و حاخد شـراخط صـحت وعـاوالتی کـه

هــر خـــک اػ صـــورتهای وـــغکور بـــر اســـاس آن انســام شــده (اضــاره ،ظر خــد و فــروش،
وصالحه ،وعاوضهُ ،ضعاله خا غحر آن) ،وضود داشته حاشد.
 .1خا اخنكه حا قرارداد دخگری ههشون صلح ،آن را حه ولكحت طرف وقابل در آورد.
 .2در این صـورت ،حـا توضـه حـه نـوع توافـق دو طـرف ،وهكـن اسـت سـفارشپـغیر ضهـت ظر خـد وـواد اولحـه نحـز
اضرت درخافت کند.

اضاره /

 انجام نشدن کار وورد اجاره

وواردی که در آن اضاره وحقق شده ،ولی کار وـورد اضـاره انسـام نهیشـود ،دارای

اقسام گوناگونی است که در وساجل حعد حه توضحح آن پرداظته ویشود.
 oبه کار نگرفتن اجحر

مسأله  .568اگــر انســان فــردی را بــرای انســام کــاری اضحــر کنــد و در حــالی کــه اضحــر
ً
آوادۀ انسام کار است ،وستأضر حا اظتحار ظود او را حكار نگحرد  -وثال کـارگری را بـرای
ساظتن اتاقی در ونزل ظود اضحر کند و کارگر حاضر حه انسام کـار درظواسـتی حاشـد،

اوــا شــراخط و لــواػوی را کــه حاخــد وســتأضر بــرای انســام کــار تهحــه کنــد ،فــراهن ننهاخــد،

طنانشه برای انسام کار ،ػوانی تعحين شده است ،حا پاخان خافتن آن ػوان و اگر ػوانی
تعحين نشده (در وواردی کـه اضـاره حـدون تعحـين ػوـان صـححح اسـت) 1،حـا گغشـتن
وقدار ػوانی که انسام کار در آن وهكن حاشد ،تهام اضرت بر عهدۀ وستأضر استقرار

2

پيدا وی کند.

 .1توضحح این ووارد در وسألۀ « »335عکـر شـد .شـاخان عکـر اسـت ،در ایـن وـوارد کـه ػوـان بـرای انسـام عهـل
تعحين نشده ،ههان طور که در وسألۀ وغکور بيان شد ،هر وقت وستأضر حصواهد ،اضحر حاخد کـار را انسـام
دهد.
 .2شاخان توضه است ،هرطند حا انعقاد قرارداد اضاره ،اضحر والک اضرت ویشود و ویتوانـد در ػوـانی کـه در
وسألۀ « »343عکر شد آن را وطالجه نهاخد ،اوا وستقر و ثاحت شدن والكحت وی بر اضرت ،پس اػ سـاری
شدن ودت وغکور است ،زیرا در برظی اػ ووارد که پس اػ انعقـاد ،اضـاره حاطـل خـا فسـز وی گـردد ،وعلـوم
ویشود اضحر والک تهام خا حصشی اػ اضاره بهای قراردادی نجوده است ،هرطند در برظی وـوارد حـه وقـدار
کاری که انسام داده اضرت الهثل درخافت وینهاخد ،که توضحح آنها در وساجل وربوطه عکر شده است.
حنـابراین ،گـاه ػوــان «والكحـت» اضحـر نســجت حـه اضـرت و ػوــان اسـتقرار آن بـر عهــدۀ وسـتأضر و ػوـانی کــه
ً
اضحر ویتواند اضرت را «وطالجه» کند وهكن است وتفاوت حاشد ،وثال اگر فرد اضحر شده تـا خـک روػ اػ هفتـۀ
وعحن برای وستأضر کارگری کند و ػوان برای انسام کار و پرداظت اضرت وعلوم نشود ،پس اػ انعقاد اضاره،
اضحر والک اضرت ویشود و پس اػ گغشت خک روػ ،اضرت بر عهـدۀ وسـتأضر وسـتقر وـیگـردد؛ اوـا تـا وقتـی
اضحر کار را انسام نداده ،حق وطالجۀ آن را ندارد ،وگر آنكه خک هفتـه تهـام شـود و وسـتأضر اضحـر را حـا اظتحـار
ظود حكار نگحرد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oانجام کار توسط ديگری

مسأله  .569اگر وستأضر قجل اػ انسام عهل توسط اضحر و قجل اػ سـاری شـدن ػوـان
انسام آن (اگر ػوانی برای آن تعحين شـده) ،ظـودش آن کـار را انسـام دهـد ،خـا آن را حـه

فـرد دخگـری واگـغار نهاخـد و وی آن کـار را انسـام دهـد؛ طـه حـا قـرارداد اضـارۀ ضدخـدی

حاشد طه حدون آن ،طوری که ضایی برای انسام عهل توسط اضحر (اول) حاقی نهانـد،

حاخد تهام اضرت را حه وی (اضحر اول) بپرداػد؛

1

فــرد دوم نحــز ا گــر بــر اســاس قــرارداد اضــاره ،کــار را انســام داده ،وســتحق اضــرت

قراردادی در اضارۀ دوم است و اگر حه درظواست فرد ،اوا حدون انعقـاد قـرارداد اضـاره،
عهل را انسام داده ،وستحق اضرت الهثل ویحاشد.

مسأله  .571اگــر قجـــل اػ انســام عهــل توســط اضحــر ،فــرد دخگــری حــدون درظواســت
وستأضر ،آن کار را انسام دهد خا طوری شود که ضایی برای عهـل حـاقی نهانـد ،حـدون
آنكه این اور وستند حه وستأضر حاشد ،اضاره حاطل است؛

پس اگر فردی برای برفروبی وحل وعحنی اضحـر شـود و قجـل اػ انسـام آن ،دخگـری

آن کار را انسام دهد 2خا برفها آب شده حاشد ،اضاره حاطل است.
 oفوت اجحر

مسأله  .571کسی که اضحر شده تا ظودش عهلی را حه ضـا آورد خـا فـرد دخگـری توسـط

ظود او برای انسام عهل حكار گرفته شود ،در صورتی که قجل اػ انسام آن خا حكـارگحری
ً
ش ـصص دخگــر حهحــرد ،طنانشــه در حــالی کــه فرصــت و توانــایی داشــته ،عهــدا آن را

انسام نداده ،وستأضر ویتواند اضـاره را فسـز کنـد و ا گـر اضـرت را داده ،پـس حگحـرد و

 .1در این فرض ،تفوخت عهل وستند حه وستأضر است و حكن صورتی که تفوخت عهل وسـتند حـه وسـتأضر
نجاشد ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .2الجته در این صورت ،ا گر شرط نشده حاشد که عهل فقط توسط ظود اضحـر انسـام شـود و دخگـری حـه قصـد
وسانحت کار را برای اضحر انسـام دهـد ،اضـاره حـه قـوت ظـود حـاقی بـوده و اضحـر وسـتحق اضـرت قـراردادی
ویحاشد.

اضاره /

ویتواند اضاره را فسز نكند و اضرت قراردادی را حدهد و اضرتالهثل عهل را اػ ورثه

وطالجه نهاخد؛

اوــا طنانشــه اضحــر در ػوــان ححــات ،اوكــان انســام عهــل  -هرطنــد حــا حكــارگحری

شصص دخگر  -براخش وضود نداشته ،اضاره حاطل وی گردد.

شاخان عکر است ،حكن وغکور در ووردی که فرد اضحر شده تا فقط ظودش عهلـی

را انسام دهد نحز ضاری است حا این تفاوت که وعحار ،اوكان انسام عهل توسط ظـود

اوست نه شصص دخگر.

مسأله  .572اگر اضحر در عوۀ ظوخش عهدهدار انسـام عهلـی شـده حاشـد؛ طـه اخنكـه
آن کار توسط ظودش خا کسی که او حكار وی گحرد انسام شـود و طـه غحـر آن 1،حـا فـوت
وی اضاره حه قوت ظود حاقی است و انسام عهـل واننـد سـایر دیـون و حـدهكاریهای

او ویحاشد .حنابراین ،اػ وال وی ،فردی برای انسام عهل حكار گرفته ویشود.
 oعاجز شدن اجحر

مسأله  .573اگر اضحر اػ انسام عهل وورد اضاره عاضز شود ،وثل اخنكه اضحـر شـده تـا
ظــودش کــاری را انســام دهــد 2و حــه علــت عــغری واننــد بيهــاری اػ انســام آن نــاتوان

شود 3،طنانشه قجل اػ عاضز شدن ،اوكـان انسـام عهـل بـراخش وضـود نداشـته ،اضـاره

حاطل است؛

در غحر این صورت ،حكهی وشاحه وسألۀ « »355در وورد آن ضاری ویشود.

شاخان عکر است ،حكـن وـغکور شـاول عـغر عـام نحـز وـیشـود ،واننـد اخنكـه فـردی
 .1در حقحقت ،اضاره وطلق واقع شده است.
 .2ونظور ،وجاشرت در عهل است.
 .3عاضز شدن فرد اػ انسام عهل وورد اضاره در وثال وغکور ،در هر خک اػ دو فرض عیل تصور ویشود:
الف .وـورد اضـاره انسـام عهـل در ػوـان ظاصـی بـوده کـه در طـول آن وـدت ،بيهـاری اضحـر اداوـه داشـته
است؛ ب .وورد اضاره ػواندار نجوده ،ولی بيهاری اضحـر حـه گونـهای اسـت کـه حعـد اػ آن دخگـر توانـایی انسـام
عهل براخش وضود ندارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

برای ایزوگام و عایق کردن پشت حام در روػ وشصصی اضحر شود و در آن روػ حه علـت

شراخط ضوی ،آن کار قابل انسام نجاشد خا رانندهای اضحر شـود تـا شصصـی را در ػوـان
وعحن حه وقصد برساند ،ولی حه علت وسدود بودن راه این کار اوكان پغیر نجاشد.
ً
مسأله  .574ا گ ــر ف ــرد و ــثال ب ــرای حه ــل و نق ــل ک ــاالیی در ػو ــان وع ــحن ح ــه وح ــل
وشصصــی اضحــر شــده حاشــد و در بــين راه وــانعی پــيش آوــده و نتوانــد آن را در ػوــان

وعحن حه وقصـد برسـاند ،اضـاره نسـجت حـه وسـحر حاقحهانـده ،حاطـل ویشـود و در وـورد
اضرت حهل و نقل حه وقدار راهی که پيهوده شده ،وسأله دو صورت دارد:
الف .وورد اضاره ،فقط رساندن کاال حه وقصد حاشد؛
در این صورت ،فرد وستحق هحر اضرتی نحست.

ب .وــورد اضــاره ،حهــل و بــردن کــاال در طــول وســحر و رســاندن آن حــه وقصــد بــوده،

طوری که هر وقدار اػ وسافت که پيهوده شود ،وطلوب وستأضر حاشد؛

در این صورت ،اضحر حـه نسـجت وسـافتی کـه پيهـوده ،وسـتحق حصشـی اػ اضـرت

قراردادی ویحاشد.

 oاز بين رفتن وال (والی که کار وورد اجاره بايد بر آن انجام شود)

مسأله  .575اگر شحجی که فرد برای انسام کار بر آن اضحر شـده 1،قجـل اػ انسـام کـار و
ً
ساری شدن وقدار ػوانی که حتوان در آن ودت ،کار را حـه پاخـان بـرد اػ بـين بـرود ،وـثال
دیواری که برای رنا کردن آن اضحر شده ،ظـراب شـود خـا پارطـهای کـه بـرای دوظـتن

آن اضحر شده سرقت شود 2خا فرد دخگـری  -غحـر اػ وسـتأضر و اضحـر  -آن را تلـف کنـد،

اضاره حاطل ویشود.

مسأله  .576اگر شحجی که برای انسام کار بر آن اضحر شـده ،پـس اػ انسـام قسـهتی اػ
کار و قجل اػ ساری شـدن وقـدار ػوـانی کـه حتـوان در آن ،کـار را حـه پاخـان رسـاند ،تلـف

 .1ونظور ،عحن شصصی است که حسب عقد اضاره قرار بوده عهل اضحر روی آن انسام شود.
 .2اگر تلف حه سجب کار اضحر صورت گرفتـه خـا وی در نگهـداری اػ آن کوتـاهی خـا اسـتفادۀ غحـر وسـاػ نهـوده
حاشد ،حكن ضهان خا عدم ضهانش در وساجل حعد (ضهان اضحر) عکر ویشود.

اضاره /

شــده خــا دخگــری آن را اػ بــين بجــرد ،اضــاره نســجت حــه وقــدار حاقحهانــده اػ کــار حاطــل و
نسجت حه وقداری که انسام شده صححح است؛

پس اگر فردی برای آبياری گحاهان خا رسـحدگی حـه ححوانـات حـه وـدت خـک وـاه در

روػهای وعحن اضحر شده و پس اػ طند روػ کار بر اثر عواول طجحعـی ،گحاهـان ظشـک

شــده خــا ححوانــات تلــف شــوند ،اضحــر وســتحق اضــرت قــراردادی کارهــایی کــه انســام
داده ویحاشد.

الجته ،در صورتی که وورد اضاره فقط انسام عهل حهطـور کاوـل حاشـد نـه حصشـی اػ

آن  -وثل اخنكه وكانحكی اضحر شده که عحب واشحن را برطـرف کـرده و آن را درسـت

کند و در حالی که تعهحر آن عحب دو روػ طول وی کشـد ،واشـحن پـس اػ خـک روػ کـار

سرقت شود  -اضحر وستحق هحر اضرتی نحست.

مسأله  .577اگر شحجی که کار اضحر بر آن انسام ویشود ،توسط ظود وستأضر اػ بـين

برود  -وثل آنكه فردی برای نگهداری گوسفندان در وـدت وعـحن اضحـر شـده حاشـد و

وستأضر آنها را عحح کند  -خا وستأضر کاری که در حكن اػ بين بـردن آن اسـت انسـام

دهد  -وانند آنكه گوسفندان را حفروشد خا هدخه دهد و آنها را اػ دسـترس اضحـر ظـارح

کند  -وی حاخد تهام اضرت قراردادی را حه اضحر بپرداػد.

مسأله  .578اگر شحجی که کار اضحر بر آن انسام ویشود ،توسط وی (اضحر) اػ بـين بـرود،

وستأضر ویتواند اضاره را فسز کند که در این صـورت ،طنانشـه اضحـر وقـداری اػ کـار را

انسام داده ،حكن وقدار اضرتی کـه وسـتحق آن ویحاشـد ،در وسـألۀ « »354عکـر شـد 1و

ویتواند فسز نكند و اضرت الهثل کار وورد اضاره را اػ اضحر وطالجه نهاخد.
ً
حنابراین ،اگر وثال اضرت قراردادی  555هزار تووـان و اضـرت الهثـل عهـل 535 ،هـزار
تووان حاشد و وستأضر اضاره را فسز نكند ،وستأضر در وسهوع  35هزار تووان اػ اضحر

طلجكار ویشود.

 .1الجته ،اگر وورد اضاره تنها انسـام کاوـل عهـل بـوده ،نـه حصشـی اػ آن و اضحـر وقـداری اػ کـار را انسـام داده،
وستحق هحر اضرتی نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 انجام عهل به گونهای وتفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)

1

مسأله  .579اگر در اضاره قحد شده حاشـد عهلـی را کـه اضحـر انسـام ویدهـد ،ویژگـی
ً
ظاصی داشته حاشد؛ وثال در وكان خا ػوان وصصوص خـا حـا وسـاجل وشصصـی انسـام
گحــرد خــا حــه کحفحــت وعحنــی انســام شــود  -طــوری کــه وســتأضر فقــط عهــل دارای آن
ویژگــی را اػ اضحــر ظواســته و وــورد اضــاره انســام طنــحن عهلــی حاشــد  -طنانشــه اضحــر

عهـــل را حـــدون رعاخـــت آن ویژگـــی انســـام دهــد ،اضحــر بــرای عهلــی کــه انســام داده،
وستحق هحر اضرتی نحست و اضارۀ انسام شده دو صورت دارد:

 .1اضحر ویتواند عهل را دوحـاره حـا رعاخـت قحـد وـورد نظـر انسـام دهـد؛ وثـل اخنكـه

اضحــر شــده دو رکعــت نهــاػ ضعفــر طحــار در حــرم خــا وســسد حصوانــد ،اوــا آن را در ونــزل

ح ـهضــا آورده خــا اضحــر شــده واشــحن را حــا حكــار بــردن قطعــات ظاصــی تعهحــر کنــد ،اوــا
قطعات دخگری در آن حكاربرده است خا اضحر شده تا پارطه را حا نحل رنـا بزنـد ،اوـا حـا

طحز دخگری رنا ػده و اوكان رنا ػدن وسدد آن حا نحل وضود داشته حاشد؛

در این صورت ،حاخد کار را حه صورتی که وستأضر ظواسته ،دوحاره انسام دهد.

 .2اوكان انسام دوحارۀ عهل وضـود نـدارد؛ وثـل اخنكـه اضحـر شـده تـا نحهـۀ شـعجان

ههان سال روػه حگحرد ،ولی آظر شعجان را روػه گرفتـه خـا اضحـر شـده پارطـۀ وسـتأضر را
حه کحفحت ظاصی پيراهن حدوػد ،اوا او پيـراهن را حـه کحفحـت دخگـری دوظتـه اسـت؛
در این صورت ،وستأضر ویتواند:

الف .اضاره را فسز کند و طحزی حه اضحر ندهد؛

ب .اضــاره را فســز نكنــد کــه در ایــن صــورت اضحــر ،اضــرت قــراردادی را طلجكــار

ویشود و وستأضر ویتواند اضرت الهثل عهل را حه صورتی که اضاره بـر آن واقـع شـده

بود ،اػ اضحر وطالجه نهاخد .حنابراین ،اگر اضرت الهثل دوظت پيراهن حـه کحفحتـی کـه
 .1در ایــن حصــش ،حكــن صــحت اضــاره و وــوارد فســز و واننــد آن بيــان وــیشــود؛ اوــا حكــن ضــهان خــا عــدم
ضهان اضحر در صورتی که وال وسـتأضر بـر اثـر کـار اضحـر اػ بـين بـرود خـا آسـحب بجحنـد در وجحـث «ضـهان
اضحر» عکر ویشود.

اضاره /

وس ــتأضر ظواســـته  555هـــزار توو ــان بـــوده و اض ــرت ق ــراردادی  65ه ــزار توو ــان حاش ــد و
وستأضر اضاره را فسز نكند ،وستأضر در وسهوع  45هزار تووان طلجكار ویشود.

ً
مسأله  .581اگر اضحر حه ضای انسام کار وورد اضاره ،کـار دخگـری انسـام دهـد  -وـثال
ُ
در حالی که بـرای دوظـتن کـت اضحـر شـده ،شـلوار حـدوػد  -طـه اػ روی عهـد حاشـد و
طه اشتجاه ،حكن وغکور در وسألۀ قجل در وورد آن ضاری ویشود.
مسأله  .581اگــر وســتأضر در ضــهن قــرارداد اضــاره حــا اضحــر شــرط کنــد کــه عهــل وــورد
اضاره را حه کحفحت ظاصی انسام دهد 1،وانند اخنكه فـردی را اضحـر کنـد تـا تلفـن او را

تعهحر نهاخد و شرط کند ایـن عهـل در طـی سـه روػ انسـام شـود  -طـه اخنكـه شـرط حـه
صورت صرخح عکر شده و طه اخنكه حا وطرح شدن در پيشگفتگوی اضـاره ،اضـاره بـر

اساس آن واقع گردخده حاشد  -طنانشه اضحر عهـل وـورد اضـاره را انسـام دهـد ،ولـی اػ

عهل حه شـرط تصلـف نهاخـد ،واننـد اخنكـه در وثـال فـوق تلفـن را پـنذ روػ حعـد تعهحـر
کرده و تحویل دهد ،وستأضر حق فسز اضاره را دارد.

شــاخان عکــر اســت ،در صــورت فســز اضــاره ،اضحــر تنهــا وســتحق اضــرت الهثــل

عهلی که انسام داده ظواهد بود؛

2

3

اوا اگر وستأضر اضاره را فسز نكند ،حاخد اضاره بهای قراردادی را حه اضحر بپـرداػد و

حه ضهت تصلف اػ شرط ،طحزی اػ اضرت اضحر کسر نهیشود.

مسأله  .582اگر وستأضر در قرارداد اضاره حا اضحر توافق نهاخد که عهل وـورد اضـاره را

حه کحفحت ظاصـی انسـام دهـد ،طـوری کـه حصشـی اػ اضـرت در اػای ههـان کحفحـت
ً
ظــاص قــرار گحــرد؛ وــثال فــرد ،راننــدهای را حــه وجلــغ  555دخنــار اضحــر نهاخــد تــا او را در روػ
ارحعــحن بــرای زخــارت حــه کــرحال برســاند ،طــوری کــه اػ اضــرت وــغکور  45دخنــار در اػای

 .1فرق قحد و شرط ،در وسألۀ « »253بيان شد.
 .2الجته ،در صورتی که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،توضه حـه نكتـهای کـه در وسـألۀ «»453
عکر ویشود ،الػم است.
 .3شــاخان توضــه اســت ،طنانشــه اضحــر اقــدام حــه نصــب قطعــات ضدخــدی اػ وــال ظــوخش روی تلفــن نهــوده،
والكحت آنها وربوط حه اضحر است و انتقال ولكحت آن حه وستأضر نحاػ حه تهلحک دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

رساندن در روػ ارحعحن حاشد 1خا فرد ،ظحاطی را حه وجلغ  455هزار تووان اضحـر کـرده کـه
براخش لجاس حدوػد و در هنگـام دوظـتن لجـاس حـه ضهـت تجـرک قـرآن حصوانـد ،طـوری
که اػ اضرت وغکور  35هزار تووان در قجال تالوت قرآن حاشـد ،طنانشـه اضحـر آن کـار را

حدون رعاخت کحفحت وورد نظر انسام دهد ،دو صورت دارد:

ً
 .5اوـور وــغکور حــهطــور وعهــول وقــدور اضحــر حاشــد ،ولــی اضحــر تصلــف نهــوده ،وــثال

راننده وی را حعد اػ روػ ارحعحن حه کرحال برساند خا ظحـاط لجـاس را حـدون ظوانـدن قـرآن

حدوػد ،وستأضر بين دو کار وصحر است:

الف .اضاره را فسز نهاخد کـه در ایـن صـورت ،اضحـر تنهـا وسـتحق اضـرت الهثـل

عهل انسام داده ظواهد بود.

2

3

ب .اضـاره را فسـز نكنــد کـه در ایـن صــورت ،اضـرت الهثـل آنشــه را نسـجت حــه آن

تصلف نهوده 4اػ وی وطالجه نهاخد.

 .4انســام عهــل حــا کحفحــت وــورد نظــر ،وقــدور اضحــر نجــوده ،واننــد آنكــه در وثــال

راننــده ،وعلــوم شــود حــه ضهــت وســدود بــودن وســحر خــا اػدحــام و شــلوغی آن ،اوكــان
رساندن وستأضر در روػ ارحعحن حه کرحال نجوده است؛

در این صورت ،اضاره نسجت حه ضزء غحر وقدور حاطل است و وستأضر نسجت حـه

حصش صححح اضاره بين دو کار وصحر است:

الف .اضاره را فسز نهاخد کـه در ایـن صـورت ،اضحـر تنهـا وسـتحق اضـرت الهثـل

عهل انسام داده ظواهد بود.

5

 .1در این فرض ،هر خک اػ دو اور وغکور در قرارداد (رساندن حه کرحال و رسـاندن در ػوـان ظـاص) وـورد اضـاره
ویحاشد.
 .2الجته ،در صورتی که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،توضـه حـه نكتـهای کـه در وسـألۀ «»453
عکر ویشود ،الػم است.
 .3الجته اگر اضاره را فقط نسجت حه ضزء تفوخت شده فسز نهاخد ،ویتواند حه نسجت حصشی اػ اضرت کـه در
اػای ضزء وغکور قرار گرفته ،اػ اضرت قراردادی کسر نهاخد.
 .4عوض خا قحهت ضزجی که حا حهضا نحاوردن آن ،ووضب تفوخت (اػ بين بردن) آن شده است.
 .5حه پاورقی « »4اػ ههحن وسأله وراضعه شود.

اضاره /

ب .اضــاره را فســز نكنــد و حــه نســجت حصشــی اػ اضــرت کــه در اػای ضــزء وــغکور

قرار گرفته ،اػ اضرت قراردادی کسر نهاخد.

مسأله  .583اگر فرد برای ظتن قرآن کرخن اضحر شود ،حدون اخنكه قحـد و شـرطی بـرای
کحفحت قراجت عکر شده حاشد ،حاخد آن را حهطور وتعارف و وعهول حه ضا آورد.

حنابراین ،حاخد ترتحب بين سورهها و آخات خک سوره و ههحن طـور کلهـات خـک آخـه

را رعاخــت کنــد و طنانشــه پــس اػ ظــتن قــرآن خــا پــس اػ پاخــان ســوره حفههــد حعضــی اػ

کلهــات را غلــط ظوانــده اســت ،اگــر حــه انــداػۀ وتعــارف بــوده ،طحــزی اػ اضــرت کــن

نهیشود؛

اوا در صورتی که غلط ظواندن بـيش اػ وقـدار وتعـارف بـوده ،کـافی اسـت ههـان

وقدار غلط را دوحاره حه طور صححح حصواند ،هرطند احتحاط وستحب آن اسـت کـه

اػ وحل غلط تا آظر سوره را تالوت نهاخد.
ً
مسأله  .584اگر فردی که اضحر شده تا وثال حه نحاحت اػ «حسحن» نهاػ قضا حصوانـد،
ً
اشتجاها آن را حه نحت اػ «علی» حه ضا آورد ،طنانشه ونظورش ،انسام نهـاػ قضـا بـرای
وحــت وعحنــی بــوده کــه ضهــت ظوانــدن نهاػهــای او اضحــر شــده ،اوــا ظحــال کــرده آن

شصص «علی» است ،در این صورت نهاػی که ظوانـده اػ طـرف «حسـحن» صـححح
واقع شده و وستحق اضرت هن ویحاشد؛

در غحـــر ایـــن صـــورت ،نهـــاػ اػ ط ــرف «حسـ ـحن» واق ــع نش ــده و وس ــتحق اض ــرت

نهیحاشد.

 انجام عهل برای غحر وستأجر

مسأله  .585اگر فردی را اضحر کند تا در ودت وعحنـی در اظتحـار او حاشـد و کارهـای

حــه ظصوصــی را کــه اػ او ویظواهــد ،انســام دهــد؛ 1وثــل کــارگری کــه اضحــر شــده تــا در
ساعات وعحن در اظتحار کارفروا حاشد و کارهای وعحنـی را کـه اػ او ظواسـته ویشـود
 .1وورد الف اػ اضارۀ اضحر ،که در وسألۀ « »332عکر شد (اضارۀ ونافع).

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

انســام دهــد ،طنانشــه در ههــان ػوــان بــرای ظــود خــا دخگــری کــار کنــد ،حكــن وســأله
دارای طند صورت است:

الف .اضحر ههان کاری را کـه قـرارداد اضـاره ور بـوط حـه آن بـوده ،بـرای ظـود خـا بـرای

دخگری حهطور وسانی انسام دهد؛

در ایــن صــورت ،وســتأضر ویتوانــد اضــاره را فســز کــرده و ا گــر اضرتــی حــه او داده،

تهــاوش را پــس حگحــرد و ویتوانــد فســز نكنــد و اضــرت قــراردادی را حــه او حدهــد؛ ولــی
اضرت الهثل عهلی را که اضحر برای ظود خا دخگری انسام داده ،اػ ظود اضحر حگحرد.
ب .اضحر کار وورد اضاره را در وقابل درخافت عوضـی (حـه عنـوان اضـاره خـا ُضعالـه)
1

برای دخگری انسام دهد؛

در ایــن صــورت ،وســتأضر عــالوه بــر کارهــایی کــه در صــورت قجــل عکــر شــد ،ویتوانــد
اضارۀ دوم (خا ُضعاله) را اوضا کند و تهام اضرت آن را برای ظود وطالجه کند؛ کـه الجتـه حـا
انتصاب این صورت ،اضرت قراردادی در اضارۀ ظود حا اضحر را حاخد حه او بپرداػد.

2

ً
 .1الجته ،ا گـر اضحـر کـار را حـه درظواسـت فـرد دخگـر وسانـا بـراخش انسـام داده ،طنانشـه وسـتأضر اػ حـق فسـز
ظود استفاده نكند ،ویتوانـد اضـرت الهثـل عهـل را اػ ظـود اضحـر خـا کسـی کـه اضحـر کـار را بـرای او انسـام
داده وطالجه نهاخد.
 .2حه عنوان وثال ،اگر اضرت الهثل خک روػ نقاشـی در سـاظتهان  555هـزار تووـان حاشـد و خـک نقـاش بـرای
خک روػ کـار در وقابـل 355هـزار تووـان  -حـه گونـهای کـه در وـورد «الـف» اػ وسـألۀ « »332عکـر شـد  -اضحـر
شده حاشد ،طنانشه ههان روػ در وقابل  5وحلحون تووان برای دخگری اضحر شده و نقاشـی کنـد ،وسـتأضر
اول بين سه اور وصحر است:
ّاول .قرارداد ظود را فسز کند و طحزی حه نقاش ندهد؛
ّدوم .قرارداد ظود را فسز نكند و اضرت قراردادی را حه او حدهد و اضـرت الهثـل خـک روػ نقاشـی را اػ اضحـر خـا
وستأضر دوم حگحرد ،خعنی در وسهوع  455هزار تووان حه نفع او شود؛
سف ّفىم .قــرارداد ظــود را فســز نكنــد و اضــرت قــراردادی را حدهــد و قــرارداد اضــارۀ دوم را اضــاػه داده و اضــرت آن
اضاره را وطالجه کند ،خعنی در وسهوع  355هزار تووان حه نفع او شود.
اوا اگر نقاش که در اضارۀ اول ونفعت نقاشی ظود را وا گـغار کـرده ،در اضـارۀ دوم بـرای راننـدگی خـا حنـایی
اضحر شود (وورد «ح» اػ ههحن وسأله) ،وستأضر تنها بين اور اول و دوم وصحر است.
وثـال دخگـر بـرای وـورد «ب» :پزشـكی کـه حـا توضــححات وـغکور اضحـر شـده تـا در ػوـان وعحنـی حـه وــداوای
بيهاران در بيهارستان بپرداػد ،ولی تصلف کرده و در وطب شصصی ظود حه این کار وشغول شود.

اضاره /

ج .اضحــر در وــدت اضــاره ،کــار دخگــری  -غحــر اػ کــاری کــه بــرای آن اضحــر شــده و

طوری است که انسام آن حاعث ویشود نتواند کار وـورد اضـاره را انسـام دهـد  -بـرای

ظود خا دخگری انسام دهد؛

در ایــن صــورت ،وســتأضر ویتوانــد اضــاره را فســز کنــد و ا گــر اضرتــی حــه او داده،

تهاوش را پس حگحـرد و ویتوانـد فسـز نكنـد ،حلكـه تهـام اضـرت قـراردادی را حـه اضحـر

بپــرداػد ،ولــی اضرتالهثــل عهــل وــورد اضــاره را کــه اضحــر انســام نــداده اػ او وطالجــه

نهاخد؛
ً
وثال اگر اضرت قراردادی کارگر وغکور برای خک روػ  455هزار تووان و اضرت الهثـل
آن  435هزار تووان حاشد ،طنانشـه وی در ههـان روػ کارهـای ظواسـته شـده را انسـام

ندهــد و حــه انســام کارهــای شصصــی کــه حــا کــار وــورد اضــاره ونافــات دارد ،بپــرداػد و
کارفروا قرارداد را فسز نكند ،کارگر در وسهوع  35هزار تووان حدهكار ویشود.

شاخان عکر است ،در تهام صورتها اگر وستأضر قرارداد اضارۀ ظود را فسـز کنـد،

طنانشـــه اضح ــر حصشـــی اػ کـــار وـــورد اض ــاره را ب ــرای وس ــتأضر انس ــام داده ،ح ــق دارد

اضرت الهثل آن کارها را اػ وستأضر حگحرد.

1

مسأله  .586فردی که برای انسام کاری بر عوهاش در ػوان وعحنـی اضحـر شـده 2و در
اضاره قحد خـا شـرط شـده کـه اضحـر ظـودش آن کـار را انسـام دهـد 3،نجاخـد در آن وـدت

وعحن ،وشغول کاری شود که حا انسام عهل وورد اضـاره ونافـات دارد؛ 4طـه آن کـار را
 .1وگر آنكه قرارداد اضاره حه گونهای حاشد کـه حـا انسـام قسـهتی اػ کـار ،هـحر حصشـی اػ وطلـوب وسـتأضر در
عقد اضاره انسام نشده حاشد؛ وشاحه آنشه در وسألۀ « »452عکر ویشـود .ههشنـحن ،ا گـر اضـرت الهثـل اػ
اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،توضه حه نكتهای که در وسألۀ « »453عکر ویشود ،الػم است.
 .2نوع دوم اػ اضارۀ اضحر ،که در وسألۀ « »332عکر شد.
 .3در صورت قحد ،وورد اضاره تنها عهلی که ظـود اضحـر انسـام دهـد وـیحاشـد ،اوـا در صـورت شـرط ،انسـام
اصــل عهــل  -حــا قطــع نظــر اػ انســام آن توسـط ظــود اضحــر خــا دخگــری  -در قــرارداد ونظــور نظــر بــوده اســت و
عــالوه بــر آن ،اػ اضحــر ظواســته شــده حــه اوــر دخگــری (خعنــی انســام عهــل توسـط ظــودش) نحــز ولتــزم شــود.
توضحح بيشتر فرق بين قحد و شرط در اضاره ،در وسألۀ « »253عکر شده است.
 .4طوری که حا انسام آن کار نتواند عهل وورد اضاره را انسام دهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

برای ظود انسام دهد خا برای دخگری؛ حا اضرت حاشد خا حدون اضرت؛

اوا اگر طنحن کاری انسام دهـد و دخگـر نتوانـد عهـل وـورد اضـاره را انسـام دهـد ،وثـل

آنكه در آن روػ برای ظود خا دخگری پيراهن حدو ػد و روػ حه پاخان برسـد خـا در آن روػ حـه سـفر
برود و نتواند در سفر وورد اضاره (پيراهن دوظتن) را انسام دهد ،دو صورت دارد:

الف .انسام عهل توسط ظود اضحر در وقت وعحن «قحد» بوده است ،در این فرض

وســـتأضر  -ههاننـــد صـــورت «ح» اػ وس ــألۀ قج ــل  -ویتوان ــد اض ــاره را فس ــز ک ــرده و

طنانشه اضرت قراردادی را پرداظت نهوده ،آن را پس حگحرد و ویتواند فسـز نكنـد و

تهــام اضــرت قــراردادی را حــه او حدهــد ،ولــی اضــرت الهثــل عهــل وــورد اضــاره (دوظــتن
پيراهن در وثال وغکور) را که اضحر انسام نداده ،اػ او وطالجه نهاخد.

1

شاخان عکر است ،اگر کاری که اضحر در ودت اضاره انسام داده ،بر اساس قـرارداد

اضــارهای حــا شــصص دخگــر بــوده ،وثــل آنكــه فــرد اضحــر شــده در وــدت وعــحن پيراهنــی
حدوػد و در ههان ودت برای شـصص دخگـری اضحـر شـود کـه بـراخش پيـراهن حـدوػد خـا

کار دخگری انسام دهد که حا دوظتن پيراهن برای نفر اول ونافات دارد ،قـرارداد اضـارۀ

دوم حاطــل اســت و وی (اضحــر) اضــرت الهثــل کــاری کــه بــرای نفــر دوم انســام داده را
طلجكار است ،نه اضرت قراردادی حا وی را.
ً
ب .انسام عهل توسط ظود اضحر در وقت وعحن «شرط» بوده است ،وثال طنانشه
2

بــرای دوظــتن پيــراهن در وــدت وعحنــی اضحــر شــده و در آن روػ حــه ســفر بــرود و نتوانــد
ً
 .1وثال اگر اضرت الهثل  555وتر ورحع نقاشی ساظتهان 355 ،هزار تووان بوده و فرد در وقابـل  255هـزار تووـان
برای نقاشی  555وتر ورحع در روػ وعحن ،حه گونهای که در وورد «ب» اػ وسألۀ « »332عکـر شـد ،اضحـر شـده
حاشد ،طنانشه تصلف کرده و کار وی را انسام ندهد  -طه برای ظود خا دخگری کار کند خا نه (و اگر بـرای
دخگری کار کند ،فرقی ندارد که بر اساس قرارداد اضـارۀ دخگـری حاشـد خـا نـه)  -وسـتأضر (اول) بـين دو اوـر
وصحر اسـت :الف .قـرارداد ظـود را فسـز کنـد و طحـزی حـه اضحـر ناـرداػد؛ ب .قـرارداد ظـود را فسـز نكنـد و
اضرت قراردادی را حه او حدهد و اضرت الهثل عهل وورد اضاره را حگحرد ،خعنی در وسهـوع  555هـزار تووـان
طلجكار شود.
 .2الجته ،در صورتی که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،توضـه حـه نكتـهای کـه در وسـألۀ «»454
عکر ویشود ،الػم است.

اضاره /

ظودش اقـدام حـه آن کـار کنـد ،در ایـن فـرض وسـتأضر ویتوانـد اضـاره را فسـز کـرده و
طنانشه اضرت قراردادی را پرداظت نهوده ،آن را پس حگحرد و ویتواند فسـز نكنـد و

در این صورت ،اضحر حاخـد عهـل را توسـط شـصص دخگـری انسـام دهـد و وسـتأضر نحـز

حاخد تهام اضرت قراردادی را حه او حدهد.

شاخان عکر است ،اگر کاری که اضحر در ودت اضاره انسام داده بـر اسـاس قـرارداد

اضارهای حا شصص دخگر بوده ،قرارداد اضارۀ دوم صححح است.

مسأله  .587اگـــر فـــردی بــرای اســـتصراح وعــدن خــا ضهــعآوری هحــزم ،ســجزخسات و
گحاهان دارویی و وواردی اػ این قجحل  -که ضـزء وجاحـات اصـلی اسـت -اضحـر شـده

حاشد ،طنانشه اضاره حـه صـورت اول اػ دو نـوع اضـاره کـه در وسـألۀ « »332عکـر شـد،

حاشد (خعنی اضحر حا قرارداد اضاره ،کارایی ظود در ضهعآوری و استصراح اشحاء وـورد
نظر را برای ودت وعحن حه وستأضر واگغار کرده حاشد) 1،در این صورت ،اگر وستأضر

قصــد والــک شــدن اوــوالی کــه اضحــر ضهــعآوری وی کنــد را داشــته حاشــد ،تهــام اوــوال
ضهعآو ری شده در آن ودت توسط اضحر ،وال وستأضر است؛ طـه اخنكـه اضحـر آنهـا را
برای ظود برداشته حاشد خا برای وستأضر خا فرد دخگر.

2

مسأله  .588اگر فردی برای ضهعآوری وجاحـات اصـلی اضحـر شـده حاشـد ،طنانشـه
اضــاره حــه صــورت دوم اػ دو نــوع اضــارۀ وــغکور در وســألۀ « »332حاشــد؛ خعنــی اضحــر حــا
ً
قرارداد اضاره در عوۀ ظوخش وتعهـد شـده حاشـد کـه وـثال گحاهـان وحـدودۀ وعحنـی را

برای وستأضر ضهعآوری نهاخد ،دو صورت دارد:

الففف .آنشــه اضحــر ضهــعآوری وــیکنــد ،حــه قصــد انســام عهــل وــورد اضــاره حاشــد و

وستأضر نحز قصد والـک شـدن آن اوـوال را نهاخـد؛ در ایـن صـورت ،اوـوال وـغکور وـال

وستأضر است؛

 .1خا اخنكه تهام ونافع و کارایی ظود در ودت وعحن را حه وستأضر واگغار نهوده حاشد.
 .2اگر وستأضر قصـد والـک شـدن نكـرده حاشـد ،نسـجت حـه اوـوال ضهـعآوری شـده ،نسـجت حـه دخگـران حـق
اولوخت دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ب .آنشه را ضهعآوری نهوده ،بـرای ظـود برداشـته؛ در ایـن صـورت ،اوـوال وـغکور

وــال ظــودش ویحاشــد و در ایــن فــرض ،وســتأضر ویتوانــد اضــاره را فســز کــرده و در
صورتی که اضرت را پرداظته ،تهام اضرت را پس حگحرد خـا فسـز نكنـد و تهـام اضـرت
قراردادی را حدهد ،ولی اضرت الهثل عهل وورد اضاره را که اضحر برای وستأضر انسـام
نداده اػ او وطالجه نهاخد.

 اجحر گرفتن اجحر (برای انجام کار وورد اجاره)

مسأله  .589اگــر در قــرارداد اضــاره شــرط نشــده حاشــد کــه اضحــر ظــودش عهــل وــورد
اضــاره را انســام دهــد 1،اضحــر ویتوانــد انســام آن کــار را حــا عقــد اضــاره حــه فــرد دخگــری
واگغار کند تا حا اضرتی «وعادل» حا اضرت در اضارۀ اول خا «بيشتر» اػ آن ،کار وورد نظـر

را انسام دهد.

مسأله  .591اگر در قرارداد اضاره شرط نشده حاشد که اضحر ظودش عهل وورد اضـاره
را انسام دهد 2،طنانشه اضحر حصواهد حه اضرتی کهتر اػ آن ،دخگـری را بـرای انسـام آن

کــار اضحــر کنــد ،اضــارۀ دوم در صــورتی صــححح اســت کــه اضحــر اول وقــداری اػ کــار را

ظودش انسام داده حاشد ،هرطند وقدار کهی حاشد.
ً
حنــابراین ،ا گــر وــثال پيهان کــاری حــا توضــححات عکــر شــده ،بــر اســاس عقــد اضــاره
وتعهـد شود وكانی را حا اضرت  555وحلحون تووان حفاری کند ،در صورتی که حصشـی
اػ آن را  -هرطند کن حاشد  -حفاری نهاخد ،ویتواند بـرای حفـاری وقـدار حاقحهانـده،
فرد دخگری را در وقابل  65وحلحون تووان خا کهتر اضحر نهاخد؛
ً
الجتــه ،در صــورتی کــه اضــاره اػ وــواردی حاشــد کــه عرفــا اػ اضارههــای وتعــددی

 .1طه اخنكه شرط حـه صـورت صـرخح عکـر شـود خـا حـه علـت وتعـارف بـودن خـا وطـرح شـدن در پيش گفتگـوی
اضاره ،اضاره بر اساس آن واقع شود .حنابراین ،فرض وسأله در صورتی است که هحر خـک اػ اقسـام شـرط
در قرارداد اضاره لحاظ نشده است.
 .2ههان.

اضاره /

تشكحل شده است - 1وثـل آنكـه فـرد اضحـر شـده حاشـد در برابـر خـک وحلحـون و پانصـد

هــزار تووــان 35 ،روػ روػه حگحــرد کــه ایــن قــرارداد در حقحقــت 35 ،اضــارۀ خــک روػه در
وقابل  35هزار تووان است  -اضحـر نهیتوانـد خـک خـا طنـد روػ را ظـودش روػه حگحـرد و

حقحه را حه قحهت کهتر حه دخگری واگغار نهاخد.

مسأله  .591اگر فردی برای تعهحر وسحلهای اضحـر شـود و شـرط نشـده حاشـد کـه اضحـر
ظودش عهل وورد اضاره را انسـام دهـد ،طنانشـه اضحـر شـصص ثـالثی را  -حـا رعاخـت

شراخط صحت آن  -برای تعهحر وسـحلۀ وـغکور اضحـر نهاخـد و حصواهـد وـال وسـتأضر را

حــه اضحــر دوم تحویــل دهــد ،حنــابر احتحــاط واضــب حاخــد اػ وســتأضر اضــاػه داشــته خــا حــه
صورتی رضاخت او براخش وعلوم حاشد.

مسأله  .592وواردی که حنـا بـرای انسـام کـار صـاحب کـار ظـود ،کـارگر وی گحـرد ،دو
صورت دارد:

الف .صاحب کار حنا را اضحر کرده که ساظتهان حساػد؛ طه اخنكه ظودش آن کـار

را انسام دهد و طه آن را حه دخگران واگغارد؛

این صورت ،حكن وسألۀ « »375را دارد؛

ب .قـرارداد صــاحب کــار و حنــا حــه ایــن صـورت حاشــد کــه برظــی اػ اوــور  -ههشــون

نظــارت بــر کــار و طــرح نقشــۀ ســاظتهان و تصــهحن گحریهــای اساســی  -را ظــود حنــا
انسام دهد و برای انسام کارهای دخگر کارگر حگحرد؛

در این صورت ،که اضرت حنا در وقابل کار ظودش  -اعـن اػ نظـارت و واننـد آن و

کارگر گرفتن  -است 2،کهتر بودن اضرت کارگر نسجت حه حنا اشكال ندارد.

3

 .1حنــابراین ،در ایــن فــرض هرطنــد خــک صــحغۀ اضــاره ظوانــده شــده حاشــد ،ولــی اضــارۀ و ـغکور ونحــل حــه
اضارههای وتعدد شده و خک عقد اضاره وحسوب نهیشود.
 .2در حقحقت ،وظحفۀ حنا غحر اػ کاری است که حه کارگر سارده ویشود.
 .3شـاخان عکــر اســت ،در ایـن صــوت نحــز حنـا اػ نظــر نــوع اضحـر گــرفتن و وجلــغ اضـاره و ســایر ظصوصــحات حاخــد
ً
طجق قرارداد عهل کند ،وثال طنانشه حنا اضحـر شـده تـا کـارگر را بـرای صـاحب کـار حگحـرد و وقـدار اضـرت
هن تعحين شده ،حاخد حه ههحن کحفحت عهـل کنـد و حـق نـدارد اػ اضرتـی کـه بـرای کـارگر قـرار داده شـده،
برای ظودش بردارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 اجاره دادن اجحر

مسأله  .593اگر اضحر در اضارۀ نوع اول اػ انواع اضـاره کـه در وسـألۀ« »332عکـر شـد،
حا وستأضر شرط نكرده حاشد که فقط برای ظود او کار کنـد و وسـتأضر او را حـه دخگـری

اضــاره ندهــد ،وســتأضر ویتوانــد وی را حــه دخگــری اضــاره دهــد؛ ولــی نجاخــد اضــرت در
اضارۀ دوم بيش اػ اضرت اضارۀ اول حاشد.

1

 ضهان اجحر

مسأله  .594در وواردی که فرد اضحر شده تا کاری را بر وسحله خا شحجی که وتعلق حـه

وستأضر است انسام دهد  -واننـد اخنكـه اضحـر شـده تـا واشـحن وی را تعهحـر نهاخـد خـا

پارطهاش را ظحاطی کرده و لجاس حدوػد ،طنانشه آن شیء در اظتحارش قـرار گرفتـه،
در دست وی «اوانت» حه حساب ویآخد.

حنابراین ،اگر اػ بـين بـرود خـا نقصـی بـر آن وارد شـود ،در صـورتی کـه در نگهـداری اػ

آن کوتـــاهی کـــرده خـــا اػ آن اســتفادۀ غحــر وســاػ نهــوده ،ضــاون 2تلــف خــا نقــص آن

ویحاشد؛

3

در غحــر ایــن صــورت ،ضــاون نحســت و پرداظــت «وثــل» خــا «قحهــت» خــا «وقــدار

کاهش قحهت» بر او واضب نهیحاشد.

شاخان عکر است ،حكن وغکور در این وسأله شاول اضارۀ حاطل نحز ویشود.

 .1ههحن طور ،ظصوصحات اضارۀ دوم  -وانند ودت و نوع کار  -نجاخد وغایر حا اضارۀ اول حاشد.
 .2ضاون بودن فرد نسجت حه وال حه این وعنا است که:
الف .اگر وال اػ بين برود ،عوض و حدل آن حه عهدۀ فرد ثاحت ویشود؛ خعنـی ا گـر وـال اػ اشـحاء وثلـی اسـت،
حاخد وثل آن و اگر قحهی است قحهت آن را بپرداػد.
ب .اگر نقصـی بـر وـال وارد آخـد ،تفـاوت قحهـت صـححح و وعحـوب کـه حـه آن «أرش» گفتـه ویشـود ،بـر عهـدۀ
شـصص ثاحـت ویشـود؛ توضـحح وعنـای «وثلـی و قحهـی» ،در وسـاجل « 5352و  »5353و توضـحح کحفحـت
وحاسجۀ «أرش» ،در وساجل « 324و  »323عکر شده است.
 .3توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر وی گردد ،فههحده ویشود.

اضاره /

الجتــه ،حكـــن صــورتی کـــه وســـتأضر در ضــهن اضــارۀ صــححح شــرط کــرده اضحــر

ظسارت وارد شده را ضجران نهاخد خا ضاون آن حاشد ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

ههــحن طــور ،اگــر تلــف خــا ظســارت وارده ،بــر اثــر کــار اضحــر صــورت گرفت ـ ـه حاشــد،

وسألۀ « »375در وورد آن ضاری ویحاشد.

مسأله  .595اگر وستأضر هنگام اضاره شرط کند «در صورت تلف خا وعحـوب شـدن
ً
والی که دست اضحر است ،اضحر ظسارت وارد شـده را وسانـا ضجـران نهاخـد و وثـل خـا
قحهت خا کاهش قحهت را بپرداػد ،هرطند در نگهداری اػ وال کوتاهی نكـرده و اػ آن

استفادۀ غحر وساػ هـن ننهـوده حاشـد» ،طنـحن شـرطی صـححح اسـت و حاخـد طجـق آن

عهل شود.

1

اوا اگر شرط کرده «در صورت تلف خا وعحوب شدن والی کـه دسـت اضحـر اسـت،

اضحر وثل خا قحهت خا کاهش قحهت آن را حه وی وـدیون حاشـد ،هرطنـد در نگهـداری

اػ وــال کوتــاهی نكــرده و اػ آن اســتفادۀ غحــر وســاػ هــن ننهــوده حاشــد» ،طنــحن شــرطی

صححح نحست.

2

مسأله  .596اگــر کــاالیی کــه فــرد بــرای نگهجــانی اػ آن اضحــر شــده ســرقت شــود ،در
صــورتی کــه در نگهجــانی کوتــاهی نكــرده حاشــد ،ضـاون نحســت 3و طنانشــه ضــهان خــا
ضجران ظسارت وارده در ضهن قرارداد اضاره شرط شده ،حكن آن در وسألۀ قجل عکـر

شد.

شاخان عکر است ،در فرض سرقت وـال ،طنانشـه اضحـر حـهطـور وتعـارف نگهجـانی

کرده و کوتاهی اػ او سر نـزده ،وسـتحق اضـرت ویحاشـد؛ الجتـه ،ا گـر شـرط شـده حاشـد
 .1شرط در این گونه ووارد« ،شرط فعل» نام دارد.
 .2شرط در ایـن گونـه وـوارد« ،شـرط نتحسـه» نـام دارد؛ تفـاوت بـين شـرط فعـل و شـرط نتحسـه ،اػ توضـححات
وساجل « 477و  »355و نحز ،صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود.
 .3شاخان توضـه اسـت ،در صـورتی کـه نگهجـان حـه ظـواب رفتـه و وـال سـرقت شـده ،ظـاهر ایـن اسـت کـه ا گـر
نگهجــان ســعی داشــته بيــدار حهانــد ،ولــی حــه خــک حــاره حــدون اظتحــار ظــواحش بــرده ،کوتــاهی اػ او ســر نــزده
است ،اوا اگر حا اظتحار ظوابيده وقصر وحسوب ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

که در صورت سرقت شدن وال ،اضـرتش را بجصشـد ،در ایـن فـرض عهـل حـه شـرط بـر

وی الػم است.

مسأله  .597کسی که اضحر شده تا کاری را بر وال دخگری انسام دهد ،طنانشه وال
بر اثر کار وی ظسارت دخده خا تلف شود (اتالف) ،دو صورت دارد:

الففف .اضــاره بــر انســام کــار واقــع شــده و کحفحــت انســام کــار حــه ظــود اضحــر وا گــغار

گردخده؛ وثل آنكه شصصی را برای تعهحر واشحن اضحر کرده حاشد؛

در ایــن صــورت اضحــر ضــاون اســت ،هرطنــد قصــد ضــاخع کــردن وــال را نداشــته؛

حلكــه ا گــر اســتاد وــاهری حاشــد و علــی رغــن حــه کــار بــردن دقــت و احتحــاط کاوــل،

ظســارت بــر وــال وارد کــرده خــا آن را اػ بــين بجــرد ،حــاػ هــن ضــاون ویحاشــد؛ 1وگــر در

صورت شرط «براجت اػ ضهان» که در وسألۀ حعد عکر ویشود.

ً
ب .وســتأضر ،ظصوصــحات و کحفحــت عهــل را ظــود تعحــين کــرده حاشــد ،وــثال حــه

تعهحرکار حگوخد« :فالن قطعه را در واشحن حكار بجر»؛

در این صورت ،اگر اضحر کار را حه ههان صورت ظواسته شده انسـام دهـد و بـر اثـر

آن (حكار بردن قطعۀ وورد نظر) وال صـدوه دخـده خـا اػ بـين بـرود ،ضـاون نحسـت؛ ولـی

اگر حه صورت دخگری غحر اػ آنشه تعحين شده عهل کند ،ضاون است.

مسأله  .598اگر در وسألۀ قجـل ،اضحـر اػ وسـتأضر براجـت ضـهان حگحـرد؛ خعنـی شـرط
کند که طنانشـه بـر اثـر کـار وی ،وـال تلـف شـود خـا ظسـارتی حـه آن وارد گـردد ،ضـاون

نجاشــد و او هــن بپــغیرد 2،طنانشــه حــا وضــود آنكــه در کــار ظــود وــاهر بــوده و دقــت و
احتحاط الػم را حكار گرفته ،تلف خا ظسارتی بر وال وارد آخد ،ضاون نحست.

ههشنــحن ،اگــر اضحــر شــرط کــرده حاشــد کــه در وــوارد ضــاون بــودن وی ،وســتأضر

ً
 .1حنابراین ،طنانشه وثال ظحاط حا برش ناحسا پارطۀ وستأضر را ضاخع کند خا تعهحرکار بر اثر اشتجاه در تعهحـر
حاعــث ظــراب شــدن خــا وارد آوــدن ظســارت بــر وســحلۀ وســتأضر شــود خــا َحكــاک حــا ضــرحهای کــه ضهــت
حكاکی حه سنا عقحق وارد کرده آن را حشكند ،حا توضححات فوق ضاون است.
 .2طه اخنكه حه شرط وغکور تصرخح شود و خا حه صورت ضهنی حاشد و اضاره وجتنی بر آن واقع گردد.

اضاره /

طلـب ظــود حاحــت ظســارت و واننــد آن را بجصشـد و او را ابــراء عوــه نهاخــد ،بــر وســتأضر

عهل حه شرط الػم است.

مسأله  .599اگر وستأضر حه ظحاط حگو خـد« :در صـورتی کـه انـداػۀ ایـن پارطـه ضهـت
دوظــتن پيراهنــی بــرای وــن کــافی اســت ،آن را ُبجــر» و ظحــاط حــه ظحــال اخنكــه کــافی

است ،برش بزند و حعد وعلوم شود کافی نجوده ،ضاون است؛

ولی اگر احتدا اػ او سؤال کند« :آخا انداػۀ ایـن پارطـه ضهـت دوظـتن پيراهنـی بـراخن

کــافی اســتا» و ظحــاط حــه اعتقــاد اخنكــه کــافی اســت ضــواب وثجــت حدهــد؛ ســاس

ظودش اػ ظحاط ظواسته و حه وی حگوخد« :آن را برش بزن»؛ در این صورت ،طنانشـه
پس اػ برش وعلوم شود کافی نجوده ،ضاون نهیحاشد.
ً
مسأله  .611اگــر ح ـاربر هنگــام حه ـل و نقــل حــار حلغــزد و حــاری کــه توس ـط وی وــثال در

دست خا بر پشت خا سرش حهل ویشود ،سقوط کرده و اػ بين برود خـا ظسـارتی حـه آن
ً
وارد شــود ،طنانشــه در وقــوع ایــن حادثــه عرفــا وقصــر نجــوده (کوتــاهی و ســهلانگــاری

نكرده) ضاون نحست؛

1

در غحر این صورت ضاون است؛ وانند اخنكه هنگام حهل و نقـل حـار ،حـا عسلـه و

سرعت غحر وتعارف راه ویرفته خا حا وضود وسحر وناسب بـرای حهـل و نقـل حـار ،آن را

اػ وسحر شحب و لغزنده برده خا حار را بر پشت ظود وحكـن نجسـته خـا حـار سـنگحن بـوده،
ً
طوری که وعهوال طنحن حاری را در طند نوحت ضا حه ضا وـینهاخنـد ،ولـی او ظواسـته
آن را در خک نوحت ضا حه ضا نهاخد.

مسأله  .611اگر انسان فردی را اضحر کند تا حا وسـحلۀ نقلحـه ،حـاری را حهـل کنـد و آن
حــار وــورد ســرقت قــرار گرفتــه خــا نقصــی بــر آن وارد آخــد خــا اػ بــين بــرود ،در صــورتی کــه
ظسارت بر اثر کوتاهی و سهلانگاری اضحر حاصل شده حاشد ،وثل آنكه حا بـیدقتـی

 .1وگر در وواردی که خد اضحر حه ضهت کوتاهی در نگهداری وال خا ظحانت در اوانت و استفادۀ غحر وسـاػ،
اػ «اوانی» بودن ظارح شـده و تجـدیل حـه خـد ضـهانی گـردد کـه توضـحح آن در وسـاجل « 5454تـا  »5454عکـر
ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

و رعاخت نكردن احتحاط در رانندگی ووضب ظسارت حار شده ،ضاون اسـت ،وگرنـه

ضاون نهیحاشد.

1

ههحن طور ،اگر ححوانی که حار ویبرد بر اثر لغزخدن ،حاعث اػ بين رفـتن وـال شـود،

طنانشه لغزخدن ححوان بر اثر سهلانگاری صـاحب ححـوان  -وثـل ػدن غحـر وتعـارف

خا حار ػدن بيش اػ انداػه خا وحكن نجستن حار بر پشـت ححـوان  -حاشـد ،ضـاون اسـت،

وگرنه ضاون نحست.

شــاخان عکــر اســت ،در ایــن وســأله و وســألۀ قجــل ،ا گــر وســتأضر حــا اضحــر شــرط کــرده
ً
حاشــد کــه در صــورت تلــف شــدن خــا وارد شــدن نقــص ،ظســارت وارد شــده را وسانــا

ضجــران نهاخــد و وثــل خــا قحهــت خــا وقــدار کــاهش قحهــت را بپــرداػد ،طنــحن شــرطی

صححح بوده و حاخد طجق آن عهل شود.

2

مسأله  .612اگر قصاب سر ححوانی را حه صـورت غحـر شـرعی ُبجـرد و آن را حـرام کنـد،
طــه بــرای عحــح ححــوان اضحــر شــده حاشــد و طــه حــهطــور وســانی ایــن کــار را انســام داده

حاشد ،ضاون است.

3

 فسخ

مسأله  .613ووارد حق فسز در اضارۀ اضحر ،ههانند فسز در اضارۀ اعحان است کـه
در وساجل « »343و « »342بيان شد؛ برای روشن شدن وطلب ،حه عکر دو وثال اکتفا

ویشود.

هثال .1اگر اضحر حعد اػ اضاره حفههـد اضـاره بهـای عهلـش بـيش اػ وقـداری اسـت

که حا وسـتأضر قـرارداد حسـته اسـت خـا وسـتأضر حفههـد اضحـر را گرانتـر اػ وعهـول اضـاره

کرده  -طنانشه حه گونهای حاشد کـه در وجحـث ظر خـد و فـروش (قسـهت ظحـار غـجن)
 .1ههان.
 .2شرط در این وورد ،حه صورت شرط فعل قرار داده شده ،که در فرض اول وسألۀ « »275عکر گردخد.
 .3شــاخان عکــر اســت ،برظــی اػ وســاجل «ضــهان پزشــک» در اوــور پزشــكی در ضلــد طهــارم ،فصــل «احكــام
پزشكی» عکر ویشود.

اضاره /

عکر شد  -کسی که وغجون شده ویتواند اضاره را فسز نهاخد (ظحار غجن).

هثال .2اگر صاحب کار در هنگام اضـاره حـا اضحـر شـرط کنـد کـه کـار را حـا کحفحـت

وعــحن انســام دهــد ،در صــورتی کــه اضحــر حــه شــرط عهــل نكنــد ،وی ویتوانــد اضــاره را

فسز کند (ظحار تصلف شرط).

1

مسأله  .614اگر اضحر خا وستأض ـر بر اساس حق فسص ـی که دارد اضاره را فسـ ـز کنـ ـد

 -وثل آنكه خكی اػ آن دو حفههد وغجون شده و اضاره را فسز نهاخد -طنانشـه قجـل اػ

انسام عهل ،فسز صورت گحرد ،هحر اضرتی حه اضحر تعلق نهی گحرد؛

اوا طنانشه اضاره پس اػ انسام کاول خا در بين کار فسـز شـود ،اضحـر حـه انـداػۀ وقـدار

کاری که انسام داده ،وستحق اضرت الهثل ویحاشد 2،وگر در وورد وسألۀ حعد؛

الجتــه ،اگــر تنهــا وسهــوع عهــل ،وــورد اضــاره بــوده ،نــه اخنكــه هــر قســهتی اػ آن وــورد

اضاره حاشد  -وثل اخنكه فرد اضحر شده تا خک روػ روػه حگحرد  -طنانشه فسز در بـين

آن صورت حگحرد ،اضحر وستحق هحر اضرتی نهیحاشد.

مسأله  .615اگر اضحر در هنگام انعقاد قرارداد اضـاره وـیدانسـته خـا احتهـال عقالیـی

وــیداده کــه اضــرت قــراردادی کهتــر اػ اضــرت الهثــل اســت و حــا ایــن حــال ،اقــدام حــه
انعقــاد قــرارداد اضــاره حــه کهتــر کــرده ،طنانشــه حعــد اػ پاخــان کــار ،قــرارداد اضــاره فســز

شود ،اضحر فقط حه انداػۀ اضرت قراردادی طلجكار ویحاشد.

چند وسألۀ وشترک (بين اجارۀ اعحان و اجارۀ اجحر)

مسأله  .616ا گــر پــس اػ پاخــان وــدت قــرارداد وعلــوم شــود اضــاره حاطــل بــوده ،وســتأضر
 .1اگــر طــرفحن خــا خكــی اػ آن دو (وســتأضر خــا اضحــر) در قــرارداد اضــاره ،حــق فســز (ظحــار) ظــود را پــس اػ اضــاره
ســاقط کننــد ،خــا آنكــه در ضــهن اضــاره شــرط شــود کــه حــق فســز (ظحــار) نداشــته حاشــند ،ظحــار ســاقط
ویشــود؛ گــاه ایــن اوــر نســجت حــه تهــام ظحــارات صــورت وــیپــغیرد و گــاه نســجت حــه برظــی اػ ظحــارات
ویحاشد.
 .2شاخان عکر است ،ههان طور که در وسألۀ « »346عکر شد ،اگر حق فسز حه گونهای لحاظ شده که اضـاره
اضاره نسجت حه وقـدار حاقحهانـده اػ کـار فسـز شـود ،نـه وقـدار سـاری شـده ،واننـد غالـب وـوارد در ظحـار
شــرط ،در ایــن صــورت وســتأضر حاخــد حــه انــداػۀ وقــدار کــاری کــه اضحــر انســام داده  -حــه نســجت ،اضــرت
قراردادی را بپرداػد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اضرت الهثل را حدهكار ویشود ،نه اضرت خا اضاره بهای قراردادی؛

الجتــه ،اگــر والــک (در اضــارۀ اعحــان) 1خــا اضحــر (در اضــارۀ اضحــر) ،هنگــام اضــاره اػ

اضرت الهثل اطالع داشته و حا این حال اضاره را حه کهتر اػ آن واقع ساػد ،در صـورتی
که وعلوم شود اضـاره حاطـل بـوده ،فقـط حـه انـداػۀ اضـرت قـراردادی طلجكـار ویحاشـد.

ههشنحن است حكن ،اگر در هنگام انعقاد قرارداد اضاره ،احتهـال عقالیـی وـیداده
که اضرت قراردادی کهتر اػ اضرت الهثل حاشد و حا ایـن حـال اقـدام حـه انعقـاد قـرارداد

اضاره کرده حاشد.

شــاخان عکــر اســت ،در حعضــی اػ صــورتهــای حاطــل بــودن اضــاره ،فــرد وســتحق

اضرتالهثل هن نحست؛

وانند برظی اػ وثالهایی که در شرط «سوم» اػ شراخط وال وـورد اضـاره عکـر شـد،

وثــل اخنكــه فــردی اضحــر شــده تــا حــا طــوب غصــجی وســحلهای حســاػد ،در حــالی کــه اػ

غصـجی بــودن آن اطــالع داشــته ،خـا اخنكــه اضــاره وقحــد حـه اســتفادۀ حــرام اػ وــال بــوده،

خعنــی تنهــا ونــافع حــرام وــال وــورد اضــاره واقــع شــده خــا اخنكــه طــرفحن بــرای اســتفادۀ
وســـتأضر اػ کــــاربری حـــرام وـــال ،توافــــق و ههـــاهنگی کـــرده حاشـــند ،آنطنـــان کـــه

توضححش در وسألۀ « »255عکر شد.

مسأله  .617اگر در بين ودت قرارداد وعلوم شود اضاره حاطل بوده ،نسجت حـه وقـدار
ساری شده تا آن ػوان ،حكن وسألۀ قجل ضاری ویشود؛

الجته ،اگر تنها وسهوع عهل وورد اضاره بوده ،وانند آنشه در انتهای وسألۀ «»452

عکر شد ،اضحر حه ضهت انسام حصشی اػ عهل ،وستحق هحر اضرتی نحست.

مسأله  .618تهام وواردی که حه دلحل حاطل بودن قرارداد اضـاره ،اضـرت الهثـل بـرای
والک خا اضحـر ثاحـت ویشـود ،فرقـی نـدارد کـه وی اػ حاطـل بـودن اضـاره اطـالع داشـته

حاشد خا نه.

 .1این حكن در اضارۀ اعحان ،در وقتی است که والک غحر وحسور ،ظـودش خـا وکحـل وی کـه در تعحـين اضـاره بهـا
اظتحار تام داشته آن را اضاره داده حاشد و در اضارۀ اضحر ،ظود فرد اضحر(غحر وحسور) خا وکحل وی که در تعحـين
اضرت اظتحار تام داشته آن را واقع نهوده حاشد و در صـورتی کـه فـرد وحسـور اسـت ،اضـاره توسـط ولـی شـرعی
وی خا وکحل ولی  -حا رعاخت شراخطی که در فصل « َح ْسر» بيان ویشود  -واقع گردخده حاشد.

سرقفلی
خكی اػ وعاوالت راخذ در عرف «سرقفلی» است؛ «سرقفلی» اقسـام وصتلفـی دارد

که احكام برظی اػ آنها در این حصش بيان ویشود.

ً
مسأله  .619گاه والک وكان تسـاری 1آن را بـرای وـدت وعحنـی ،وـثال خـک سـال ،حـه
فردی اضاره ویدهد و در ضهن اضاره ،ووارد عیل بين طرفحن شرط ویشود:

 -وستأضر خا شصصی کـه او  -حـه صـورت وسـتقحن خـا حـا واسـطه  -وعـحن وـیکنـد،

«حق انتفاع و استفاده اػ وكان تساری را حهطور داجن» داشته حاشد؛

2

 -وستأضر ،وجلغی را حاحت حق وغکور حه عنوان عوض سرقفلی حه ووضر بپرداػد.

 -وســتأضر خــا شصصــی کــه او حــه صــورت وســتقحن خــا حــا واســطه وعــحن وی کنــد،

ســاالنه نحــز وجلــغ وعحنــی را حــه صــورت ثاحــت خــا حــا افــزاخش آن در هــر ســال حــه وقــدار
وتعارف اواکنی که سرقفلی آن واگغار شده ،حه طرف وقابـل (والـک وكـان تسـاری)

بپرداػد.

« .1وكان تساری» ،حه عنوان وثال عکر شده است.
 .2شرط وغکور در این حند حه صورت شرط نتحسه ویحاشد ،نه شرط فعل؛ توضحح فرق شرط نتحسه و شـرط
فعل ،در وساجل « 477و  »355عکر شد.
شاخان عکر است ،در آثار وترتب شده بر شرط نتحسه و شرط فعل تفاوتهایی وضود دارد ،اػ ضهله آنشـه
حا وقاخسۀ دو وسألۀ « »454و « »453فههحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

قرارداد فوق حا شراخط وغکور ،صححح است.

1

مسأله  .611وا گــغاری حــق ســرقفلی حــه وعنــای حــق انتفــاع و اســتفاده اػ وكــان تســاری
حهطور داجن 2،ههان طور که حه صـورت وـغکور در وسـألۀ قجـل (شـرط ضـهن اضـاره) قابـل
انسام است ،حه صورت وستقل اػ طریق قرارداد صلح خا وعاوضه نحز وحقق ویشود.

ً
حنــابراین ،والــک وكــان تســاری ویتوانــد ســرقفلی ولــک ظــوخش را حــهطــور داجــن ،وــثال در

وقابل خک وحلحارد تووان حه دخگری وصالحه کند؛ وشروط بر اخنكه وی سـاالنه وجلـغ وعحنـی

را حه صورت ثاحت خا حا افزاخش آن در هر سال حه وقدار وتعارف اواکنی که سـرقفلی آن وا گـغار

شده ،حه وی بپرداػد 3و طرف وقابل (وتصالح) نحز وصالحه را قجول کند.

4

 .1ههحن طور ،در صورت تهایل ویتوانند حه ضای این شراخط خا عـالوه بـر آن ،شـراخط دخگـری واننـد آنشـه در
وسألۀ حعد عکر وی گردد ،قرار دهند.
 .2برای کسی که حق سرقفلی حه او واگغار شده خا شصصی که او  -حه صورت وستقحن خا حـا واسـطه  -وعـحن
ویکند.
 .3ههان طور که در وسألۀ قجل عکر شد ،شراخط وغکور اػ حاب نهونه است و طرفحن ویتوانند شراخط دخگـری
ً
غحر اػ این ووارد خا عالوه بر آنهـا در ضـهن قـرارداد لحـاظ کننـد؛ وـثال والـک وحـل تسـاری ویتوانـد شـرط
کند طنانشـه طـرف وقابـل حصواهـد سـرقفلی را حـا وعاوضـه خـا صـلح و واننـد آن حـه شـصص ثـالثی وا گـغار
کند ،وجلـغ وعحنـی حـه عنـوان «حـق والكانـه» حـه کسـی کـه در ػوـان واگـغاری حعـدی والـک وحـل اسـت،
بپرداػد ،طه اخنكه ظودش حاشد خا فرد دخگـری کـه والكحـت اػ طریـق ارث خـا وصـالحه و واننـد آن حـه وی
ونتقل شده است و ههـحن طـور والـک ولـک ویتوانـد شـرط کنـد صـاحب سـرقفلی حـدون ههـاهنگی و
رضاخت والک ،اقدام حه تغحير کاربری وحل و تعوخض شغل ننهاخد.
ههشنحن ،والک وحل ویتوانـد شـرط کنـد طنانشـه صـاحب سـرقفلی وجلـغ سـاالنه را ناـرداػد ،خـا تغحيـر
کاربری در ولک اخساد کند ،والـک ولـک حـق داشـته حاشـد وی را ولـزم کنـد تـا سـرقفلی را در اػای درخافـت
ً
وجلغی (وثال قحهت روػ سرقفلی خا نصف آن) حا صلح خا وعاوضـه و واننـد آن حـه او (صـاحب ولـک) ونتقـل
کرده و برگرداند و وحل را تصلحه نهاخد.
ً
ضهنا ،برای آنكه حقوق وغکور پس اػ دست حه دست شدن سـرقفلی و انتقالهـای حعـدی نحـز بـرای وی
وضود داشته حاشد ،شـرط وی کنـد طنانشـه صـاحب سـرقفلی حصواهـد آن را حـه دخگـری وا گـغار کنـد ،حاخـد در
ضهن عقد واگغاری سرقفلی ،شراخط وغکور را حه نفع والک وحل ،لحاظ نهاخد.
شــاخان عکــر اســت ،لحــاظ نهــودن ایــن شــرطها و وــوارد وشــاحه ،ویتوانــد حــه صــورتهای وصتلفــی کــه در
وسألۀ « »354عکر شد ،انسام گحرد؛ پس در هر کدام اػ واگغاریها که برظی اػ شروط فوق خا تهـام آنهـا  -طـه
در دست اول ،طه دستهای حعدی  -حه صورت ارتكاػی وضود داشته حاشد ،نحـاػ حـه تصـرخح آن در ضـهن
قرارداد نحست؛ الجته برای صحت شرط حاخد نكاتی که در وجحث «احكام شرط» عکر شد ،رعاخت گردد.
 .4شاخان عکر است ،والک ویتواند حه ضای واگغاری حق انتفاع و استفاده اػ وحل ،ونافع ولک ظـوخش را

سرقفلی /

مسأله  .611کســی کــه والــک ســرقفلی شــده (طــه حـه شــحوۀ وــغکور در وســألۀ « »457و

طه حه شحوهای که در وسألۀ « »455عکر گردخـد) ،ضـایز اسـت در اػای درخافـت وجلغـی
وساوی خا بيشتر خا کهتر اػ آنشه حه والک پرداظته ،این حق (سرقفلی) را حـه شـصص

دخگــری واگــغار نهاخــد؛ الجتــه ،اگــر والــک ولــک شــرط کــرده حاشــد طنانشــه صــاحب

ســرقفلی آن را حــه دخگــری ونتقــل کنــد ،حاخــد وجلغــی حاحــت «حــق والكانــه» 1حــه وی
بپرداػد ،عهل حه شرط واضب است.

مسأله  .612اگر در وورد وساجل « 457و  »455والک وكان تساری حـه وجلـغ سـاالنهای

کــه حســب شــرط تعحــين شــده راضــی نجاشــد و بــرظالف شــرط اولحــه ،ظواهــان وجلــغ

بيشتری حاشد ،صاحب سرقفلی ویتواند حـه وجلغـی کـه طجـق شـرط ،سـاالنه ووظـف
حه پرداظت آن شده ،اکتفا نهـوده و ههشنـان حـق سـرقفلی و اسـتفاده اػ وحـل بـرای
وی وضود دارد ،هرطند والک اػ درخافت آن اوتناع ورػد.

مسأله  .613والک وحـل تسـاری و واننـد آنكـه سـرقفلی ولـک ظـوخش را حـه صـورتی

که در وساجل « 457و  »455عکر گردخد ،واگغار کرده ،نهیتواند حدون رضاخت صاحب

ســرقفلی ،وی را وادار حــه تصلحــه نهــوده و ســرقفلی را پــس حگحــرد 2.حنــابراین ،صــاحب
سرقفلی ویتواند برای واگغاری وحل و تصلحۀ آن ،وجلغـی در اػای سـرقفلی اػ والـک
درخافت نهاخد.

3

ً
مسأله  .614اگر والک ،ولک تساری ظود را برای وـدت وعحنـی  -وـثال خـک سـال -
حه فردی اضاره دهد و در ضهن اضاره ووارد عیل شرط شود:
حا ههان شروط اػ طریق صلح و وانند آن حه دخگری واگغار نهاخـد و احكـاوی کـه بـرای وا گـغاری سـرقفلی
حه صورتی که در این وسأله و وسألۀ قجـل عکـر شـد ،در وـورد آن تطجحـق وی گـردد و حـه عجـارت دخگـر ،تهـام
وساجلی که در وجحث سرقفلی عکر گردخده و عکر وی گردد ،غحر اػ وساجل « 452و  453و  »456در این نـوع
واگغاری (واگغاری ونافع حا شراخط فوق) نحز ضاری است.
 .1توضحح بيشتر در وورد «حق والكانه» در صفحۀ « ،»354پاورقی « »3عکر شد.
 .2وگر آنكه برای ظود حق فسز قرار داده حاشد خا شراخط دخگری در قرارداد وضود داشته حاشـد کـه بـر اسـاس
آن وساػ حه طنحن کاری حاشد.
ً
 .3وثال اػ طریق صلح خا وعاوضه.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 -ووضر حعد اػ پاخان ودت ،اضاره را حه وقدار اضاره بهای سابق خا حـا افـزاخش آن حـه

وقدار وتعارف اواکنی که سرقفلی آن واگغار شده ،برای وستأضر خا فـردی کـه وی  -حـه

صــورت وســتقحن خــا حــا واســطه  -وعرفــی وی کنــد ،تسدخــد نهاخــد و ایــن تسدخــد اضــاره

حهطور وستهر و داجهی اداوه خاحد.
ً
 وســتأضر وجلــغ وعحنــی وــثال خــک وحلحــارد تووــان در اػای اوــر فــوق (لــزوم تسدخــداضاره حه صورت وستهر) حه ووضر بپرداػد.
1

قرارداد فوق حا شراخط وغکور ،صححح است.

حنـابراین ،حعــد اػ تهـام شــدن وـدت اضــاره در هـر دوره ،والــک حاخـد حــه شـرط عهــل

کند و اضارۀ وكان را تسدخد نهاخد.

2

شــاخان عکــر اســت ،وســتأضر نحــز کــه حســب قــرارداد فــوق صــاحب ســرقفلی شــده،

ضــایز اســت در اػای درخافــت وجلغــی اػ شــصص دخگــر  -وســاوى خــا بيشــتر خــا کهتــر اػ

آنشــه حــه والــک پرداظتــه  -اػ حــق ظــوخش حــه نفــع آن شــصص صــرف نظــر نهاخــد و بـر
والک وحل واضب است اضاره را حا شصص وغکور حه ههان کحفحتـی کـه حـا وسـتأضر

اول ونعقد کرده بود ،تسدخـد نهاخـد؛ الجتـه ،ا گـر در وا گـغاری سـرقفلی ،پرداظـت حـق
والكانه حه صاحب ولک لحاظ شده ،الػم است حسب آن عهل شود.

مسأله  .615اگــر در وــورد وســألۀ قجــل ،وـوضر اػ عهــل حــه شــرط اوتنــاع ورػد و اضــاره را

تسدخـد نكنـد ،وســتأضر وـیتوانــد  -حـا رضــوع حـه حــاکن شـرع خــا دخگـرى  -او را وادار حــه
وفاى حـه شـرط نهاخـد ،ولـی ا گـر حـه هـر دلحلـی نتوانـد او را حـه وفـاى حـه شـرط الـزام کنـد،

 .1شرط وغکور حه صورت شرط فعـل وـیحاشـد ،نـه شـرط نتحسـه؛ توضـحح فـرق شـرط نتحسـه و شـرط فعـل در
وساجل « 477و  »355عکر شد.
شاخان عکر است ،در آثار وترتب شده بر شرط نتحسه و شرط فعل تفاوتهایی وضود دارد ،اػ ضهله آنشـه
حا وقاخسۀ دو وسألۀ « »453و « »454فههحده ویشود.
 .2الجته ،این اور اػ طریق صلح حـه شـرط اضـاره نحـز قابـل انسـام اسـت ،وثـل آنكـه فـرد خـک وحلحـارد تووـان حـه
صاحب ولک صلح کند ،وشروط بر اخنكه وی ولـک ظـوخش را حـه وجلـغ وعحنـی حـه او اضـاره دهـد و ایـن
اضاره را ساالنه حه ههان وجلغ خا حا افزاخش آن حـه انـداػۀ وتعـارف در اوـاکنی کـه سـرقفلی آن وا گـغار شـده،
تسدخد نهاخد.

سرقفلی /

حدون رضاخت والک ،ضایز نحست در وكان حاقی وانده و اػ آن استفاده نهاخد.

مسأله  .616اگر والک وحل تساری ،در هنگام وا گـغاری سـرقفلی وـغکور در وسـألۀ

« »452شرط کرده که طرف وقابل ،سرقفلی وكان را حه شصص ثـالثی وا گـغار نكنـد و

ایــن حــق (حــق ســرقفلی) فقــط بــرای ظــودش حاشــد ،صــاحب ســرقفلی ویتوانــد حــا
درخافــت وجلغــی اػ شــصص ثالــث ،اػ ایــن حــق ظــود حــه نفــع وی صــرف نظــر کــرده و

ولک را تصلحه کند؛

ولــی حــا ایــن کــار ،شــصص ثالــث صــاحب ســرقفلی نهیشــود؛ 1حلكــه حاخــد بــرای

استفاده اػ وكان ،حا والک وحل حه توافق برسد.

مسأله  .617والک وحل تساری ،ههان طور کـه حـق دارد سـرقفلی ولـک ظـوخش را
ً
حــهطــور داجــن واگــغار کنــد ،ویتوانــد ســرقفلی را حــهطــور ووقــت  -وــثال  3ســاله  -وا گــغار
نهاخــد تــا پــس اػ ســاری شــدن وــدت وــغکور ،حــق اســتفاده و تصــرف ،تسدخــد اضــاره
نسجت حه ولک در اظتحار ظودش قرار گحرد.

ههحن طور ،کسی که سرقفلی ولک  -طه حهطور داجن و طـه ووقـت  -حـه او وا گـغار

شــده ،طنانشــه حــا او شــرط نشــده حــق اســتفاده و تصــرف در آن را حــه دخگــری ونتقــل

نكنــد ،حــق دارد ونــافع خــا حــق انتفــاع اػ وحــل را در وــدتی کــه والــک آن اســت ،حــا
درخافت وجلغی اػ طریق اضاره خـا صـلح و واننـد آن  -حـا رعاخـت شـراخط شـرعی در هـر

وورد  -حه شصص ثالث واگغار نهاخد.
ً
حنابراین ،اگر وثال نفر اول (والک وحل) ،سرقفلی را  3ساله واگغار کرده و نفر دوم
2

نحز سرقفلی را در بـين وـدت حـه شـصص ثـالثی وا گـغار نهـوده ،پـس اػ سـاری شـدن 3
 .1حنــابراین ،وجلــغ وــغکور تنهــا در اػای صــرف نظــر کــردن صــاحب ســرقفلی اػ حــق ظــوخش و تصلحــۀ وحــل
پرداظت ویشود؛ نه واگغاری سرقفلی.
 .2الجته ،اگر شرط شده حاشد بـرای واگـغاری سـرقفلی خـا اضـاره دادن حـه شـصص ثالـث ،وجلغـی حاحـت «حـق
والكانه» حه والک وحل پرداظت شود ،حاخد حه شرط عهل گردد.
ههحن طور ،اگر سرقفلی حه صـورتی کـه در وسـألۀ « »452عکـر شـد ،واگـغار شـده حاشـد ،صـاحب سـرقفلی
پس اػ پاخان ودت اضاره حا والک و قجل اػ تسدخد اضاره حا وی نهیتواند آن را حه دخگری اضاره دهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

سـال اػ احتـدای واگــغاری سـرقفلی ،شـصص ثالــث حـدون رضـاخت والـک ،حـق حــاقی

وانــدن در وحــل را نــدارد و نهیتوانــد بــرای تصلحــه اػ والــک وجلغــی در اػای ســرقفلی

حگحرد.

مسأله  .618فردی که ولكی را برای ودت وعحنی اضاره کـرده و سـرقفلی نارداظتـه و
در ضــهن قــرارداد اضــاره بــرای تسدخــد اضــاره حــا وی حعــد اػ پاخــان وــدت آن شــرطی

صــورت نگرفتــه ،پــس اػ پاخــان وــدت ،حــق نــدارد حــدون اعن صــاحب ولــک در آنســا
اقاوــت کنــد و نهــیتوانــد وــانع تصــرف والــک در ولكــش شــود و اػ تصلحــۀ آن اوتنــاع
ورػد.

در این حكن ،فرقی ندارد که ودت اضاره کوتاه حاشد خا طوالنی خا در وـدت اضـاره

ارػش ولــک حــاال رفتــه حاشــد خــا نــه و فرقــی نــدارد کــه بيــرون رفــتن وســتأضر اػ وحــل،
ووضب ضرر و زخان در کسب او حشود خا نه.

حنــابراین ،اقاوــت طــوالنی وســتأضر در وحلــی و رواح کســب و پيشــه و حــه دســت

آوردن ووقعحــت تســارى آن ،ه ـحر خــک حــق وشــروعی بــراى حــاقی وانــدن وی در آن

وكان اخساد نهی کند و ووضب اولوخت شرعی در اضاره کردن وكان براخش نهـیشـود
و پس اػ پاخان ودت اضاره ،بر او واضب است وحل را تصلحه و تحویل والكش دهد.

حا این توضححات ،وعلوم شد در صورتی که وستأضر اػ قانون دولتی «حق پيشـه و

کسب»  -که والک را اػ اضجار وستأضر حه تصلحۀ وحل اضاره ونع وـیکنـد  -اسـتفاده
نهاخــد و اػ تصلحــۀ وحــل ظــوددارى کنــد ،عهلــش حــرام اســت و تصــرف او در وحــل
حدون رضاخت والكش غاصجانه و ووضب ضهان ویحاشد.

ههشنحن ،اضاره دادن آن وحل ،فضولی وحسوب ویشود و حدون اضـاػۀ والـک

حاطل اسـت و ا گـر وجلغـی را حـدون رضـاخت حـه عنـوان «حـق پيشـه و کسـب» درخافـت

نهاخد ،حرام ویحاشد.

جعاله
تعريف و اقسام جعاله

مسأله ُ « .619ضعالــه» آن اســت کــه انســان وتعهــد و ولتــزم شــود در وقابــل کــاری کــه

دخگری انسام ویدهد ،عوضی 1بپرداػد؛ 2وثل اخنكـه حگو خـد« :هـر کـس فـالن گهشـدۀ

ورا پيدا کند 555 ،هزار تووان حه او ویدهن»؛

کسی که حه ایـن اوـر ولتـزم ویشـود« ،ضاعـل» و کسـی کـه کـار را انسـام ویدهـد،
«عاول» و عوضی که قرار داده شدهُ « ،ض ْعل» نام دارد.
مسأله  .621ضعاله حه دو صورت انسام ویشود:

 .1کار و عوض آن شراخطی دارد که توضحح آن در اداوه عکر ویشود.
 .2شاخان عکـر اسـت ا گـر فـرد در وقابـل انسـام کـار توسـط دخگـری ،عوضـی را بـر عهـدۀ ظـود قـرار ندهـد ،حلكـه
ً
وعدۀ اهدای وال حه کسی دهد که وسانا اقدام حه عهلی نهاخـد ،ضعالـه وحقـق نشـده و احكـام وعـده در
وورد آن ضاری ویشود و وحزان تشصحص در این گونه ووارد ،قصد افراد است؛
ً
پس اگر وثال حگوخد :هر کس سورۀ واقعه را حفـو کنـد ،حـه او  355هـزار تووـان وـیدهن ،طنانشـه ونظـورش
قرار دادن وجلغ وغکور حه عنوان عوض برای حفو سـوره حاشـد ،ضعالـه وحقـق شـده و اوـا ا گـر وجلـغ وـغکور خـا
ً
پرداظت آن را عوض کار قرار ندهد ،حلكه صرفا وعـدۀ اهـدای وـال حـه کسـی حاشـد کـه اقـدام حـه حفـو سـوره
کند ،ضعاله وحقق نشده و کسی که سورۀ وغکور را حفو کرده طحزی طلجكار نحست ،هرطند وعده دهنـده
حنابر احتحاط واضب حاخد حه وعدۀظوخش عهل نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الف« .عام»؛ در ضعالۀ عام ،ضاعل پرداظت عوض را برای فـرد خـا افـراد ظاصـی قـرار

نهیدهد؛ وثل آنكه حگوخد« :هر کس کتاب ورا پيدا کند ،حه او  55هزار تووان ویدهن»؛

ب« .خاص»؛ در ضعالۀ ظاص ،ضاعل پرداظت عوض را برای فـرد خـا افـراد ظاصـی

قرار ویدهد؛ وثل اخنكه حه فرػند ظود حگوخد« :اگر کتاب ورا پيدا کنـی 55 ،هـزار تووـان حـه

تو ویدهن».

مسأله  .621وحقق شدن ضعاله  -ههاننـد بيـع و اضـاره  -حـا نوشـتن نحـز قابـل انسـام

است .حنابراین ،ضاعـل ویتوانـد ضعالـه را حـا نوشـتن اطالعحـه و واننـد آن و قـرار دادن
در وحل دخد دخگری ،ونعقد نهاخد.

وقايسۀ «جعاله» و «اجارۀ اجحر»

مسأله  .622ضعالــه اػ ایــن ضهــت کــه فــرد وتعهــد شــده تــا در وقابــل انســام کــاری،

عوضی پرداظت کند ،وانند اضارۀ اضحر ویحاشـد .حنـابراین ،کارهـایی را کـه ویتـوان

حا قرارداد اضاره برای انسام آن اضحـر گرفـت و توضـحح آن در فصـل اضـاره عکـر شـد 1،اػ

طریق ضعاله نحز قابل انسام است.

مسأله  .623ضعاله و اضارۀ اضحـر ،در برظـی اػ ویژگیهـا و شـراخط ،فرقهـایی دارنـد؛

اػ ضهله دو وورد عیل:

الف .ضعاله «اخقاع» است ،ولی اضاره «عقـد» ویحاشـد 2.حنـابراین ،ضعالـه ههـحن

که اخساب آن توسط ضاعل انسام شود ،وحقـق ویشـود و نحـاػ حـه قجـول طـرف وقابـل

ندارد .ههحن طور ،لحاظ کردن شـرط در ضـهن عقـد اضـاره صـححح بـوده و عهـل حـه
آن الػم است ،اوا ضعاله حه ضهت اخنكه اخقاع اسـت ،قاحلحـت نـدارد اوـری در ضـهن

آن شرط شود.

3

 .1وثالهایی برای آن در حصش «اضارۀ واقع بر اعهال» ،وسألۀ « »333عکر شد.
 .2توضحح وعنای «اخقاع» و «عقد» در فصل «قراردادهای شرعی» ،وسألۀ « »53عکر شده است.
 .3حنابراین ،طنانشه ضاعل خا عاول خا طرفحن قصد دارند شروطی را در ضعاله قرار دهند که عهل حـه آن الػم
حاشد ،ویتوانند ضعاله را در قالب صلح انسام دهنـد؛ حـه عنـوان وثـال صـلح کننـده ُ(وصـا ِلح) ظطـاب

ضعاله /

ب .در اضاره حا وحقق شدن قرارداد (اخساب و قجـول) ،انسـام کـار بـر اضحـر واضـب

شده و اضرت نحـز حـه عهـدۀ وسـتأضر ویآخـد کـه توضـحح بيشـتر در فصـل «اضـاره» عکـر

شد؛ اوا در ضعاله ،انسام کار بر عاول واضب نجوده و ضاعل نحز تا وقتی که عاوـل کـار
را انسام نداده ،طحزی بر عهدهاش نهیحاشد.

1

شرايط جاعل و عاول

مسأله  .624ضاعل حاخد ضعاله را حا قصد و اظتحار انسام دهد .ههـحن طـور ،نسـجت

حــه وــالی کــه حــا ضعالــه حــه ولكحــت دخگــری در وــیآورد« ،والــک» خــا در «حكــن والــک»
(وانند وکحل خا ولی شرعی والک) حاشد؛
ً
عالوه بر این ،نجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و وفلس ،شرعا «وحسور» 2حاشد.
ً
حنابراین ،وثال ضعالـهای کـه توسـط ناحـالغ واقـع شـود ،صـححح نحسـت؛ 3الجتـه ا گـر

ناحــالغ ضعالــه را اػ طــرف دخگــری (فــرد حــالغ رشــحد) حــه وکالــت خــا اضــاػه اػ وی ونعقــد

کند ،صححح است.

4

مسأله  .625عاوــل بــرای آنكــه وســتحق ُض ْعــل (وــالی کــه ضاعــل حــه عنــوان عــوض

انسام کار قرار داده) شود ،الػم نحست شرط ظاصی داشته حاشد؛ حلكـه طنانشـه کـار

حه طرف وقابل ُ(وتصا ِلح) حگوخد :وصالحه ویکنن بر اخنكـه ا گـر حـا سـرواخهای کـه در اظتحـارت حـه وـدت
خک سال قرار ویدهن تسارت نهایی ،نصـف سـود حاصـل اػ آن ،حـق الزحهـۀ ُ
(ضعـل) تـو حاشـد و شـرط
ً
ً
وــینهــاخن اوال :ظرخــد کاالهــای تســاری را اػ فــالن وحــل انســام دهــی و ثانحــا :طنانشــه در وعــاوالت ضــرر
ً
کردی و سرواخه اػ بين رفت ،وعادل آن را وسانا اػ وال ظود ضجران کرده و حه ون هجه نهایی و ههحن طـور
ســایر شــراخطی را کــه طــرفحن ونظــور نظرشــان اســت عکــر وــیکننــد و وتصــالح ،وصــالحۀ وــغکور را قجــول
وینهاخد ،در این صورت ،عهل حه شراخط وغکور واضب است.
 .1فرقهای دخگر وربوط حه شراخط اضاره و ضعاله ،اػ وساجل حعد وعلوم ویشود.
ً
 .2افراد «وحسور» کسانی هستند که شـرعا نسـجت حـه تصـرف در اوـوال و عوـۀ ظـود وحـدودختهایی دارنـد؛
شرح وساجل وربوط حه این افراد در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .3وگر آنكه وی در انسام ضعاله وستقل نجاشد ،خعنی حدود و ظصوصـحات در ضعالـه و عـوض آن ،توسـط
ولی شرعی وی حا رعاخت شراخط آن تعحين شود.
 .4وشاحه آنشه در فصل «ظرخد و فروش» ،وساجل « 547و  »535عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وورد ضعاله توسط فرد «وحسور» وانند ناحالغ  -طه وهحز حاشد و طه غحر وهحـز؛ طـه حـا

اضــاػۀ ولــحش حاشــد و طــه حــدون اضــاػۀ او  -انســام شــود ،کــافی اســت و وی وســتحق
ُض ْعل ویحاشد.

مسأله  .626اگــر عاوــل پــيش اػ قــرارداد ضعالــه کــار را انســام داده حاشــد ،خــا حعــد اػ
قرارداد حه قصد اخنكه اضرت نگحرد آن را انسام دهد ،استحقاق درخافت وزد ندارد.
شرايط عهل (کار وورد جعاله)

مسأله  .627کاری که ضعاله نسجت حه آن انسام ویشود ،حاخد شراخط عیل را داشته

حاشد:

 .1حالل حاشد؛
ً
 .2اػ اوــوری نجاشــد کــه درخافــت وــزد و عــوض در اػای انســام آن شــرعا غحــر وســاػ

است؛

 .3وعقول بوده و بیفاخده نجاشد.

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد عکر وی گردد.
 .2 oحالل باشد

مسأله  .628اگر ضعاله برای انسام عهل حرام ،وانند نواظتن ووسحقی حـرام ،تولحـد

شراب ،انسام وعاولۀ ربوی و وانند آن ونعقـد شـود ،حاطـل اسـت و توضـحح بيشـتر در
این وورد ،در فصل «اضاره» 1عکر شد.

مسأله  .629اگر انسام عهل وورد ضعاله ،حا ارتكاب کـار حـرام توسـط عاوـل وحقـق

شود ،دو صورت دارد:

الف .ضاعل ،ضعاله را فقط برای ههان وـورد قـرار داده حاشـد؛ وثـل اخنكـه حگو خـد:

«طنانشه فرد ضنب خا حاجضـی وسـسد را ضـارو بزنـد ،حـه او فـالن وـال را وـیدهن»؛ در
 .1فصل «اضاره» (نوع دوم؛ اضحر شدن اشصاص) ،وجحث «شراخط کار و ونفعت وورد اضاره» ،شرط سوم.

ضعاله /

این صورت ،ضعاله صححح نحست و ثاحت بودن اضرت الهثـل نحـز در طنـحن وـوردی
وحل اشكال ویحاشد.

ب .ضاعل ،ضعاله را فقط بـرای ههـان وـورد قـرار نـداده حاشـد؛ وثـل اخنكـه حگو خـد:

«هر کس وسسد را ضارو بزند ،حـه او فـالن وـال را وـیدهن» و ػن حـاجض خـا فـرد ضنجـی
این کار را انسـام دهـد ،در ایـن صـورت ضعالـه صـححح بـوده و عاوـل وسـتحق ُض ْعـل
ویحاشد ،هرطند ورتكب وعصحت شده است.

ً
 .1 oاز اووری نجاشد که دريافت وزد در ازای انجام آن شرعا غحر وجاز است

ً
مسأله  .631اگر ضعاله برای کارهایی ونعقد شـود کـه شـرعا حاخـد حـهطـور وسـانی انسـام

شود  -نه در وقابل عوض  -وانند قضاوت توسط قاضی شرعی ،ضعاله صححح نحست
و توضحح بيشتر در این وورد ،در فصل «اضاره» ،وساجل « 334تا  »333عکر شد.
مسأله  .631اگر وال فردی در اظتحار انسان حاشد ،دو صورت دارد:
الف .گاه الػم است آن را حه دست صاحجش برساند؛

ب .گاه کافی است ووانع را برای آنكه صاحب وال حتواند آن را در اظتحار حگحـرد،

برطرف نهاخد و الػم نحست آن را حه دستش برساند.

1

حا توضه حه وطلب فوق:

 .5اگـــر ضاعـــل حگوخـــد« :ه ــر کـــس و ــال و ــرا ح ــه دس ــتن برس ــاند ،ف ــالن وجل ــغ ح ــه او

وــیدهن» ،کســی کــه وــال در دســت اوســت ،در وــورد «ب»  -واننــد وقتــی کــه وــال

دخگری در ونزل انسان ضا وانده  -ویتواند برای رسـاندن وـال حـه وی ،عـوض تعحـين
شده در ضعاله ُ
(ض ْعل) را وطالجه کند؛

ولی در وورد «الف»  -وانند وقتی که انسان وال دخگـری را غصـب کـرده اسـت -
نهیتواند برای رساندن وال حه صاحجش ُض ْعل تعحين شده را طلب کنـد ،ز یـرا انسـام
آن حدون درخافت عوض بر او واضب است.

 .1تفصحل ووارد هر خک اػ این دو قسن در وجاحث دخگر وانند فصل «ودخعه» (اوانت) ،عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .4اگــر ضاعــل گفتــه حاشــد« :هــر کــس اػ گهشــدۀ وــن ظجــر دهــد ،حــه او فــالن وجلــغ

ویدهن» ،کسی که وال در دست اوست ،طه در وورد «الف» و طه در وـورد «ب» ،اػ
آنسا که انسام ایـن کـار حـدون درخافـت عـوض بـر او واضـب اسـت ،نهیتوانـد ُض ْعـل را
درخافت نهاخد.

 .5 oوعقول بوده و بیفايده نجاشد

مسأله  .632ضعاله بـر کـاری کـه در نـزد عقـال بیفاخـده حـه حسـاب ویآخـد ،صـححح

نحســت .حنــابراین ،اگــر فــرد حــدون هــدف وعقــولی حگوخ ـ ـد« :هــر کــس حــه فــالن وحــل

تارخـک برود خا حسن زخادی غغا حصورد 1،فـالن وجلـغ حـه او وـیدهن» ،ضعالـه صـححح

نحست.

 oچند وسأله دربارۀ شرايط کار وورد جعاله

مسأله  .633ویژگیهــا و ظصوصــحات کــار وــورد ضعالــه الػم نحســت وعلــوم حاشــد و

ایــن خكــی اػ فرقهــای بــين اضــارۀ اضحــر و ضعالــه اســت .حنــابراین ،حــه عنــوان نهونــه در
ووارد عیل ضعاله صححح است:

2

الف .ضاعل حگوخد« :هر کس ظانۀ وـرا حـا رنـا وـورد نظـر نقاشـی کنـد ،حـه او فـالن

وجلغ ویدهن» ،هرطند وساحت و ظصوصحات ظانه که در سـصتی خـا آسـانی کـار و

خا ودت ػوان انسام آن وؤثر است ،وعلوم نجاشد.

ب .کار وورد ضعاله خكی اػ دو خا طند عهـل حاشـد ،طـوری کـه عاوـل وصحـر حاشـد

هر خک اػ آنها را انسام دهد؛ وثل اخنكه ضاعل حگوخد« :هـر کـس ظانـهام را حـا کحفحـت
 .1الجتــه ،ا گــر طنــحن کــاری اســراف شــهرده شــده خــا ضــرر وههــی بــرای انســان داشــته حاشــد کــه توضــحح آن در
ضلد دوم فصل «ظوردن و آشاوحدن» عکر شد ،حرام نحز ویحاشد.
 .2پس در ووارد وشاحه حا وثالهایی که در شرط اول و طهارم اػ شراخط کار و ونافع وورد اضاره (اضـارۀ اضحـر)
در فصـل «اضــاره» عکــر شـد (کــه در آنهــا اضـاره حاطــل اســت) ،ویتـوان اػ طریــق ضعالــه حـه هــدف وــورد نظــر
رسحد.

ضعاله /

وعحن رنا ػده خا کاغغ دیواری کند ،حه او فالن وجلغ ویدهن»؛ طه اخنكـه عـوض هـر
دو عهل را وانند هن خا وتفاوت قرار دهد.

اػ حكن این وسأله ،وورد وسألۀ حعد استثنا ویشود.

مسأله  .634ا گــر کــار وــورد ضعالــه آن قــدر وــجهن حاشــد کــه عاوــل حــه علــت نــاوعلوم و

وجهن بودن ،نتواند آن را انسام دهد ،ضعاله حاطل اسـت؛ پـس ا گـر ضاعـل حگو خـد« :هـر
کس ححوان گهشدۀ ورا حه ون برساند ،فالن وجلغ حه او ویدهن» و وشصص نكنـد آن

ححــوان پرنــده اســت خــا طهارپــا خــا غحــر آن و شــاهد و قرخنــهای هــن بــر ایــن اوــر نجاشــد،

ضعاله صححح نحست.

مسأله  .635کار وـورد ضعالـه الػم نحسـت نفعـی بـرای ضاعـل داشـته حاشـد؛ پـس ا گـر
ً
وثال ضاعـل حگو خـد« :هـر کـس فـالن شـصص را وعالسـه کنـد ،وجلغـی حـه او وـیدهن»،

ضعاله صححح است ،هرطند آن شصص نسجتی حا ضاعل نداشته حاشد؛

حلكه اگر کاری حاشد که نفعش حه ظود عاول ویرسد ،حاػ هن ضعاله صححح است؛

وثل اخنكه حگوخد« :اگر برای ظودت لجاسی حدوػی ،فالن وجلغ حه تو ویدهن»؛

الجته ،طنانشه کار وورد ضعاله اػ وواردی حاشـد کـه رضـاخت دخگـری در انسـام آن

الػم است  -وانند تصـرف در وـال دخگـری  -حاخـد حـا رضـاخت وی انسـام شـود تـا کـار،
وشروع و حالل حاشد ،وگرنه ضعاله صححح نحست.
عوض ُ
(ج ْعل)


مسأله ُ .636ض ْعل و عـوض حـه صـورتهای وصتلفـی وهكـن اسـت قـرار داده شـود،

ههشون «عحن وال» 1وانند « 555هزار تووان پول» و «عهل» ،وثل آنكـه ضاعـل حگو خـد:
هر کس فالن کار را انسام دهد ،لجاسی براخش ویدوػم.

 .1طـه اخنكــه عــحن شصصــی حاشــد؛ وثــل اخنكــه ضاعــل حگوخــد« :هــر کــس ســورۀ ضهعــه را حفــو کنــد ،ههــحن
ظودکار را حه او ویدهن» خا کلی در عوه وثل اخنكه حگوخد« :هر کس گهشدۀ ورا پيدا کنـد 555 ،هـزار تووـان
حه او ویدهن» خا کلی در وعحن وثل اخنكه حگوخد« :هر کس فالن کتاب را حصواند ،خكی اػ این کتابهـا را
حه او ویدهن».

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .637طحزی کـه حـه عنـوان ُض ْعـل (عـوض انسـام کـار) قـرار داده ویشـود ،الػم
ً
نحست کاوال وعلوم حاشد و اگر طوری است که اقدام عاول بر انسام کار ،غحـر وعقـول
و سفحهانه شهرده نشود ،کافی است؛

پــس اگــر ضاعــل حگوخــد« :طنانشــه کــاالی وــرا حــه وجلغــی بــيش اػ  555هــزار تووــان

فروظتی ،وقدار اضافه وال ظودت حاشد» خا حگوخد« :هر کس کحف پـول گهشـدۀ وـرا

بياحد ،نحهی اػ پولهای آن را حه ظودش ویدهن» خا «حه او  555کحلو گـرم بـرنذ وـیدهن
(و نوع آن را تعحين نكند)» ،ضعاله صححح است.

مسأله  .638اگــر ضاعــل حگوخــد« :هــر کــس اســب گهشــدۀ وــرا پيــدا کنــد ،پــولی (خــا

طحزی) حه او ویدهن» ،حه ضهت اخنكه اقدام عاول برای خافتن اسـب در اػای وجلغـی
ً
کــاوال نــاوعلوم ،ســفحهانه و غحــر وعقــول حــه حســاب ویآخــد ،ضعالــه حاطــل اســت و ا گــر

کسی کار را انسام دهد وستحق اضرت الهثل ویحاشد.
مسأله  .639ا گــر عــوض انســام کــار ُ
(ض ْعــل) حــه صــورت درصــدی اػ هزخنــههای کــار
ً
تعحين شود؛ وثال صاحب کار حا وعهار قرارداد ضعاله ونعقد کند و حـق الزحهـۀ او را
 55درصــد اػ وجلــغ هزخنــههای کــار  -اعــن اػ اضــرت کــارگر و - ...قــرار دهــد ،اشــكال
ندارد.

انصراف از جعاله

مسأله  .641ضاعل ویتواند قجل اػ اخنكه عاوـل شـروع حـه کـار کنـد ،ضعالـه را حـه هـن

بزنــد؛ اوــا پــس اػ شــروع کــار توس ـط عاوــل ،ا گــر حصواهــد ضعالــه را حــه هــن بزنــد ،وحــل

اشكال است و در این صـورت وراعـات وقتضـای احتحـاط تـرک نشـود؛ وگـر اخنكـه حـا

عاول حه توافق برسند.

مسأله  .641عاول ویتواند کار وورد ضعاله را ناتهام حگغارد؛ 1الجته ،گاه تهام کـردن
کاری که شروع کرده ،اػ ضهت دخگـری بـر او الػم اسـت ،واننـد اخنكـه ناتهـام گـغاردن

 .1حكن استحقاق خا عدم استحقاق ُضعل ،در وسألۀ « »423عکر ویشود.

ضعاله /

آن کار ،حاعث ضرر ضاعل خا ضرر کسی شود که کار برای او انسام وی گحرد؛
ً
وثال اگر کسی حگوخد« :هر کس طشن ورا عهل کند ،فـالن وقـدار حـه او وـیدهن» و

دکتــر ضــراح شــروع حــه عهــل کنــد ،طنانشــه طــوری حاشــد کــه ا گــر عهــل را تهــام نكنــد،
طشن وعحوب ویشود ،حاخد آن را حه پاخان برساند.

انجام کار توسط ديگری يا انجام بخشی از کار

مسأله  .642اگــر ضاعــل ضعالــه را بــرای فــرد ظاصــی قــرار داده حاشــد (ضعال ـۀ ظــاص)،
طنانشه کار وورد ضعاله توسط شصص دخگری انسام شود نه عاول ،دو صورت دارد:

الف .ضاعل انسام عهـل را فقـط اػ شـصص وـورد نظـر ظواسـته ،طـوری کـه انسـام

کار توسط دخگری وورد ضعاله واقع نشده است؛ در این صورت ،نه انسام دهنـدۀ کـار

وستحق وزد است و نه فرد وورد نظر عاول.

ب .ضاعـل انســام کـار را اػ طریــق فــرد وـورد نظــر ظواســته؛ طـه اخنكــه ظــودش آن را

انســام دهــد و طــه اخنكــه انســام آن را حــه دخگــری وا گــغار نهاخــد؛ در ایــن صــورت ،ا گــر

انســام دهنــدۀ کــار ،آن را اػ طــرف فــرد وــورد نظــر و حــه درظواســت وی انســام دهــد،
شصص وورد نظر وستحق ُض ْعل ویحاشد.

1

مسأله  .643اگر ضاعل ،ضعاله را برای فرد ظاصـی قـرار داده حاشـد ،ولـی عهـل وـورد
ضعالــــه را آن فــــرد حـــه ههـــراه دخگـــری انســـام دهـــد ،طنانشـــه واننـــد صـــورت اول اػ

وســألۀ قجــل حاشــد ،فــرد وــورد نظــر حــه نســجت وقــدار کــاری کــه انســام داده ،وســتحق
حصشــی اػ ُض ْعــل ویحاشــد 2و دخگــری اســتحقاق وــزد نــدارد و ا گــر واننــد صــورت دوم

حاشد ،آن فرد استحقاق تهام ُض ْعل را دارد.

 .1فرقی ندارد این واگغاری کار حـه دخگـری ،حـا اضـرت و اػ طریـق اضـاره خـا ضعالـۀ دخگـر و واننـد آن حاشـد ،خـا حـدون
اضرت .الجته،طنانشه حا اضاره خا ضعالۀ دخگر حاشد ،حاخد آنشه در وسألۀ « »422عکر ویشود ،رعاخت گردد.
 .2وگر آنكه ضاعل ظواسته حاشـد تهـام عهـل را فقـط شـصص وـورد نظـر انسـام دهـد ،طـور ی کـه انسـام تنهـا
حصشی اػ عهل توسط وی (حتی حا وضود انسام حقحۀ عهل توسط فـرد دخگـر) وـورد ضعالـه نجاشـد .در ایـن
صورت ،فرد وورد نظر ،وستحق هحر ُض ْعلی نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .644اگر در ضعاله لحاظ نشده حاشد کـه فـرد وـورد نظـر ،ظـودش عهـل وـورد
ضعالــه را انســام دهــد ،وی ویتوانــد انســام آن کــار را حــا ضعالــۀ دخگــر خــا اضــاره حــه فــرد

دخگــری واگـــغار کنـــد ،ولـــی حنـــابر احتحــاط واضــب ،عــوض در ضعالــۀ دوم (خــا اضــارۀ
حعدی) ،نجاخد کهتر اػ ُض ْعل ضعالۀ اول حاشد؛
اوا اگر حصواهد کار را حه وجلغی کهتر اػ آن حه دخگـری وا گـغار کنـد ،ضعالـۀ دوم (خـا

اضارۀ حعدی) ،در صورتی صـححح اسـت کـه فـرد وـورد نظـر وقـداری اػ کـار را ظـودش
انسام داده حاشد ،هرطند وقدار کهی حاشد؛
ً
الجتــه ،در صــورتی کــه ضعالــه اػ وــواردی حاشــد کــه عرفــا اػ ضعالــههای وتعــددی

تشــكحل شــده ،فــرد اول (عاوــل اول) حنــابر احتحــاط واضــب نهیتوانــد پــس اػ انســام
وقداری اػ کار ،حقحه را حه قحهت کهتر حه دخگری واگغار نهاخد.

1

مسأله  .645اگر ضعاله بر انسام کـاری واننـد نوشـتن و نسـصهبـرداری اػ کتـابی صـورت
گرفته حاشد و عاول حصشی اػ کار را انسام داده و آن را کاول نكند ،دو صورت دارد:

الففف .وــورد ضعالــه انســام تهــام کــار بــوده؛ وثــل آنكــه در وثــال فــوق ،فقــط نوشــتن

کاول کتاب وورد ضعاله حاشد؛ در این صورت ،عاول وستحق هحر وزدی نحست.

ب .انسام هر وقدار اػ کار (وانند نوشتن هر وقـدار اػ کتـاب در وثـال فـوق) ،وـورد

ضعاله و وطلوب ضاعل حاشد؛ در این صورت ،عاول حه وقدار کاری که انسـام داده،
وستحق حصشی اػ ُض ْعل ویحاشد.
انجام کار وورد جعاله توسط چند نفر

ً
مسأله  .646اگــر ضاعــل بــرای انســام خــک عهــل اضرتــی قــرار دهــد ،وــثال خــک وحلحــون

تووان وزد برای تعهحـر ظانـهاش تعحـين کنـد و دو خـا طنـد نفـر حـا کهـک خكـدخگر ظانـۀ
وی را تعهحــر کننــد ،آن خــک وحلحــون تووــان حــه نســجت کــاری کــه انســام دادهانــد ،بــين

آنان تقسحن ویشود.

 .1توضححات بيشتر اػ وساجل وربوط حه اضحر در فصل «اضاره» ،وساجل « 367تا  »374وعلوم ویشود.

ضعاله /

مسأله  .647اگر ضاعل برای هر کس که کار وورد نظر وی را انسام دهدُ ،ض ْعلـی قـرار
ً
دهد؛ وثال حگوخد« :هر کس اػ طرف ون زخارتی حـهضـا آورد ،فـالن وجلـغ حـه او وـیدهن»

خا حگوخد« :هر کس در اوتحان نهرۀ  45حگحرد ،فالن وجلغ حه او ویدهن» 1،طنانشـه دو
خا طند نفـر آن کـار را انسـام دهنـد خـا طنـد نفـر در اوتحـان نهـرۀ  45حگحرنـد ،حاخـد تهـام
ُض ْعل تعحين شده را حه هر خک اػ آنان بپرداػد.
حکن خجر دادن از جعالهای که واقع نشده
ً
مسأله  .648اگــر کســی حــه دروع خــا اشــتجاه ضعالــهای را حــه کســی نســجت دهــد ،وــثال

حگوخد« :فالنـی گفتـه هـر کـس گهشـدۀ وـرا حـه وـن برسـاند ،فـالن وجلـغ حـه او وـیدهن»

(درحالی که وی طنحن نگفته است) ،طنانشه فردی حه اعتهاد ایـن حـرف آن کـار را

انسام دهد ،طحزی طلجكار نهیشود ،نه اػ صاحب وال و نه اػ ظجر دهنده؛

الجته ،اگر گفتۀ وی در حق عاول حست شرعی حاشد ،خـا اخنكـه ووضـب خقـحن خـا

اطهحنان برای او گردد ،ظجر دهنده حاخد اضرت الهثل کار عاول را حه او بپرداػد.
بازاريابی  -بازاريابی شجکهای

مسأله  .649قــرار دادن ُض ْعــل و دســتهزد بــرای حاػار خــابی و ضــغب وشــتری در قالــب
ُضعاله خا قرارداد صححح دخگر ضایز است؛
اوا «حاػارخابی شجكهای» - 2که در آن ،وجلغی بـرای کسـانی کـه حـا واسـطه وشـتری

ضغب کردهاند قرار داده ویشود  -اضاػه داده نهیشـود و وـورد توقـف اسـت 3،هرطنـد
 .1فرض وسأله آن است که ونظور فرد اػ ضهلۀ وغکور ،انعقاد ضعاله بوده و وجلغ وغکور را عـوض انسـام کـار
قرار داده است.
 »network marketing« .2که گاه اػ آن تعجحر حه حاػارخابی طند سطحی « »multilevel marketingویشود.
 .3شاخان عکر است در حكن وغکور (توقف در وسأله و عـدم رظصـت) فرقـی بـين انـواع روشهـای سـوددهی
( )plansنحست و نحز تفاوتی ندارد که حق الزحهۀ پرداظتـی تحـت عنـوان «پورسـانت» اػ ظر خـد وشـتری
حاشد خا «پاداش» خا «هدخه» خـا «حـق الزحهـۀ آوـوػش حـه ز یـر وسهوعـه» خـا عنـاوین دخگـر؛ طـه اخنكـه وحـل
تأوحن آن اػ اعتجارات وربوط حه شرکت حاشـد خـا اػ قحهـت کـاال اػ ضانـب وشـتری تـأوحن گـردد؛ درصـدی
حاشــد خــا وجلــغ ثاحــت؛ ههــحن طــور ایــن حكــن ،شــاول شــرکتهایی کــه وســوػ قــانونی دارنــد نحــز ویشــود و
ً
اظتصاص حه شرکتهایی که اصطالحا « ِه َروی»ناوحده ویشود ،ندارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

فرد واسطه ،کارهـایی اػ قجحـل آوـوػش و غحـر آن بـرای ز یـر وسهوعـۀ ظـود انسـام دهـد؛
ِ

ولی در این وسأله ویتوان حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن حـه ورضـع تقلحـد ضـاوع الشـراخط

دخگری وراضعه نهود.

1

مسأله  .651حكن وسـألۀ قجـل ،اظتصـاص حـه ظر خـد و فـروش کـاال نـدارد و طنانشـه

حاػارخابی شجكهای ضهت ضغب وشتری برای فعالحتهای دخگری ههشون بيهـه خـا
واگغاری ارػهای دخسحتال و غحر آن حاشد ،ههان حكن را دارد.

 .1ضــواػ رضــوع حــه ورضــع تقلحــد فــاألعلن ،در صــورتی اســت کــه فعالحــت وــغکور شــراخط عهــووی وعــاوالت اػ
ضهات دخگر غحر اػ شجكهای بودن را داشـته حاشـد؛ پـس طنانشـه در فعالحـت وـغکور کـاال ظر خـد و فـروش
شود ،برای صححح بودن ایـن فعالحـت بـر فـرض رضـوع حـه ورضـع تقلحـد فـاألعلن کـه ایـن فعالحـت را وسـاػ
حداند ،حاخد شراخط ظرخد و فروش اػ ضهت نوع کاال و وعلوم بودن وقدار و ػوان تحویل پول و کاال و سـایر
احكام که در فصل «ظرخد و فروش» این رساله عکر شده ،رعاخت گردد؛
ههحن طور ،برای درخافت دستهزد و پورسانت ،نوع قرارداد ،وانند ُضعاله خا اضاره وعلوم گردخده و شراخط
آن رعاخت شود .حنابراین ،توقف در این وسأله و ضواػ رضوع حه ورضع تقلحد دخگر اػ ضهت ساظتار شجكهای
فعالحت وغکور و اوـور ور بـوط حـه آن اسـت و ا گـر سـایر شـراخط وعـاوالت رعاخـت نشـود ،فعالحـت وـغکور ،حنـابر
فتوی خا احتحاط حسب وورد حاطل خا حرام است؛
حــه عنــوان وثــال ،اگــر در حاػارخــابی شــجكهای ػوــان درخافــت کــاال حــهطــور دقحــق وعلــوم نجاشــد خــا حاػار خــابی
شــجكهای در وــورد فــروش ظــدوات (بيــع ظــدوات) حاشــد ،ظرخــد و فــروش وــغکور و در برظــی وــوارد قــرارداد
درخافت دستهزد ضهت وعرفی وشـتری صـححح نحسـت .ههـحن طـور ،در صـورتی کـه کـاالی وـورد وعاولـه اػ
اشحاجی حاشد که ظرخد و فروش آن حرام است وانند شطرنذ ،تصتـه نـرد و ابـزار ووسـحقی حـرام خـا بـرای تـأظحر
در تحویل کاالیی که حه صورت کلی در عوه فروظته شده ،ظسارت تأظحر قرار داده شـود ،طنـحن وعاولـهای
حرام است و در این گونه ووارد ،وسأله حا وراضعه حه ورضع تقلحد دخگر قابل تصححح نحست.

مضاربه
تعريف و اقسام وضاربه

مسأله « .651وضارحه» قراردادی است بين دو طرف؛ حه این صورت کـه خكـی اػ آنهـا

سرواخهای را حه دخگری ویدهد تا حا آن تسارت (وانند ظرخد و فروش) کند و هـردو در
سود حه نسجتی که قرار وی گغارند ،شرخک حاشند.

کســی کــه ســرواخه را ویدهــد «والــک» و دخگــری کــه ظر خــد و فــروش و تســارت را

انسام ویدهد« ،عاول» نام دارد.

مسأله  .652وضارحه دو نوع است:

الف .وضارحۀ «اعنی»؛ در این نـوع وضـارحه ،والـک حـه عاوـل اعن و اضـاػه ویدهـد

که حا سرواخۀ وضارحه تسارت و ظرخد و فروش نهاخد تا در سود وضارحه  -حـا توضـححی

که ظواهد آود  -حا هن شرخک حاشند.

ایــن نــوع وضــارحه ،وضــارحۀ اصــطالحی فقهــی اســت کــه احكــام آن در ایــن فصــل

بيان ویشود.

ب .وضارحه «وعاوضی»؛ این نوع وضارحه ،قراردادی است که طی آن وعاوضهای

صــورت وی گحــرد بــين عهــل تســارت و فعالحــت تســاری کــه بــر عهــدۀ عاوــل در وــدت

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وعلوم قرار داده شده ،در وقابل سهن وعحنی (حه صورت کسـری خـا درصـدی) اػ سـود

وضارحه برای عاول در ههان ودت.

حنابراین ،در وضارحۀ وعاوضـی ،عاوـل در قجـال صـاحب سـرواخه ،وتعهـد و ولتـزم

ویشود که در ودت تعحـين شـده بـرای وضـارحه اقـدام حـه فعالحـت تسـاری حـا سـرواخۀ

وضارحه نهاخد و اػ طرفی ،صاحب سرواخه نحز در قجال عاول وتعهـد وـیشـود کـه وی

استحقاق انسام فعالحـت تسـاری حـا سـرواخۀ وضـارحه را در وـدت وقـرر شـده داشـته و

سرواخۀ وغکور را اػ او پس نگحرد و سهن وعحنی اػ سود وضارحه نحز وال عاول حاشد.

شــاخان عکــر اسـت ،حعضــی اػ احكــام ایــن نــوع وضــارحه ،حــا وضــارحۀ اعنــی وتفــاوت

است؛ اػ ضهله اخنكه در وضارحۀ وعاوضی حاخد وـدت وضـارحه وشـصص گـردد؛ ولـی
در وضارحۀ اعنی ،وشصص نهودن ودت الػم نحست و تا ػوانی که خكی اػ دو طـرف،
اػ قرارداد ظوخش ونصرف نشده ،وضارحه حاقی است.

مسأله  .653وضارحۀ اعنی ،عقد «ضایز» است.

1

حنــابراین ،والــک ویتوانــد اػ اضــاػهای کــه ضهــت تصــرف در وــالش حــه عاوــل داده

اســت ،برگــردد و عاوــل نحــز ولــزم حــه اداوــۀ انســام کــار حــا ســرواخۀ والــک نحســت و هــر گــاه

ظواسته حاشد ویتواند اػ کار ظودداری نهاخد؛ طه قجل اػ شروع در کار حاشد و طه حعد اػ
آن؛ طه قجل اػ حاصل شدن سود حاشد و طـه حعـد اػ آن؛ طـه اخنكـه بـرای وضـارحه وـدت
ػوانی تعحين شده حاشد خا ػوان ظاصی را برای آن در نظر نگرفته حاشند؛

الجته ،اگر شرط کنند که آن را تا ػوان وعحنی فسز نكننـد ،شـرط صـححح اسـت

و عهل حه آن واضب ویحاشد؛ حا این حال ،اگر خكـی اػ دو طـرف فسـز کنـد ،وضـارحه

فسز ویشود ،هرطند وی حه علت وصالفت حا شرط ،گناه کرده است.

مسأله  .654وضـــارحۀ وعاوضـــی اػ عق ــدهای «الػم» اس ــت و ه ــحر خ ــک اػ عاو ــل و
والک قجل اػ ودت وقرر در قرارداد ،حق فسز آن را ندارند و عاول نحز ولـزم حـه انسـام
کار و اداوۀ آن حا سرواخۀ والک در ودت وغکور ویحاشد؛

 .1توضحح وعنای عقد ضایز ،در وسألۀ « »54عکر شده است.

وضارحه /

وگر آنكه والک خا عاول در ضهن قرارداد وضارحه ،برای ظود حـق فسـز قـرار داده
ً
حاشــد خــا شــرعا حــق فســز بــرای والــک خــا عاوــل حــه ضهــت ظحــار غــجن ،ظحــار تصلــف
شرط و وانند آن ثاحت حاشد ،خا آنكه حا توافق هن قرارداد وضارحه را اقاله نهاخند.
شرايط اصل وضاربه

مسأله  .655قــرارداد وضــارحه «عقــد» 1ویحاشــد و بــرای وحقــق شــدنش ،الػم اســت

«اخساب و قجول» صورت گحرد.

مسأله  .656اخســاب و قجــول در وضــارحه نحــز ههاننــد ظر خــد و فــروش ،حــه دو صــورت

«لفظی» و «عهلی» قابل انسام است:

اخســاب و قجــول لفظــی؛ وثــل اخنكــه والــک حــه قصــد وضــارحه حگو خــد« :حــا ایــن پــول

تســارت کــن و ســود آن حــه صــورت نصــف بــين وــا تقســحن شــود» و عاوــل هــن حــه قصــد
پغیرش وضارحه حگوخد« :قجول کردم».

اخســاب و قجــول عهلــی وثــل اخنكــه والــک حــه قصــد وضــارحه و تقســحن ســود آن حــه

نسجت نصف ،وال و سـرواخه را حـه عاوـل حدهـد و او هـن حـه ههـحن قصـد آن را حگحـرد.

ههحن طـور ،ویتواننـد قـراردادی را حـه صـورت کتجـی نوشـته و دو طـرف آن را حـه قصـد
انسام وضارحه اوضا کنند.

شرايط والک سروايه و عاول

مسأله  .657والــک و عاوــل در وضــارحه حاخــد ناحــالغ و دیوانــه نجاشــند و وضــارحه را حــا

قصــد و اظتحــار انســام دهنــد .ههــحن طــور ،کســی کــه وــال را بــرای وضــارحه حــه عاوــل
ویدهــد نســجت حــه آن وــال ،والــک خــا در حكــن والــک (واننــد وکحــل خــا ولــی شــرعی
والـ ــک) حاشـ ــد و نحـ ــز ضـ ــزء سـ ــایر افـ ــرادی کـ ــه اػ تصـ ــرف در اوـ ــوال ظـ ــود وهنـ ــوع

هستند(2وانند سفحه و وفلس) نجاشد.

 .1وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.
 .2توضحح وربوط حه این افراد ،در فصل « َحسر» عکر ویشود.
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َ
مسأله  .658ســفحه و ههــحن طــور وفلــس حــدون اضــاػۀ طلجكــاران ،ویتواننــد عاوــل

بــرای وضـــارحه حاشــند؛ وگــر در صــورتی کــه وضــارحه ووضــب تصــرف آنــان در اوــوال
ظودشان حاشد.

1

مسأله  .659اگــر در قــرارداد وضــارحه قحــد شــده حاشــد کــه عاوــل فقــط ظــودش عهــل
تسارت را انسام دهد ،طـوری کـه انسـام تسـارت توسـط ظـود او وـورد وضـارحه حاشـد،
طنانشه عاول اػ تسارت نهودن عاضز حاشد ،وضارحه حاطل است.

مسأله  .661اگر انسام تسارت توسـط ظـود عاوـل ،شـرط وضـارحه حاشـد نـه قحـد آن،

2

در صورتی کـه عاوـل ظـودش اػ تسـارت نهـودن نـاتوان شـود ،وضـارحه صـححح اسـت

ولی والک حق فسز وضارحه را دارد.

مسأله  .661اگر انسام تسارت توسط ظود عاول نه قحد وضارحه حاشد و نه شـرط آن،
ً
وضــارحه در صــورتی حاطــل اســت کــه عاوــل اػ تســارت وطلقــا (طــه ظــودش و طــه حــا
کهک گرفتن اػ دخگران) عاضز و ناتوان حاشد.

شاخان عکر است ،در ووارد حاطل شدن وضارحه در این وسـأله و وسـألۀ « ،»437در

صورتی که ناتوانی عاول پس اػ گغشت ودتی اػ قرارداد وضارحه پدخد آخد ،وضـارحه اػ

ههان ػوان حاطل ویشود.

مسأله  .662اگــر انســان حــدون اضــاػه و وکالــت و والخــت اػ طــرف دخگــری ،اقــدام حــه

وضــارحه حــا وــال وی کنــد  -وثــل اخنكــه پــولی را کــه حــه عنــوان اوانــت و واننــد آن در

اظتحــارش بــوده ،حــه عنــوان وضــارحه اػ طــرف صــاحب پــول حــه عاوــل حدهــد تــا حــا آن
تسارت کند و عاول هن بپغیرد  -طنحن وضارحهای فضولی است و وشـاحه احكـاوی
که برای فروش فضولی وال دخگری عکر شد ،در وورد آن ضاری است؛
ً
پس طنانشه حعدا صـاحب پـول آن را اضـاػه دهـد ،وضـارحه و ههـۀ وعـاوالتی کـه

عاول انسام داده ،صححح است.

 .1در وورد وفلس ،ونظور اووالی است که حاکن شرع وی را اػ تصرف در آن ونع کرده است.
 .2فرق بين «قحد» و «شرط» ،اػ توضححات وغکور در وسألۀ « »253وعلوم ویشود.

وضارحه /

این حكن ،برای وضارحهای که حه صورت فضـولی اػ طـرف عاوـل ونعقـد ویشـود

نحز ضاری است.

مسأله  .663اگر انسان حا پول دخگـری حـدون کسـب اضـاػه و وکالـت و والخـت اػ او خـا
احـــراػ رضــاخت وی بــرای ظـــودش اقـــدام حــه وضــارحه کنــد ،صــاحب پــول ویتوانــد
وضـارحه را بـرای او خــا بـرای ظـودش (صــاحب پـول) اضــاػه دهـد و ا گـر بــرای هـحر خــک

اضاػه ندهد ،وضارحه حاطل است.

1

مسأله  .664در وضارحه الػم نحست هر خک اػ عاول و والک ،خک نفـر حاشـند؛ حلكـه
اگر والک خک نفر و عاول ،دو خا طند نفر حاشند  -ظواه وال نحز خكـی خـا وتعـدد حاشـد

2
و ظواه وقدار سود تعحين شده برای هـر خـک اػ عاولهـا وسـاوی خـا وتفـاوت حاشـد -
وضارحه صححح است.

مسأله  .665ههان طـور کـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد در وضـارحه ،والـک سـرواخه الػم

نحست خک نفر حاشد؛ پس اگر والک دو خا طند نفر حاشند  -وثل اخنكه وـالی وشـترک

بين دو خا طند نفر حاشد و آن را حه خک نفر حه وضـارحه دهنـد  -اشـكال نـدارد و در ایـن

صــورت الػم نحســت ســود تعحــين شــده بــرای هــر خــک اػ والکهــا ،وتناســب حــا وقــدار

سرواخۀ وی حاشد.

شرايط سروايه

مسأله  .666سرواخۀ وضارحه حاخد شراخط عیل را داشته حاشد:
 .1پول حاشد؛

 .2عحن حاشد (نه ونفعت و نه دین حنابر احتحاط واضب و نه کلی در عوه)؛
 .1در این وسأله و وسألۀ قجل ،ا گـر والـک ،وضـارحه را رد کنـد و ایـن رد ػوـانی حاشـد کـه عاوـل ،وعـاوالتی حـا
وال وی انسام داده ،در ایـن صـورت نسـجت حـه وعـاوالت صـورت گرفتـه احكـام وعاولـۀ فضـولی ضـاری
ویشود و والک حا وضود اخنكه اصل وضارحه را رد کرده ،ویتواند هـر خـک اػ وعـاوالت را رد کنـد خـا اضـاػه
دهد.
 .2هرطند وقدار کار تعحين شده برای هر خک اػ عاولها ،حا خكدخگر برابر حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .3وقدار و اوصاف سرواخه وعلوم حاشد.

توضحح این شراخط ،در اداوه عکر وی گردد.
 .2 سروايۀ وضاربه پول باشد

مسأله  .667سرواخۀ وضارحه حاخد اػ پولهایی که وعاوله حا آنها راخذ اسـت ،حاشـد.

1

حنـابراین ،کـاال (واننـد طــال ،نقـره ،پارطـه ،بـرنذ ،روغــن) را نهیتـوان حـه عنـوان ســرواخۀ
وضارحه قرار داد.

ّ
 .1 سروايۀ وضاربه عحن باشد (نه ونفعت و نه دين بنابر احتحاط واجبج و نبه کلبی
در ّ
ذوه)

مسأله  .668پولی که حه عنوان سرواخۀ وضارحه قرار داده ویشود ،طند صـورت دارد
که در برظی اػ آنها وضارحه ،صححح و در برظی حاطل است:

الف .عحن پول؛ وثل آنكه والک وجلغی پول وانند  5555یـورو حاضـر کنـد و ههـان

را سرواخۀ وضارحه قرار دهد.

ب .کلی در وعحن؛ وثل آنكه والـک  55هـزار یـورو حاضـر کنـد و وقـدار  5555یـورو اػ

ههان پول را حدون تعحين ،سرواخۀ وضارحه قرار دهد.
وضارحه ،در این دو صورت صححح است.

ج .کلی در عوۀ والک.

2

د .دین (طلجی که والک اػ فرد دخگری دارد).

حكن این دو وورد ،در دو وسألۀ حعد عکر وی گردد.

مسأله  .669اگر سرواخۀ وضارحه ،کلی در عوۀ والک قرار داده شود ،خعنـی والـک در
هنگـام انعقــاد قــرارداد وضــارحه ،وجلــغ وعحنــی را حـه عنــوان ســرواخۀ وضــارحه بــر عهــده و

 .1در ػوـان گغشـته ،وعاولـه حـا سـكۀ طــال و نقـره (طـال و نقـره وسـكوک) حــه عنـوان پـول ،راخـذ بـوده و در ػوــان
حاضر ،پولهای فعلی ضاخگزین آن شده است.
 .2ونظور اػ آن ،دخنی است که حا ظود عقد وضارحه بر عوۀ سرواخهگغار ثاحت شود.

وضارحه /

عوه حگحرد  -طه اخنكه حصواهـد آن را پـس اػ انعقـاد قـرارداد اػ ووضـودی حسـاب ظـود
در حانک (حا کارت کشحدن خا غحر آن) حه طرف وقابل ونتقل کند خا وجلغی اػ دخگـری

گرفته و حه عاول حدهد خا اػ پولهایی که حه ههراه ظود خا ضای دخگر دارد بپـرداػد خـا اػ

طریق دخگری آن سرواخه را تأوحن کند  -وضارحه در این صورت که هنگـام انعقـاد ،بـر

عحن پول واقع نشده ،حاطل است ،هرطند قرار حاشد والک ،وجلغ وـغکور را حالفاصـله
پس اػ انسام قرارداد حه عاول حدهد.

مسأله  .671اگـــر والـــک قجـــل اػ انعقـــاد قــرارداد وضــارحه ،طلجــی اػ فــرد خــا حانــک خــا

وؤسسـۀ وـالی اعتجـاری خــا غحـر آنهـا داشـته و حصواهــد ههـان طلجكـاری ظـود را قجــل اػ

وصول ،سرواخۀ وضارحه قرار دهد ،صحت طنـحن وضـارحهای وحـل اشـكال اسـت 1و

وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود؛ طه اخنكه حدهكار ظود عاول حاشد

خا فرد دخگر.

حنــابراین ،ا گــر واهحــت حســاب ضــاری خــا حســاب پــسانــداػ حــانكی ،نــوعی قـرض

دادن حــه حانــک حاشــد ،طنانشــه والــک در هنگــام انعقــاد وضــارحه حصواهــد حصشــی اػ
ً
ووضودی حساب ضاری خا پسانداػ حانكی ظود را (که شرعا اػ حانـک طلجكـار اسـت)

 حــا دادن طــک خــا حــدون آن  -حــه عنــوان ســرواخۀ وضــارحه قــرار دهــد ،حنــابر احتحــاطواضب این وضارحه صححح نحست؛

2

الجته طنانشه والک ،عاول را وکحل کند تا پس اػ درخافت وجلغ اػ حانک ،قـرارداد

وضارحه را بر سرواخۀ وضـارحه (عـحن پـولی کـه اػ حانـک وصـول و قـجض شـده) اػ طـرف
ً
 .1وضـارحه حــا «ونفعــت» نحــز حكـن وضــارحه حــا «دیــن» را دارد .حنــابراین ،وـثال ســرواخه قــرار دادن ونفعــت خــک
سالۀ وسافرظانهای که اضاره داده ویشود ،وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحـاط در وـورد آن
ترک نشود.
 .2زیرا در این صورت ،پولی که فرد در حسـاب ضـاری خـا پـسانـداػ قـرضالحسـنه دارد ،طلـب وی حسـاب
ویشــود .ههــحن طــور ،نســجت حـه پــولی کــه ولــک فــرد بــوده ،اگــر آن را حــدون رعاخــت شــراخط صــحت عقــد
قرض در اظتحار حانک قرار دهد و حانک آن را تصرف و وصرف نهاخد ،حانک ضاون است (ضهان اتالف
خا غراوت) و فرد طلجكار اػ حانک وحسوب وـیشـود و قـرار دادن طنـحن طلجـی حـه عنـوان سـرواخۀ وضـارحه
وحل اشكال است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وی حا ظودش انسام دهد ،وضارحه صححح اسـت .حنـابراین ،عاوـل ،وکحـل والـک در

اخساب وضارحه ویحاشد.

1

مسأله  .671اگر شصصی والی  -حه صـورت اوانـت خـا غحـر اػ آن  -در دسـت دخگـری

داشته حاشد ،ویتواند حا ههان وال حا وی قرارداد وضارحه ونعقد کند؛ الجته ایـن وـال
حاخد حه صورت عحن شصصی حاشد که توضحح آن در وساجل قجل بيان شد.

مسأله  .672در صــححح بــودن وضــارحه شــرط نحســت ،ســرواخۀ وضــارحه در دســت

عاول حاشـد .حنـابراین ،ا گـر سـرواخۀ وضـارحه در دسـت والـک حاشـد و عاوـل عهـدهدار
ظرخد و فروش و تسارت شود ،وضارحه صححح است.
 .5 وقدار و اوصاف سروايه وعلوم باشد

مسأله  .673سرواخۀ وضـارحه حاخـد اػ نظـر وقـدار وجلـغ و ههـحن طـور نـوع پـول (ر خـال،

یورو ،دخنار و ) ...وعلوم حاشد؛ در غحر این صورت ،وضارحه حاطل است.
شرط کار (کحف ّحت سودآوری)
 سود از تجارت حاصل شود

مسأله  .674در وضــارحه الػم اســت ســود اػ طریــق تســارت (واننــد ظر خــد و فــروش)

حاصل شود .حنابراین ،ا گـر والـک ،پـول و سـرواخه را حـه کسـی حدهـد کـه حـا آن زراعـت
کنـــد خـــا آن را در حاغجــانی خـــا پـــرورش دام و طحــور خــا صــحادی و واننــد آن حكــار گحــرد،

وضارحه صححح نحست.

ههشنـــحن ،وضــــارحه در کارهــــای تولحـ ــدی و ظـ ــدواتی وثـ ــل آشـ ــازی ،نـــانوایی،

 .1حا توضه حه شـرط وغک ـور (شرط دوم اػ شراخ ـط سرواخ ـه) ،اػ آنسـا کـ ـه در حـال حاضـ ـر در حسحـ ـاری اػ وـوارد
ً
ً
 وصصوصا نسجت حه وجـالغ ز خـاد  -ظـود پـول در اظتحـار افـراد قـرار نهی گحـرد و غالجـا وعـاوالت اػ طریـقپرداظــت طــک خــا انتقــال الكترونحكــی (نقــل اعتجــاری) در حســابهای حــانكی انســام ویشــود و پــول حــه
شكل فحزخكی وصول نهیگردد ،وناسب است حه ضـای وضـارحه اػ قراردادهـای ضـاخگزین اسـتفاده شـود
که برظی اػ آنها ،در وسألۀ « »552عکر ویشود.

وضارحه /

رنگرػی ،ظحاطی ،تولحد پوشاک و سـاظت و سـاػ وسـكن صـححح نهیحاشـد و بـرای
این اوور ویتوان اػ قراردادهای شرعی وشاحه استفاده نهود.

1

شرايط سهن عاول و والک در سود وضاربه

سهن والک و عاول در وضارحه حاخـد شـراخطی را کـه در اداوـه عکـر ویشـود ،داشـته

حاشد.

 الف .سهن آنان ّ
وعحن باشد

مسأله  .675اگر هنگام قرارداد وضارحه ،سهن سـود هـر خـک اػ عاوـل و والـک وعلـوم
نجاشد و تعحين آن را حه توافق حعدی واگغار کنند ،وضارحه حاطل است؛

الجتــه ،اگــر در برظــی اػ انــواع تســارت در عــرف حــاػار ،ســهن والــک و عاوــل وعلــوم
ً
حاشد ،طوری که عرفا نحاػ حه عکر آن نجاشد ،تصرخح حه آن الػم نحست.
 ب .تقسحن سود بين والک و عاول باشد

مسأله  .676در وضارحه ،سود حاخد فقط بـرای والـک و عاوـل حاشـد و ا گـر شـرط شـود
که وقداری اػ سود حه شصص دخگری داده شود وضارحه حاطل اسـت؛ وگـر آنكـه بـرای
او انسام کاری را شرط کنند و آن کار وربوط حه تسارتی حاشـد کـه در قـرارداد وضـارحه

عکر شده است.

 ح .سهن آنان ،به صورت درصدی يا کسری از سود باشد نه از اصل سروايه

مسأله  .677تعحين سهن س ـود هر خ ـک اػ عاول و وال ـک حـه صـورت وجلغـ ـی وعحـ ـن

 -وانند خک وحلحون تووان در واه  -صححح نحسـت؛ ههـحن طـور ،ا گـر سـهن والـک خـا

عاول را حه صورت درصدی خا کسری اػ سرواخه  -وانند  3درصد کل وجلـغ سـرواخه -
وضارحه قرار دهند ،وضارحه صححح نهیحاشد.
 .1وانند آنشه در وسألۀ « »552عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنــابراین ،تعحــين ســهن آنــان حاخــد حــه صــورت درصــدی (خــا کســری) اػ ســود حاشــد،
ً
وثل آنكه  35درصـد سـود را بـرای هـر خـک اػ طـرفحن قـرار دهنـد خـا وـثال خـک سـوم سـود
برای عاول و دو سوم سود برای والک سرواخه حاشد.

مسأله  .678اگــر دو طــرف حصواهنــد ســود والــک (ســرواخهگــغار) را وجلــغ ثــاحتی قــرار
ً
دهند ،وثال والک 35 ،وحلحون تووان خک ساله حه عاول حدهد تـا حـا آن تسـارت کنـد و

واهانه وجلغ  4وحلحون تووان حه او (والک) سـود حدهـد ،ویتواننـد پـس اػ تعحـين سـود

حه صورت کسری خا درصدی  -حه توضححی که در وسألۀ قجـل بيـان شـد  -حـه خكـی اػ
دو روش عیل عهل کنند:

الف .والک در ضهن وضارحه شرط کند که عاول وجلغ  4وحلحون تووان را واهانه

حه صورت «علی الحساب» حه وی بپرداػد و در پاخان در وقت حسابرسـی ،وجلـغ سـود

علــی الحســاب را حــا ســود حقحقــی ســهن وی حــا توافــق طــرفحن وصــالحه کننــد ،خــا در
صورت بيشتر بودن سود سهن والک ،آن را حه وی پرداظت نهاخد.

ههحن طـور ،شـرط کنـد طنانشـه سـودی حاصـل نشـده ،عاوـل ،وی (والـک) را اػ

حازپرداظت وجلغ علی الحساب ابراء عوه نهاخد.

1

ب .والک حا عاول در ضهن وضـارحه شـرط نهاخـد در صـورت حصـول سـود در هـر

وــاه ،ســهن ســود والــک را 2حــه وجلــغ  4وحلحــون تووــان در عوــۀ ظــوخش حــه صــورت نقــد
ً
وصالحه کند ،ساس وجلغ وغکور را حه حساب حانكی وی  -وثال  -واریز نهاخد.

ههــحن طــور ،شــرط کن ـد در صــورت عــدم حصــول ســود واهانــه ،وجلــغ  4وحلحــون

تووان را حهطور وسانی حه وی اهدا خا وصالحه نهاخد.

3

 .1والک ویتواند در ضهن وضارحه ،اػ عاول برای ابراء عوۀ ظوخش در صورت عدم حصول سود وکالت حگحرد.
 .2ونظور ،سود تحقق خافتهای است که حه صورت کسری خا درصدی اػ درآود و عاجدات (نـه اصـل سـرواخه)
در وضارحه تعحين شده است ،طه وقدار آن سود حسابرسی و وعلو م شده حاشد و طه هنوػ وقـدار دقحـق
سود حاصل شده حسابرسی نشده و وعلوم نجاشد.
 .3شاخان عکر است والک خا عاول ویتوانند در ضهن وضارحه بـرای ظـوخش نسـجت حـه وـوارد وـغکور وکالـت
حگحرنــد تــا ظــود وصــالحه خــا هجــه را انســام دهنــد و عــالوه بــر ایــن ،طــرفحن ویتواننــد حــه ضــای وضــارحه اػ
قراردادی که در وسألۀ « »552عکر ویشود استفاده نهاخند.

وضارحه /

مسأله  .679هــر گــاه ســودی بــرای وضــارحه حــه دســت آخــد ،عاوــل و والــک حــه انــداػۀ
سهن قراردادی ظود ،در آن شرخک ویحاشند و الػم نحست وال ووضود نقد شود خـا آن

را تقسحن نهاخند؛

پــس اگــر ســرواخۀ وضــارحه  45وحلحــون تووــان حاشــد و ســهن تعحــين شــده در وضــارحه
ً
برای هر خک پنساه درصد اػ سود حاشد ،طنانشـه وـثال ایـن سـرواخه فروظتـه شـود و در

اثر آن  55وحلحون تووان سود حاصل شود ،پنذ ششن وـال ووضـود ( 43وحلحـون تووـان)
 -طه اخنكه وال ووضود ،پول حاشد خا طلب خا کاال  -وتعلق حه والک و خک ششن آن

( 3وحلحون تووان) ،وال عاول ویحاشد.

مسأله  .681ا گــر در بــين وضــارحه پــس اػ تحقــق ســود ،والــک خــا عاوــل درظواســت

تقسحن آن را حنهاخند ،طنانشه دخگری هن راضی حاشد ،تقسـحن آن وـانعی نـدارد؛ ولـی
اگر خک طرف راضی نجاشد ،طرف وقابل نهیتواند او را وسجور حه تقسحن کند؛

الجتــه ،در وــواردی کــه درظواســت کننــدۀ تقســحن ،حــق فســز وضــارحه را داشــته

حاشــد ،پــس اػ فســز در برظــی اػ وــوارد ویتوانــد دخگــری را وسجــور حــه تقســحن کنــد کــه
احكام آن ،در فصل «شرکت» عکر ویشود.

خسارت يا تلف وال وضاربه

مسأله  .681وال وضارحه در ودت وضارحه ،نوعی «اوانت» در دست عاول حه شهار

ویرود.

حنابراین ،اگر اػ بين بـرود خـا وعحـوب شـود خـا ظسـارت و ضـرری بـر سـرواخه خـا سـهن

سود ووضود وتعلق حـه سـرواخهگـغار وارد آخـد ،در صـورتی کـه عاوـل اػ حـدود قـرارداد خـا
وظاخف ظود در وضـارحه تصلـف کـرده خـا در نگهـداری اػ وـال کوتـاهی کـرده ،ضـاون

است؛ 1در غحر این صورت ،ضاون نحست.

 .1توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر وی گردد ،فههحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .682حا توضـه حـه وسـألۀ قجـل ،طنانشـه ظسـارت وارد بـر سـرواخه حـا تصلـف خـا

کوتاهی و تقصحر عاول ههراه نجوده ،تنها وتوضه والـک (سـرواخهگـغار) ویحاشـد و ا گـر

وی حصواهد ظسارت خا ضجران آن را بر عهدۀ عاول قرار دهد ،طند صورت دارد:

الففف .والــک در ضــهن وضــارحه شــرط کنــد عاوــل  -ههشنــان کــه حــا او در ســود

شــرخک اســت  -در ظسـارت نحــز شــرخک حاشــد؛ در ایــن صــورت ،شــرط وــغکور حاطــل
است؛ ولی اصل قرارداد وضارحه صـححح ویحاشـد .حنـابراین ،تهـام ظسـارت وتوضـه

والک ویحاشد.

ب .والــک در ضــهن وضــارحه شــرط کنــد ههــۀ تلــف خــا ظســارت بــر عهــدۀ عاوــل

حاشـد؛ طنـحن شـرطی صــححح اسـت؛ ولـی در ایــن صـورت ههـۀ ســود نحـز بـرای عاوــل
ظواهد بود و والک سههی اػ سود نصواهد داشت.

1

ج .والک در ضهن قرارداد وضارحه خا عقـد دخگـر شـرط کنـد کـه عاوـل در صـورت
ً
بروػ تلف خا ظسارت بر سـرواخۀ وضـارحه ،ههـه خـا وقـدار وعحنـی اػ آن را وسانـا ضجـران

نهاخد ،خعنی آن وقدار را حه والک هجه کند (بجصشد) خا حدون عوض صلح نهاخد؛ در
این فرض ،شرط وغکور صححح است و عاول حاخد حه آن عهل کند .

3 2

ضاون بودن فـرد نسـجت حـه وـال ،حـه ایـن وعناسـت کـه اگـر آن وـال تلـف شـود ،طنانشـه اػ اشـحای وثلـی
است ،وثل آن و اگر اػ اشحای قحهی اسـت ،قحهـت آن و ا گـر وعحـوب شـود ،ارش (کـاهش قحهـت) را حـدهكار
وی گردد و توضحح وعنای وثلی و قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .1حنابراین در این فرض ،شرط تقسحن سود حه نسجت کسری خا درصدی بين طرفحن صححح نهیحاشد.
 .2صورت «ب» ،حه صورت شرط «نتحسه» واقع شده و صورت «ح» ،حـه صـورت شـرط فعـل؛ فـرق بـين شـرط
نتحسه و شرط فعل اػ توضححات وغکور در وساجل « 477و  »355و نحـز صـفحۀ « ،»426پـاورقی « »5وعلـوم
ویشود.
 .3الجته ،برای رسحدن حـه هـدف فـوق (اخنكـه عاوـل در هـر صـورت ،ضـاون ظسـارت خـا تلـف سـرواخه حاشـد)
راههای دخگری نحز وضود دارد؛ وانند اخنكه والک کاالیی را  -هرطند کن ارػش  -حـه عاوـل در اػای وجلـغ
کل سرواخه در عوۀ وی وصـالحه نهاخـد تـا عوـۀ عاوـل حـه آن وجلـغ وشـغول الغوـه گـردد و عاوـل در ضـهن
وصالحه شرط نهاخد که وکحل حالعزل حاشد تا طنانشه تلف خا ظسـارتی عـارض نشـد ،ظـود را نسـجت حـه
تهام وجلغ وورد وصالحه ابراء عوه نهاخد و در صورت بروػ ظسارت خا تلف ،طنانشه وقدار دین ناشـی اػ
صلح ،بيشتر اػ وقدار ظسارت خا تلف حاشد ،حتواند فقط نسجت حه وقدار اضـافه ظـوخش را بـریء الغوـه
نهاخد.

وضارحه /

مسأله  .683هر گونه ظسارت خا تلف خا نقص وارد شده بـر سـرواخۀ وضـارحه  -واننـد
ضرر در وعاوالت ،آتشسـوػی و دػدی و غحـر آن  -تـا وقتـی کـه قـرارداد وضـارحه حـاقی

است ،حا سود حاصل اػ آن ضجران ویشود؛ طه سود قجل اػ ظسارت حاشد و طه حعـد
اػ آن .حنابراین ،احتدا ضرر و ظسارت حا سود ضجران شده ،ساس حاقحهانـدۀ سـود بـين

والک و عاول طجق قرارداد تقسحن ویشود؛
ً
پس اگر وثال سرواخۀ وضارحه  55وحلحون تووان بوده و بر اثر وعاوالت سودآور 4 ،وحلحون
ً
تووـان سـود حـه دسـت آخــد ،ولـی حعـدا وضـارحه دطـار ظســارت شـده و در پاخـان خـا هنگــام
فسز ،تنها  6وحلحون تووان حاقی وانده حاشد 1،عاول سههی اػ سود احتـدایی ( 4وحلحـون

تووان) ندارد؛

2

الجته ،ا گـر عاوـل در ضـهن قـرارداد وضـارحه حـا والـک شـرط کنـد ظسـارت حـا سـود

قجلی خا حعدی ضجران نشود ،شرط صححح است و حاخد حه آن عهل شود.

مسأله  .684حا توضه حه وسألۀ قجل در وواردی که دو طـرف ،سـودها را در بـين وـدت

وضــارحه تقســحن وی کننــد ،ایــن تقســحن ســود علــی الحســاب ویحاشــد 3و طنانشــه در
پاخان وضارحه وقدار سرواخۀ ووضود حه ضهحهۀ سـودهای تقسـحن شـدۀ قجلـی ،کـاهش

خافته و حـه انـداػۀ سـرواخۀ اولحـه خـا کهتـر اػ آن شـده حاشـد ،عاوـل حاخـد سـودهایی را کـه
ً
قجال گرفته ،برگرداند.
 .1در این وثال  4وحلحـون تووـان حـه سـرواخۀ وضـارحه ،ظسـارت وارد شـده و اوـا ا گـر وعـاوالت ز خـانآور حعـدی
طوری نجاشد که اصل سرواخه هن دطار ضرر شود ،وثـل اخنكـه در وثـال وـغکور پـس اػ آنكـه در وعـاوالت
احتدایی  4وحلحون تووان سود حاصل شد و اووال وضارحه حـه  54وحلحـون تووـان افـزاخش خافـت ،وعـاوالت
زخانآور حعدی وال وضـارحه را دو حـاره حـه  55وحلحـون تووـان کـاهش دهـد .در ایـن وـورد ،طنانشـه حـا ههـحن
حال وضار حه حه پاخان برسد خا فسز شود ،تهام  55وحلحون تووان حـه عنـوان سـرواخه حـه والـک بـر وی گـردد و
سودی برای عاول ونظور نهیشود.
 .2حنابراین ،والک شدن عاول نسجت حه سهن ظود اػ سـود ،حسـتگی حـه وارد نشـدن ظسـارت خـا تلـف دارد و
تنها وقتی قطعی ویشود که ودت وضارحه پاخان خاحد خا قرارداد فسز شود.
 .3ونظور اػ علی الحساب آن است که والكحت سود قطعی نجوده و وتزلزل و غحر وستقر ویحاشـد و اسـتقرار
والكحت حا حه پاخان رسحدن ودت وضارحه خـا فسـز وضـارحه و عـارض نشـدن ظسـارت و تلـف قجـل اػ آن
حاصل ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههحن طـور ،ا گـر در پاخـان وضـارحه وعلـوم شـود هرطنـد وضـارحه نسـجت حـه سـرواخۀ
ً
اولحه سود داشته و افزاخش خافته ،اوا سودهایی که قجال عاوـل درخافـت کـرده ،بـيش اػ
سود نهایی وسهوع سهن او اػ وضارحه بوده ،در این ووارد نحز عاول حاخد وقـدار اضـافه

را برگرداند.

مسأله  .685اگر تهام سرواخۀ وضارحه قجل اػ شـروع در تسـارت اػ بـين بـرود ،وضـارحه

حاطل ویشود؛ وگر آنكه ضجران اػ بين رفتن وال ،اػ نظـر شـرعی بـر عهـدۀ فـردی ثاحـت
حاشــــد کـــه در ایــــن صـــورت اگــــر آن فــــرد ،حـــدل ســـرواخه را ادا کنـــد ،وضـــارحه حاطـــل

نهی گردد.

1

مسأله  .686حكن وواردی که عاول پس اػ حصول سود اولحه و صـرف آن ویفههـد
سهن وی اػ سود ،کهتر اػ آن وقدار بوده ،در قالب خک وثال عکر ویشود:

فرض کنحد سرواخۀ وضارحه  55وحلحون تووان بوده و قرار تقسحن سـود ،نصـف بـرای

والک و نصف برای عاول حاشد؛

حــا تســارت عاوــل 4 ،وحلحــون تووــان ســود حاصــل شــده و ســود بــين دو طــرف تقســحن

گردخده و عاول سهن ظود اػ سود (خک وحلحون تووان) را حه شـصص ثـالثی حصشـحده و حـه
ً
او تحویل داده خا آن را حهطور وسـانی حـا وی وصـالحه نهـوده خـا آن را وـثال در اػای  35هـزار
دخنار فروظته است؛

حال طنانشه تلف خا ظسارتی بر وال وضارحه وارد آخد و سرواخه وضارحه حه  6وحلحـون

تووــان کــاهش خاحــد و حعــد اػ آن نحــز تــا پاخــان وضارح ــه ســودی حاصــل نش ــود ،دو صــورت

دارد:

الف .تصرف وغکور (هجه ،صلح خا فـروش) حـا ووافقـت والـک (سـرواخهگـغار) واقـع

نشده حاشد؛ در این صورت ،تصرف وغکور صححح نحست.

2

ب .تصرف وغکور حا ووافقت والک بوده؛ در این صورت ،تصر ف وغکور صححح

 .1وثل آنكه وال حا کوتاهی و تقصحر اػ طرف عاول خا فرد دخگری اػ بين رفته و وی آن را ضجران کند.
ً
 .2وگر آنكه والک حعدا آن را اضاػه دهد.

وضارحه /

اســت؛ ولــی طنانشــه رضــاخت والــک وقحــد حــه ایــن بــوده کــه عاوــل در صــورت بــروػ

ظســارت خــا تلــف ،در وثــال فــوق  5وحلحــون تووــان را اػ وــال ظــوخش ضجــران نهاخــد،
طنانشه عاول اقدام حه ایـن کـار نهاخـد تصـرفش صـححح اسـت و در صـورتی کـه ایـن

کار را انسام ندهد ،تصرفش حاطل است.

1

شــاخان عکـــر اســـت ،ا گــر عاوــل وعاولــه را حالغوــه انســام داده حاشــد ،وثــل اخنكــه

کــاالیی را بــرای ظــود حــه ثهــن کلــی در عوــهاش ظر خــداری کــرده ،ســاس حــدهحش حــه
فروشنده را اػ سهن ظوخش اػ سود وضارحه پرداظت کرده حاشد ،وعاولۀ وغکور در هـر

حــال صــححح اســت ،ولــی در وــورد ادای دیــن انســام شــده ،احكــام ســابق ضــاری
ویشود.

2

وظايف عاول (احکام وربوط به عاول)
 نوع و ّ
کحفحت وعاوالت

مسأله  .687عاوــل در وضــارحه نســجت حــه انتصــاب نــوع کــاال ،وكــان وعاولــه ،طــرف
وورد وعاوله و ووارد دخگر ،ویتواند طجق وصلحتاندخشی ظود عهل کند؛

وگــر آنكــه والــک (ســرواخهگــغار) حــا وی شــرط نهــوده حاشــد 3کــه ضــنس وعحنــی را

نصرد ،خا تنها ضنس وعحنی را حصرد خا اػ شـصص ظاصـی ضـنس نصـرد ،خـا حـه قحهـت

وعحنی ضنس را ظرخداری نهاخد خا اػ شهر وشصص خا حاػار وعحن ظرخد نهاخـد؛ کـه در

این صورت ،عاول حق وصالفت حا والک را ندارد.

مسأله  .688اگـــر عاوـــل در وســـألۀ قجـــل اػ عهــل حــه شــرط تصلــف نهاخــد ،وعاولــه

صــححح اســت؛ پــس طنانشــه ســودی اػ وعاولــه حاصــل شــده حاشــد ،عاوــل و والــک
 .1ههان.
 .2شاخان عکر است ،توضحح بيشتر و کاولتر این وسأله در هًهاج الصفالحیى ،ح ،4وسـألۀ  436بيـان شـده
است.
 .3طه اخنكه شرط ،صرخح حاشد خا غحر صرخح که توضحح آن در وسألۀ « »354عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

طجق آنشه در قرارداد وضارحه وقرر شده ،در سود شرخک هسـتند و ا گـر ضـرر نهـوده خـا

وال تلف شده ،عاول ضاون تلف و ظسارت ویحاشد.

مسأله  .689عاوــل ویتوانــد وعــاوالت را حــه صــورت نقــد خــا نســحه انســام دهــد؛ وگــر
آنكه والک حا او شرط کـرده حاشـد کـه وعـاوالت را نقـدی انسـام دهـد ،خـا آنكـه انسـام
ً
وعاولـــۀ نســـحه وعهـــول و وتعـــارف نجاشــد ،طــوری کــه قــرارداد وضــارحه عرفــا شــاول

وعــاوالت نســحه نشــود ،کــه در ایــن صــورت عاوــل حــدون اضــاػۀ والــک ،حــق انســام
وعاولۀ نسحه را ندارد.

مسأله  .691اگر عاول در وواردی که حدون اضـاػۀ والـک حـق انسـام وعاولـه نسـحه را

نــدارد ،ظــالف نظــر والــک رفتــار کنــد و حــدون ههــاهنگی حــا او ،حــا ســرواخۀ وضــارحه
وعاولۀ نسحه انسام دهد ،در صورتی که قجـل اػ وطلـع شـدن والـک اػ ایـن اوـر ،ثهـن

1

وعاوله را اػ ظرخدار درخافت نهوده حاشد ،وعاوله صححح است؛

اوا اگر والک قجل اػ درخافت ثهن اػ ظرخدار وطلع گردد ،وعاوله فضـولی 2اسـت،

خعنــی در صــورتی کــه حــه آن راضــی شــده و اضــاػه دهــد ،وعاولــه صــححح اســت و ا گــر

اضاػه ندهد ،وعاوله حاطل ویحاشد.

 کارهای وربوط به وضاربه (غحروعاوالت) و هزينههای آن

مسأله  .691عاوــل حــا توضــه حــه نــوع تســارت و ویژگیهــای دخگــر آن  -واننــد وكــان و
ً
ػوان آن  -حاخد کارهایی را که وعهوال در آن تسارت صورت وی گحرد ،انسام دهد؛ حـه
این وعنا که بر عاول الػم است هر کـاری را کـه خـک تـاضر حـهطـور وعهـول حـا وـال ظـود
انسام ویدهد ،حكار گحرد؛
ً
پــس ا گــر کــاالی ظر خــداری شــده وعهــوال در ضــای ظاصــی نگهــداری ویشــود ،خــا

بـــرای نگهـــداری آن نحـــاػ حـــه افــراد خـــا وســایل و یــژهای اســت ،خــا بــرای فــروش کــاالی
ً
 .1قحهت کاال که وعهوال پول ویحاشد.
 .2وعنای فضولی و توضححات آن در وساجل « 552تا  »542عکر شده است.

وضارحه /

ظرخداری شده حه اضاره کردن وحل نحاػ حاشد ،حاخـد ایـن کارهـا را  -وناسـب حـا آنشـه
در آن تسارت وعهول و وتعارف است  -انسام دهد.

مسأله  .692پرداظت هزخنۀ کارهـای ور بـوط حـه وضـارحه کـه در وسـألۀ قجـل توضـحح
داده شد ،دو صورت دارد:

الف .کارهایی کـه وتعـارف و وعهـول آن اسـت کـه عاوـل وضـارحه ظـودش آنهـا را

انسام دهد؛

در این ووارد طنانشه عاول ،این کارها را در وقابل اضرت حه دخگری واگغار کنـد،

حاخد اضرت را اػ وال ظودش بپرداػد.

1

ب .کارهــایی کــه واگــغاری آنهــا حـــه دخگــران  -در وقابــل اضــرت  -توس ـط عاوــل

وتعارف است ،وانند حهل و نقل کاال؛

در ایــن وــوارد ،در صــورتی کــه عاوــل ظــودش ایــن کارهــا را انســام دهــد ،طنانشــه

قصد وسانحت نداشته حاشد ،ویتواند اضرت آن را اػ وال وضارحه بردارد.

2

 صرف وال وضاربه در غحر اوور وضاربه

مسأله  .693عاوــل نهیتوانــد و ـال وضــارحه را در غحــر شــاون وضــارحه هزخنــه نهاخــد؛

وانند اخنكه آن را صرف ػندگی ظانوادگی خا تعهحر واشحن خا ظرخد وغاػه و ابزار کار خـا
ً
پرداظــت حــدهی و واننــد آن بــرای ظــوخش نهاخــد ،هرطنــد قصــد داشــته حاشــد حعــدا اػ
اووال شصصی ظود ضاخگزین آن کند.

 وخلوط کردن وال وضاربه با ساير اووال

مسأله  .694برای عاول ضایز نحست حدون اضاػۀ والک ،سرواخه را حا وال ظودش خـا

وال فرد دخگری وصلوط نهاخد و ا گـر ایـن کـار را انسـام دهـد ،طنانشـه وـال وضـارحه اػ

 .1الجته ،اگر شرط شده حاشـد کـه عاوـل آن کـار را حـه دخگـری واگـغار نكنـد و ظـودش آن را انسـام دهـد ،حـق
واگغاری آن حه دخگری را ندارد.
 .2الجته اگر در این ػوحنه شرط ظاصی شده ،عاول حاخد وطابق شرط عهل نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

بين برود ضاون است؛ ولی وضارحه ههشنان صححح بـوده و سـود بـر اسـاس قـرارداد،
وتعلق حه هر دو ویحاشد.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر عاوــل در وصلــوط کــردن وــال اضــاػه داشــته حاشــد اشــكال

ندارد ،هرطند این اضـاػه حـه صـورت کلـی حاشـد؛ وثـل اخنكـه والـک حـه عاوـل حگو خـد:

«هر آنشه در وورد وال وضارحه وصلحت ویبينی عهل کن».
 تأخحر در تجارت با وال وضاربه

مسأله  .695عاول پس اػ درخافت وال وضارحه حاخد حا آن تسـارت کنـد و حـق نـدارد
ً
وال را حه انداػهای که عرفا سهلانگـاری شـهرده ویشـود را کـد و وعطـل حگـغارد و ا گـر

طنحن کند ،در صورتی که وال تلف شود ضاون است؛

الجتــه در ایــن صــورت ،والـــک تنهـــا اصــل ســرواخه را طلجكــار اســت و نهیتوانــد

سودهای فرضی را  -که اگر عاول کار وی کرد حه دست ویآود  -وطالجه نهاخد.
 وسافرت با وال وضاربه

مسأله  .696عاول در صورتی ویتواند وال وضارحه را بـرای تسـارت حـه شـهر دخگـری
بجــرد کــه اػ والــک در ایــن کــار اضــاػه داشــته حاشــد خــا اخنكــه طنــحن کــاری  -هرطنــد

نســجت حــه ضــنس وــال وــورد وضــارحه  -وتعــارف و وعهــول حاشــد ،طــوری کــه قــرارداد
ً
وضارحه عرفا شاول این وورد حشود.
مسأله  .697در وواردی که عاول وسـاػ نجـوده وـال وضـارحه را حـه ضـای دخگـر ونتقـل

کند ،در صورتی که این کار را انسام دهد و وال تلف شود خـا ظسـارتی بـر آن وارد آخـد،

ضاون است؛ ولی طنانشه سودی حه دست آخد ،والـک و عاوـل طجـق قـرارداد ،در آن

شرخک هستند.

ههحن حكن ،در ضایی که عاول وساػ حه انتقال وال حه شهر ظاصی بوده ،اوـا آن

را حه ضای دخگری برده نحز ضاری است.

مسأله  .698در وواردی که عاول وساػ حه سفر بـرای وضـارحه اسـت ،طنانشـه شـرط

وضارحه /

نشده حاشد که وی وصارح سفر را اػ وال ظـود بپـرداػد ،ویتوانـد آن را اػ وـال وضـارحه

تــأوحن کنــد؛ پــس اگــر ســودی حاصــل شــده ،وصــارح ســفر اػ ههــان ســود وحاســجه
ویشود و طنانشه سودی حاصل نشده آن را اػ سرواخه بر ویدارد؛

الجتــه ،اگــر حعــد اػ آن ســود پدخــد آخــد ،نقــص وارد بــر ســرواخۀ والــک 1حــا آن ضجــران

ویشود ،ساس طنانشه طحزی اػ سود حاقی واند ،بين آنها تقسحن ویشود.

مسأله  .699وصارح سفر که در وسألۀ قجل عکر شد ،شاول هزخنـههایی واننـد کراخـۀ

راه ،وسكن ،ظوراک ،آشاوحدنی و ...است که عاول  -وناسب حا حال و شأن ظـود  -حـا
رعاخـــت اعتـــدال و وحانـــهروی ،در ســـفر ح ــه آن نح ــاػ دارد .حن ــابراین ،ا گ ــر در هزخن ــهها
زخادهروی و اسراف کند ،حاخد وقدار زخادی را اػ وال ظود بپرداػد.

مسأله  .711اگر عاول در سفر بيهار شـود ،در صـورتی کـه بيهـاری ،وی را اػ فعالحـت

وضــارحه حــاػ نــدارد ،وــیتوانــد وصــارح ســفر را اػ وــال وضــارحه بــردارد؛ الجتــه نهیتوانــد
هزخنۀ دروـان و دارو و آنشـه را کـه بـرای بهجـود بيهـاری حـه آن نحـاػ دارد اػ وـال وضـارحه

حساب نهاخد؛

اوا اگر بيهـاری او را اػ فعالحـت وضـارحه حـاػ دارد ،حنـابر احتحـاط واضـب نهـیتوانـد

وصارح سفر را اػ وال وضارحه بردارد.

مسأله  .711اگر عاول در وصارح سفر بر ظودش سصت حگحرد و کهتر اػ وقدار وساػ
ظرح کند خا در شهری که حه آن وسافرت کرده ،در ظوراک خا وسكن خا غحر آن وههان

دخگری حاشد ،نهیتواند وعادل آن را اػ وصارح وضارحه وحسوب کند.

ههــحن طــور ،طنانشــه عاوــل در شــهر ظــودش تســارت وی کنــد ،حــق نــدارد بــرای

وصارح ظودش طحزی اػ وال وضارحه بردارد.

مسأله  .712اگر عاول در بين سفر ،قرارداد وضارحه را فسز کند خـا وضـارحه حـه علتـی

حاطل شود ،وصـارح و هزخنـۀ برگشـت ،بـر عهـدۀ ظـود عاوـل اسـت و نهیتوانـد آن را اػ
وال وضارحه بردارد.

 .1نقصی که حا برداشتن وصارح سفر اػ سرواخه بر آن وارد شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .713اگر عاوـل پـس اػ پاخـان سـفری کـه حـا اضـاػۀ والـک بـرای وضـارحه انسـام
داده و وقــداری اػ ســرواخه را در آن ســفر ،صــرف وصــارح ظــود کــرده ،وضــارحه را فســز

کنــد ،ضــاون بــودن او نســجت حــه هزخنــههای وصــرفی وحــل اشــكال اســت .حنــابراین،
وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
وضاربۀ باطل

مسأله  .714اگــر عاوــل حــا ســرواخۀ وضــارحه تســارت نهاخــد ،در حــالی کــه وضــارحه حــه
سجب عدم وضود حعضی اػ شراخط آن ،حاطل حاشد ،طنانشه اضاػۀ والک در تسـارت

شاول وضارحۀ حاطل هن بوده 1،وعاوالتی که عاول برای والک انسـام داده ،صـححح
است و تهام سود آنها برای والک ویحاشد؛

2

ولــی اگــر اضــاػۀ والــک فقــط شــاول وعــاوالتی بــوده کــه در قالــب وضــارحۀ صــححح

واقــع شــود ،وعــاوالت انســام شــده بــرای والــک حكــن فضــولی 3را دارد .حنــابراین ،ا گــر
ً
والــک حعــدا آن را اضــاػه دهــد ،صــححح بــوده و تهــام ســود بــرای والــک ویحاشــد و ا گــر
اضاػه ندهد ،حاطل است.

حكن وربوط حه اضرت عاول در وضارحۀ حاطل ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .715در هر خک اػ ووارد وسألۀ قجل ،حكن اضرت عاول حه شرح عیل است:

الف .سـهن سـود عاوـل (بـر فـرض ،وضـارحه صـححح وحسـوب وـیشـد) ،بـيش اػ

اضرت الهثل کار عاول (اضرت وعهول و حاػاری آن کار) حاشد؛

در این صورت ،عاول تنها حه انداػۀ اضرت الهثل استحقاق دارد.

ب .ســهن ســود عاوــل (بــر فــرض ،وضــارحه صــححح وحســوب وــیشــد) ،کهتــر اػ
 .1حه ایـن وعنـا کـه والـک  -طـه وضـارحه صـححح حاشـد و طـه حاطـل  -حـه عاوـل اضـاػه داده کـه وعـاوالت را
برای وی انسام دهد.
 .2این حكن ،در ظصوص وـوردی اسـت کـه عاوـل ،وعـاوالت را بـرای والـک انسـام وـیداده اسـت و حكـن
سایر فروض وسأله ،در وجاحث دخگر وطرح شده است.
 .3وعنای فضولی و توضححات وربوط حه آن ،در وساجل « 553تا  »543عکر شده است.

وضارحه /

اضرت الهثـل کـارش حاشـد و عاوـل در هنگـام انعقـاد وضـارحه توضـه داشـته کـه سـهن

سود وقرر شده برای وی ،احتهال دارد کهتر اػ اضرت الهثل کارش حاشد؛

در ایـــن صـــورت ،تنهـــا حـــه انـــداػۀ ســهن تعحــين شــده اػ ســود در قــرارداد وضــارحه

استحقاق دارد.

1

ج .ســهن ســـود عاوـــل (بـــر فـــرض ،وضــارحه صــححح وحســوب وــیشــد) کهتــر اػ

اضرت الهثل کارش حاشد و عاول در هنگام انعقاد وضارحه التفات نداشته که سهن
سود وقرر شده برای وی احتهال دارد کهتر اػ اضرت الهثل کارش حاشد؛
در این صورت ،عاول وستحق اضرت الهثل کارش ویحاشد.
احکام فوت والک يا عاول

مسأله  .716وضارحۀ اعنی 2،حا فوت هر خک اػ عاول و والک حاطل ویشود.

مسأله  .717وضارحۀ وعاوضی حا فوت والک حاطل نهیشـود و ورثـۀ وی ضانشـحن او

ویشوند؛ ولی اگر عاول حهحرد ،حكن آن حه صورت عیل است:

الف .وضـارحه وقحـد حـه انسـام تسـارت توسـط ظـود عاوـل حاشـد؛ حـه ایـن وعنـا کـه

والک فقط انسام تسارت توسط ظود عاول را وورد وضارحه قرار داده حاشد؛
در این صورت ،وضارحه حا فوت وی ،ظود حه ظود فسز ویشود.

ب .در وضارحه ،شرط شده حاشد که عاول ظودش تسارت کند؛

3

در این صورت ،وضارحه صححح است و والک ویتواند راضـی شـود تـا فـردی کـه

ورثۀ عاول تعحين وی کنند کار را انسام دهد ،ههشنان کـه ویتوانـد وضـارحه را فسـز

کند.

 .1پس در این فرض ،طنانشه سودی حـه دسـت نحاخـد ،عاوـل وسـتحق طحـزی نحسـت .ههشنـحن ،ا گـر تهـام
ســود وضــارحه در قــرارداد بــرای والــک قــرار داده شــده حاشــد (کــه طنــحن وضــارحهای حاطــل اســت) ،عاوــل
وستحق هحر اضرتی نحست.
 .2وعنای وضارحۀ اعنی و وعاوضی در وسألۀ « »434عکر شد.
 .3فرق بين «قحد» و «شرط» ،اػ توضححات وغکور در وسألۀ « »253وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ج .طنحن قحد و شرطی در وضارحه وضود نداشته حاشد؛

در این صورت ،وضارحه صححح است؛ الجته طنانشه ورثۀ عاول حتـی حـا کهـک

گرفتن اػ دخگری توانایی انسام وضارحه را نداشته حاشند ،وضارحه حاطل ویشود.
احکام فسخ وضاربه و شرايط ضهن وضاربه

مسأله  .718اگــر پــس اػ شــروع کــار توسـط عاوــل ،خكــی اػ دو طــرف  -کــه حــق فســز

دارد  -وضارحه را فسز کند ،خا وضارحه ظود حه ظود فسز شود 1،حكن آن حـه صـورت
عیل است:

الف .فسز قجل اػ تحقق سود حاشد:

در ایــن صــورت ،عاوــل حاحــت تســارتی کــه انســام داده وســتحق اضرتــی نحســت و

حدون اضاػۀ والک ،حق تصرف در وال وضارحه را ندارد.

اػ طرفی طنانشه وال وضارحه تجدیل حه کاال شده حاشد ،والک حق نـدارد عاوـل

را وسجور حه فروش و نقد کردن آن نهاخد.
ب .فسز حعد اػ تحقق سود حاشد؛

در صورتی که کاال نقـد شـده حاشـد ،سـود طجـق قـرارداد وضـارحه تقسـحن ویشـود و

اگر کاال نقد نشده ،عاول و والک در کاال شرخک ویشوند.

حنــابراین ،طنانشــه دو طــرف راضــی حاشــند ،ویتواننــد کــاال را تقســحن کننــد خــا حــا

توافق خكدخگر تا ػوان فروش کاال صجر کنند و پس اػ نقد شدن ،هـر خـک سـهن ظـود را

بــردارد و در صــورتی کــه خــک طــرف ظواهــان تقســحن و دخگــری وصــالف آن حاشــد ،در

برظی اػ ووارد ظواهان تقسحن ویتواند دخگـری را وادار حـه تقسـحن کنـد ،کـه احكـام آن
در وجحث «قسهت» ،فصل «شرکت» عکر ویشود.

مسأله  .719اگر والک و عاول حا توافق خكدخگر در بين وضارحه ،سـرواخه و تهـام سـود
را بين ظود تقسحن کنند ،وضارحه در ههان ضـا حـه پاخـان رسـحده و ظـود حـه ظـود فسـز

 .1وثل اخنكه وال وضارحه حدون اخنكه کسی ضاون حاشد اػ بين برود.

وضارحه /

وی گردد ،هرطند ػوانی که در احتدا برای وضارحه تعحين کردند تهام نشده حاشد.

مسأله  .711اگر وضارحه در حالی فسز شود که وقـداری اػ وـال وضـارحه حـه صـورت
طلب اػ دخگران حاشـد ،طنانشـه والـک اػ عاوـل حصواهـد کـه طلـب را وصـول نهاخـد،

حنابر احتحاط واضب بر عاول الػم است این کار را انسام دهد.

مسأله  .711پــس اػ فســز وضــارحه ،الػم نحســت عاوــل ،وــال والــک را حــه دســت وی

برساند؛ حلكه کافی است ووانع را برطرف نهاخد ،حه گونـهای کـه والـک حتوانـد آن را در
اظتحار حگحرد؛

1

الجتـه ،اگـر عاوـل وــال را حـه شـهر دخگــری فرسـتاده حاشـد ،حاخــد آن را حـه شـهر والــک

برگرداند؛ وگر آنكه والک ظود راضی حه حقای وال در آن شهر حاشد.

مسأله  .712هر کدام اػ والـک و عاوـل وـیتوانـد در ضـهن عقـد وضـارحه بـر دخگـری،

اعطای وال خا انسام عهل خا انعقاد بيع ،اضاره ،صلح ،هجه ،وکالـت خـا واننـد اخنهـا را

شرط نهاخند و عهل حه آن شرط واضب است ،طه سودی حه دست آوده حاشد خا نه؛

الجته ،اگر وقصود طرفحن این حاشد که طنانشه عقـد وضـارحه حـاقی وانـده و فسـز

نشود ،طرف وقابل حاخد حه شرط عهل کند ،در صورت فسز وضارحه ،عهـل حـه شـرط
واضب نحست.

2

دريافت وجلغ ّ
وعحن غحر درصدی

مسأله  .713اگر انسان وجلغی حه فردی حدهد که ویظواهد حـا آن تسـارت و کسـب و
کار کند و اػ او حصواهد واهانه وقداری وشصص خا حه صالح دخد ظود حه عنـوان سـود

حه وی بپرداػد ،طند صورت دارد که اػ ضهلۀ آنها دو صورت عیل است:

الف .پرداظـت وجلـغ اولحـه حـه عنـوان قـرض حاشـد  -طـه اخنكـه سـود شـرط شـده،

 .1شاخان عکر است ،اگر در این ػوحنه در ضهن وضارحه شرطی شده ،الػم است وطابق شرط عهل شود.
 .2حدیهی است اگر وضـهون و وحتـوای شـرط حـه ایـن صـورت حاشـد کـه در وـدت وضـارحه ،طـرف وقابـل حـه
شرط عهل کند ،وثل اخنكه خكـی اػ طـرفحن شـرط کـرده دخگـری در وـدت وضـارحه هـر روػ فاتحـهای بـرای
پدرش حصواند ،پس اػ پاخان ودت ،فاتحه ظواندن برای وی الػم نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وجلغــی وعــحن حاشــد و طــه غحــر وعــحن  -ایــن کــار ر حــا و حــرام ویحاشــد ،هرطنــد اصــل
قرض حا توضححاتی که در فصل «قرض» عکر ویشود ،صححح است.

ب .پرداظت وجلغ حه عنوان وضارحه حاشد و دخگری (عاول) وتعهد شود اػ طـرف

صاحب سرواخه تسارت کند؛

در ایــن صــورت ،طنانشــه وقــدار ســهن ســود عاوــل تعحــين نشــده خــا وجلــغ وعحنــی
ً
(وثال واهانه  5وحلحون تووان)  -نه حه صورت کسر خا درصـدی اػ سـود  -تعحـين شـده،
حكن وضارحۀ حاطل را دارد که در وساجل « 552و  »553عکر شد؛
اوا اگر سهن عاوـل حـه صـورت کسـر خـا درصـد وعحنـی اػ سـود تعحـين شـده و سـایر

شــراخط وضــارحه رعاخــت ش ـده و ســود ثاحــت خــا حــه صــالحدخد حــهطــور علــی الحســاب
پرداظت شده تا حعد وصالحه صورت پغیرد ،حكن وضارحۀ صححح را دارد.

1

ّ
وحدوديتهای کهتر)
قرارداد جايگزين وضاربه (با

مسأله  .714اگــر والــک ســرواخه حصواهــد ســرواخهاش را توسـط دخگــری حكــار گحــرد ،حــه

گونهای کـه حـدون رعاخـت شـراخط و وحـدودختهـای وضـارحه ،ههـان نتحسـۀ وضـارحه
(تقسحن سود بين والک و عاول) حاصل گردد ،ویتواند اػ قـرارداد ُضعالـه و واننـد آن
استفاده کند.

ً
حنــابراین ،ویتوانــد وــالی را در اظتحــار شصصــی قــرار دهــد و وــثال حگو خــد« :ا گــر ایــن

وــال را در تســارت خــا هــر بهــرهبــرداری ســود آور حــالل 2حكــار حگحــری و ســودی حاصــل
شود ،نصف آن سودُ ،ض ْعل (حق الزحهه) تو حاشد».
در این صورت ،الػم نحست سرواخه ،پول حاشد و ویتواند دین خا کـاال خـا ونفعـت

حاشد.

3

 .1راه حل برای درخافت وجلغ وعحن سود ،در وسألۀ « »456عکر شد.
 .2وانند فعالحتهای تولحدی ،ظدواتی ،داوداری ،زراعت ،ساظت و ساػ.
 .3شاخان عکر است ،در طلد طهارم ،فصل«راه کارهـایی بـرای رهـایی اػ رحـا» ،وجحـث «شـحوههـای رهـایی اػ
رحای قرضی» ،راه کارهای وتعددی برای درخافت سود خا وجلغ اضافه اراجه شده است.

شرکت
تعريف و اقسام شرکت

مسأله  .715اصطالح «شرکت» ،حه دو وعنا حه کار ویرود که هـر خـک ،دارای احكـام
و وساجل ویژهای ویحاشد.
هعًا ّاول آن است که شحجی وتعلق حه دو خا طند نفـر 1حـهطـور وشـترک حاشـد ،حـه

گونهای که سهن هر خک اػ افراد ،ضدا و وسزی اػ دخگری نجاشد.
هعًا ّدوم قراردادی است بـين دو خـا طنـد نفـر ،وجنـی بـر اخنكـه آن افـراد در سـودی
2

که اػ طریق تسـارت و کسـب و کـار و واننـد آن حـا اووالشـان حاصـل ویشـود ،شـرخک

حاشـــند؛ ایـــن شـــرکت  -ظــــود  -دارای دو قســـن اســـت؛ شـــرکت «اعنـــی» و شـــرکت
«وعاوضی»؛

توضحح و وساجل هر کدام اػ دو وعنای شرکت ،در وساجل حعد عکر ویشود.

 .1حه افراد وغکور ،شرخک خا شرکا گفته ویشود.
 .2در این گونه ووارد ،گفته ویشود والكحت افراد نسجت حه آن شیء «وشـاع» اسـت و شـراکت آنـان (شـرکا)
در وال حه صورت «ؤشاعه» است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شرکت به وعنای ّاول
ّ
 ووارد وحقق شدن شرا کت

مسأله  .716شرکت حه وعنای اول ،در ووارد عیل وحقق ویشود:

الف .در «عحن وال»؛ وانند شرکت در ظانه ،ػوـحن ،وغـاػه ،واشـحن ،اثـاث ونـزل،

لواػم کار ،کاال و ...حهطور وشاع؛

1

ب .در «ونفعت»؛ وانند شرکت در ونفعت ظانه خا وغاػه حهطور وشاع؛

ج .در «حق»؛ وانند شرکت در سرقفلی وغاػه خا حق تحسحر 2حهطور وشاع؛
د .در « َدین»؛ وانند شرکت دو نفر در طلجی که اػ دخگری دارند حهطور وشاع.

مسأله  .717شــرکت در هــر خــک اػ وــواردی کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،حــا دو ســجب
عیل اخساد ویشود:
الف« .ارث»؛

ب .انسام «وعاولۀ شرعی»؛ وانند ووارد عیل:

 دو نفر والی را در خک وعاوله ظرخداری نهاخند (شرکت در عحن)؛ -دو نفر ظانهای را حا خک قرارداد اضاره کنند (شرکت در ونفعت)؛

 سرقفلی وغاػهای حا خک وصالحه ،حه دو نفر ونتقل شود (شرکت در حق)؛ -دو نفر وال وشترک ظود را حه دخگری قرض دهند (شرکت در دین).

مسأله  .718شرکت در «عحن» ،عالوه بر دو سججی که در وسألۀ قجل عکـر شـد ،حـا سـه
سجب دخگر نحز اخساد ویشود:

 .1شـــاخان عکــر اســـت ،وهكــن اســت والكحــت خــک شــصص نســجت حــه حصشــی اػ وــال ظــود حــه صــورت
اظتصاصــی (حــدون شــراکت دخگــری) و نســجت حــه حصشــی دخگــر حــه صــورت وشــاع (حــا شــراکت دخگــری)
حاشــد؛ واننــد وــالكحن خــک ســاظتهان آپارتهــانی کــه والكحــت هــر خــک اػ افــراد بــر واحــد ظــود حــه صــورت
اظتصاصی بوده و والكحت اخشان بر راه رو ،راه پله ،پشت حام خا ػوحن (عرصه) حـه صـورت وشـاع اسـت و
هر کدام احكام ظاص ظود را دارد.
 .2توضحح وعنای حق تحسحر ،در وسألۀ « »5334عکر ویشود.

شرکت /

الف .اححاء (آحاد کردن)؛ وانند آنكه دو نفر طاهی را حفر کنند خا نهر آب خا قنـاتی

احداث نهاخند که حا این کار در طاه ،نهر خا قنات ،شرخک ویشوند.

1

بِ .ححاػت؛ وانند آنكه دو نفر ،ححوان وحشی خا واهی را حا هن صحد کنند.

2

ج .وصلوط شدن وال دو خا طند نفر حا هن (اوتزاح).

مسأله  .719وصلوط شدن وال دو خا طند نفـر صـورتهای وصتلفـی دارد کـه برظـی
اػ آنها ووضب شراکت افراد در وال وصلوط شده ویشود؛

وانند وصلوط شـدن وقـداری شـحر اػ خـک نفـر حـا وقـداری شـحر اػ فـرد دخگـر ،روغـن

زختون اػ خک نفر حا روغـن زختـون اػ دخگـری خـا وقـداری آرد اػ خـک نفـر حـا وقـدار ی آرد اػ

فرد دخگر؛ که در این ووارد ،آن دو نفر در شـحرها خـا روغـن زختـونهـا خـا آردهـای وصلـوط

شده ،شرخک ویشوند؛ 3طه اخنكه وصلوط شدن ،اظتحاری حاشد خا حدون اظتحار.

اوا وصلوط شدن حادامهای خک نفر حـا حـادامهـای فـرد دخگـر ،گردوهـای خـک نفـر حـا

گردوهای فرد دخگر ،خا سحبهای خک نفر حا سـحبهـای فـرد دخگـر ،خـا گنـدمهـای خـک

نفر حا ضوها خا گندمهای فرد دخگر خا پولهای خـک نفـر حـا پـولهـای فـرد دخگـر ،ووضـب
حصول اشاعه و شرکت نهیگردد و احكام وال وشاع در وورد آنها ضاری نهیشود.

4

ّ 
تصرف در وال وشترک

مسأله  .721اگر انسان در والی حا دخگری حهطور وشاع شر خک حاشد ،در هر خک اػ دو
 .1توضحح بيشتر در وورد وعنای «اححاء» و احكام وربوط حه آن ،در فصل «آحاد کـردن ػوـحنهـای وـوات» عکـر
ویشود.
« .2ححاػت» حه وعنـای در اظتحـار گـرفتن و حـه تصـرف در آوردن وجاحـات ونقـول خـا در حكـن ونقـول اسـت.
ونظور اػ این وجاحـات ،ونـاحع طجحعـی اسـت کـه والـک ظاصـی نداشـته و ههـۀ افـراد در اسـتفاده اػ آنهـا
وشـترک هسـتند و وــانع شـرعی بــرای بهرهبـرداری خــا تهلـک آنهــا وضـود نــدارد؛ واننـد صــحد وـاهی اػ در خــا،
گرفتن آب اػ رودظانههای عهووی ،ضهعآوری هحزم و علوفۀ ػوحنهـای حـدون والـک؛ ححـاػت وجاحـات
حه قصد تهلک ،سجب ولكحت آنها ویشود.
 .3الجته ،اگر ویژگیهای شحر خا روغن زختون خا آرد هر خـک اػ دو نفـر حـا هـن فـرق داشـته حاشـد ،احكـام ظاصـی
پيدا وی کند که در هًهاج الصالحیى ،ح ،4وسألۀ « »353عکر شده است.
 .4توضحح کاولتر این وجاحث در هًهاج الصالحیى ،ح ،4وسألۀ « »353عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

صورت عیل ویتواند در وال وشترک تصرف کند:
ً
الف .خقحن خا اطهحنان 1داشته حاشد شرخک خا شرکای او ،قلجا راضی هستند؛

ب .شرخک خا شرکا اضاػۀ تصرف حـه وی داده حاشـند ،هرطنـد رضـاخت قلجـی آنـان

وعلوم نجاشد.
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مسأله  .721حهطور کلی ،اعن و اضاػۀ صاحب وال 3،در تهـام خـا برظـی اػ تصـرفات،

حه دو صورت وهكن است وحقق شود:
ً
الف .وی صرخحا حا گفتار ظود اضاػه دهد؛

ب .عهلی انسام دهد که طنحن اضاػهای را ویفههاند؛ وثل اخنكـه کلحـد ظانـه را

برای سكونت حه دخگری حدهد.

در هر خک اػ دو وورد ،انسان در وحدودۀ اضاػه و حه انداػۀ اضاػهای که داده شده،

حق تصرف دارد نه بيشتر؛

الجته ،طنانشه والک اضاػۀ کاری را حـدون قحـد و شـرط حدهـد ،ایـن اضـاػه شـاول
ً
تصــرفات دخگــری کــه عرفــا الػوــۀ آن کــار اســت نحــز ویشــود؛ 4کــه ایــن اوــور در وــوارد
ً
وصتلــف ،وتفــاوت اســت؛ وــثال ا گــر والــک ،اضــاػۀ ســكونت فــردی را در ولــک ظــود
ً
حدهد ،طنانشه ایـن اوـر ،عرفـا اضـاػۀ در اسـكان ظـانواده و فرػنـدان وی و رفـت و آوـد
دوســتان و وههانــان نحــز حــه شــهار رود ،الػم نحســت بــرای ایــن وــوارد ،اضــاػۀ ضداگانــه

گرفته شود.

حــدیهی اســت ایــن اضــاػه ،در ضــایی اســت کــه صــاحب وــال ،اػ وــوارد وــغکور خــا

برظی اػ آنها ،ونع نكرده حاشد.

 .1خا حست شرعی دخگر.
 .2الجته ،اگر شر خک انسان فرد وحسور حاشد ،تصرف در وال وشترک (وشاع) حاخد حـا اضـاػۀ ولـی شـرعی وی
انسام شود؛ ضـهن اخنكـه در ایـن وـورد ،دانسـتن رضـاخت قلجـی ولـی حـه تنهـایی کـافی نحسـت؛ حلكـه الػم
است این رضاخت ،ابراػ شود.
 .3طه آن فرد شرخک انسان حاشد و طه فرد دخگر.
 .4هرطند رضاخت وی در آن ووارد وشكوک حاشد.

شرکت /

مسأله  .722اگــر وــال وشــترک (وشــاع) حــه گونــهای حاشــد کــه تصــرف نكــردن در آن
ووضب اػ بين رفتن خا وارد شدن نقصی بر آن ویشود  -وانند وواد غـغایی خـا اشـحاجی

ک ــه رس ــحدگی و وراقج ــت اػ آنه ــا نح ــاػ ح ــه تص ــرفاتی دارد  -در ص ــورتی ک ــه خك ــی اػ دو

شــرخک ،اضــاػۀ تصــرف حــه شــرخک دخگــر را نهیدهــد و راضــی حــه تقســحن وــال 1نحــز

نهیشــود ،شــرخک دخگــر ویتوانــد حــه حــاکن شــرع وراضعــه کــرده و طجــق نظــر او رفتــار

نهاخد.

مسأله  .723اگر دو شرخک در کحفحت تصرف و استفاده اػ وال وشترک (وشـاع) حـه

توافق نرسند و خكی اػ آنان اضاػۀ تصرف حه دخگـری را ندهـد  -طـوری کـه حاعـث ضـرر
وی گـــردد  -شـــرخک دخگــــر ویتوانــــد حـــه حـــاکن شـــرع وراضع ــه کـــرده تـــا وی اضـــاػۀ

وناسبترین تصرف را حه او حدهد.

مسأله  .724اگر خكی اػ دو شرخک ،تقاضـای فـروش وـال وشـترک (وشـاع) را داشـته

حاشــد ،طنانشــه طــوری اســت کــه تقســحن آن وــال ووضــب ویشــود نقــص و ضــرری بــر
ً
وال خا ارػش و قحهت آن وارد شود که عرفا قابل طشنپوشی نحست  -وثل آنكه ظانـه
خــا ػوــحن وشــترک حــه علــت ووقعحــت وكــانی خــا وســاحت کــن ،حــه گونــهای حاشــد کــه
طنانشه تقسحن شود ،قحهت هر سهن کاهش زخادی پيدا وی کند  -بر دخگری واضـب
است حا فروش وال ووافقت کند و در صورت وصالفت ،ویتوان او را وسجور نهود؛

الجته ،اگر فرد حتواند تنها سهن وشاع ظود را حدون ضرر حفروشد ،نهیتواند شـرخک

را بر فروش کل وال وسجور نهاخد.

شرکت به وعنای ّ
دوم
 اقسام شرکت قراردادی

مسأله  .725ههان طور که در وسألۀ « »553عکر شد ،در شرکت قراردادی صححح 2،دو
 .1توضححاتی در وورد شراخط تقسحن وال ،در وجحث «قسهت» عکر ویشود.
 .2برظی اػ انواع شرکتهای حاطل در اداوه عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

خا طند نفر قـرار وی گغارنـد حـا وـال ظـود تسـارت و کسـب و کـار کننـد و در سـودی کـه حـه
دست ویآخد ،شرخک حاشند؛ این قرارداد حه دو صورت قابل انسام است:

الف« .شرکت ؤعنی»؛ در این نوع شـرکت ،هـر خـک اػ شـرکا ،توافـق وـینهاخنـد تـا حـا
ً
وـــال و ســـرواخهای کـــه در آن شــرخک هســتند ،خــا حعــدا شــرخک ویشــوند ،تســارت و
کسب و کار کنند و در سود و زخان آن شرخک حاشند.

ب« .شـرکت وعاوضــی»؛ کــه آن قــراردادی اســت کــه طــی آن وعاوضــهای صــورت

وی گحرد بين کسر وشاع اػ وال خک طرف حا کسر وشاع اػ وال دخگـری ،ضهـت انسـام

فعالحت کسجی و تساری حا کحفحت و شروط وعحن در ودت وشصص.
 تفاوت شرکت وعاوضی و اذنی
ّ o
کحفحت شرا کت در سروايه

مسأله  .726در ش ـــرکت «وعاوضــــی» ،دو خـ ــا طنـ ــد نفـ ــر کـ ــه هـ ــر خـ ــک اػ آنهـ ــا وـ ــال

ضداگانهای داشتهاند ،حا انسـام ظـود قـرارداد شـرکت ،در اصـل سـرواخه حـهطـور وشـاع

شرخک ویشوند؛

پــس اگــر دو نفــر کــه خكــی اػ آنهــا  55وحلحــون تووــان و دخگــری  45وحلحــون تووــان پــول

دارند ،قرارداد شرکت وعاوضی ونعقد کنند و حصواهند حه نسجت سهام ظود در سود
و زخان شرخک حاشند ،حا ههحن قـرارداد ،در کـل  35وحلحـون تووـان سـرواخه ،حـه نسـجت

خک سوم و دو سوم حه صورت وشاع شرخک ویشوند.

مسأله  .727در شرکت «ؤعنی» ،شراکت در سرواخه حهطـور وشـاع حاخـد قجـل خـا حعـد اػ
قرارداد شـرکت  -بـر اثـر عواوـل شـراکت ،ههشـون ارث خـا سـایر وـواردی کـه در وسـاجل

« 555تا  »557عکر شد  -حه صورت ضداگانه حاصل گردد و حا ظـود قـرارداد ،شـراکت
در سرواخه حهطور وشاع اخساد نهیشود.

شاخان عکر است ،اگر دو طرف وال وشترکی ندارند ،ویتواننـد حـا انسـام وصـالحه

و وانند آن ،شراکت در سرواخه (حه صورت وشاع) اخساد کنند تا قرارداد شرکت اعنـی

بر آن وال وشترک واقع گردد.

شرکت /

ّ
 oتعحين ودت شرکت

مسأله  .728در شـــرکت وعاوضـــی ،حاخ ــد و ــدت ش ــراکت وش ــصص گ ــردد؛ ول ــی در
شــرکت اعنــی وشــصص نهــودن وــدت الػم نحســت و تــا ػوــانی کــه خكــی اػ دو طــرف اػ
قرارداد شرکت ونصرف نشده ،شرکت حاقی است.
 oالزم يا جايز بودن قرارداد

مسأله  .729شرکت «اعنی» عقد ضایز 1است .حنابراین ،هر خک اػ شـرکا ،ویتوانـد اػ

اضاػهای که در وورد تصرف در وـال ظـود حـه دخگـری داده ،برگـردد و قـرارداد شـرکت را
نسجت حه سرواخۀ ظوخش فسز نهاخد؛ طه قجل اػ شروع در کار حاشـد و طـه حعـد اػ آن؛
طه قجل اػ پيداخش سود حاشد و طه حعد اػ آن؛ طه برای قـرارداد ،وـدت ػوـانی تعحـين

شده حاشد خا ػوان ظاصی را برای آن در نظر نگرفته حاشند.

شاخان عکر اسـت ،در هـر صـورت ،فسـز قـرارداد شـرکت حاعـث نهیشـود شـراکتی

که دو طرف در سرواخه حهطور وشاع داشته خا اخساد کرده بودند ،اػ بين برود.

مسأله  .731اگــر در ضــهن قــرارداد شــرکت خــا قــرارداد دخگــر ،شــرط کننــد کــه قــرارداد

شرکت «اعنی» را تا ػوان وعحنی فسز نكنند ،شرط وغکور صـححح اسـت و عهـل حـه
آن واضب ویحاشد؛

ولی حا این وضود ،اگر خكی اػ دو طرف فسز کند ،هرطند وی حـه علـت وصالفـت

حا تعهد ظود گناه کرده ،اوا شرکت فسز ویشود.

مسأله  .731شــرکت وعاوضــی عقــد الػم اســت و هــحر خـک اػ شــرکا ،حــدون رضــاخت

دخگران ،حق فسـز آن را تـا انتهـای ػوـان قـرارداد نـدارد؛ وگـر در وـواردی کـه فـرد بـر اثـر
ظحار شرط در ضهن عقد خـا تصلـف شـرط خـا سـایر وـوارد ظحـار ،حـق فسـز شـرکت را

داشته حاشد.

 .1توضحح وعنای عقد ضایز و الػم ،در وسألۀ « »54عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oفوت يکی از شرکا

مسأله  .732اگر در شـرکت «اعنـی» خكـی اػ شـرکا حهحـرد خـا دیوانـه خـا سـفحه خـا وفلـس
ُ
(ورشكستۀ اقتصادی) 1شود خا وجتال حه بيهوشی خا کها گردد ،هرطنـد اصـل شـراکت
در وال حاقی است ،ولی قرارداد شرکت اعنی در ههان ػوان حه پاخان ویرسد؛
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اوا اگر ووارد وغکور در شرکت «وعاوضی» پيش آخد ،قرارداد شـرکت حـه قـوت ظـود

حاقی است.

 شرايط وشترک شرکت اذنی و وعاوضهای
 oشرايط اصل شرکت

مسأله  .733قــرارداد شــرکت «عقــد» 3ویحاشــد و بــرای وحقــق شــدنش ،الػم اســت

«اخساب و قجول» صورت گحرد.

مسأله  .734اخســاب و قجــول در شــرکت نحــز ههاننــد ظر خــد و فــروش ،حــه دو صــورت

«لفظی» و «عهلی» قابل انسام است:

پـس ا گـر خكــی اػ دو نفـر حـه قصــد انعقـاد قـرارداد شــرکت حگو خـد« :شـرخک حاشــحن» و

دخگــری هــن حــه قصــد پــغیرش قــرارداد حگو خــد «قجــول کــردم» ،خــا آنكــه قــراردادی را حــه
صورت کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد انسام شراکت اوضـا کننـد ،در صـورت

تحقق سایر شراخط صحت عقد شرکت ،قرارداد شرکت ونعقد شده است.
 oشرايط شرکا

مسأله  .735افرادی که قرارداد شرکت بين آنان ونعقد ویشود (شرکا) ،حاخد شرکت
را حا قصد و اظتحار انسام دهند.

 .1ونظور ،ورشكستۀ اقتصادی است که حاکن شرع او را اػ تصـرف در اوـوالش ونـع کـرده و حكـن َح ْسـر وی
صادر شده است.
 .2حه عجارت دخگر ،شرکت ،ظود حه ظود فسز ویشود.
 3وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.

شرکت /

ههــحن طــور ،هــر خــک اػ آنهــا حاخــد نســجت حــه وــالی کــه قــرارداد شــرکت بــر آن واقــع

ویشود ،والک خا در حكن والک (وانند وکحل خا ولی شرعی والک) حاشند؛ عـالوه بـر
ً
این نجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و وفلس ،شرعا «وحسور» 1حاشند.
 oشرايط سروايه و کار

مسأله  .736سرواخۀ شرکت را ویتوان انواع وصتلف پول (وانند ر خـال ،دخنـار ،یـورو)
خا انواع وصتلف کاال (وانند طال ،نقره ،پارطه ،برنذ ،روغن) قرار داد.

مسأله  .737عقد شـرکت اظتصـاص حـه سـود آوری اػ طریـق ظر خـد و فـروش نـدارد و

شــاول فعالحــتهــای اقتصــادی دخگــر ههشـون شــراکت در ســاظت و ســاػ وســكن خــا
کارهای تولحدی وانند تولحد لجاس و پوشاک ،لواػم ونزل خا لواػم کسب نحز ویشود.
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 oسهن شرکا در سود و زيان

مسأله  .738اگــر در قــرارداد شــرکت ،در وــورد وقــدار ســهن ســود و ز خــان هــر شــرخک

شرطی نكرده حاشند ،هر شرخک حه نسجت سرواخۀ ظود سود و زخان ویبرد.

ً
حنابراین ،اگر سـرواخۀ دو شـرخک 3برابـر حاشـد ،سـود و ز خـان برابـر ویبرنـد و ا گـر وـثال

ســرواخۀ خكــی اػ دو شــرخک دو برابــر دخگــری حاشــد ،ســهن او اػ ســود و ز خــان ،دو برابــر

دخگری ویحاشد.

شاخان عکر است ،در این حكن فرقی نهی کند که هر دو نفر کار کنند خا خكی اػ آن

دو؛ هر دو حـه خـک انـداػه کـار کننـد خـا کـار خكـی بيشـتر اػ دخگـری حاشـد خـا کـار خكـی حـا

اههحتتر اػ کار دخگری حاشد.

ً
 .1افراد «وحسور» کسانی هسـتند کـه شـرعا نسـجت حـه تصـرف در اوـوال ظـود وحـدودختهایی دارنـد؛ شـرح
وساجل وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر وی گردد.
 .2حه ظالف عقد وضارحه که اظتصاص حه تسارت و ظرخد و فـروش دارد؛ توضـحح آن در وسـألۀ « »452عکـر
شد.
 .3در احكام عکر شده در این وسأله و وساجل حعد ،فرقی بين شـراکت بـين دو نفـر خـا بـيش اػ دو نفـر نحسـت و
ووارد عکر شده اػ حاب وثال ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .739اگر حصواهند سهن سود و ز خـان شـرکا ،وتفـاوت اػ وقـدار سـرواخه حاشـد،

حاخـد آن را در ضــهن قــرارداد شــرکت شــرط کننــد و در ایــن صــورت ،ســهن ســود و ز خــان

برای هر شرخک الػم نحست وتناسب حا وقدار سرواخۀ هر خک خا وقـدار کـار و فعـالحتی

که انسام ویدهند حاشد.

حنابراین ،اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار ویکنـد خـا بيشـتر اػ شـرخک

دخگر کار ویکند خا کار او حا اههحتتـر اػ کـار دخگـری اسـت ،بيشـتر سـود بجـرد خـا آنكـه

شرط کنند کسی که کار نهی کند خا کهتر کار وی کند خا ارػش کار او کهتر اسـت ،حـه
ضهت ارفـاق خـا هـر اوـر عقالیـی دخگـر بيشـتر سـود بجـرد ،صـححح اسـت و حاخـد حـه ایـن

شرط عهل نهاخند.

مسأله  .741اگر شرط کنند تهام سود بـرای خكـی اػ دو شـرخک حاشـد ،خـا شـرط کننـد
تهام زخان بر خكی اػ آن دو وارد آخد (حه صورت شرط نتحسه) ،صـحت قـرارداد شـرکت

وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود؛

الجته ،طنانشه شرط کنند خكی اػ دو شرخک تهام سودی را کـه ویبـرد حـه دخگـری

هجه کند (بجصشد) خا حـهطـور وسـانی وصـالحه نهاخـد خـا آنكـه حـه وقـدار ضـرری کـه بـر
دخگری وارد ویشود ،اػ وال ظودش حه او هجه کند خـا حـهطـور وسـانی وصـالحه نهاخـد

(حه صورت شرط فعل) ،صححح است.

1

مسأله  .741تعحــين ســـهن ســود و زخــان شــرکا الػم نحســت حــه صــورت درصــدی (خــا

کسری) حاشد ،واننـد «نصـف ،نصـف» خـا «خـک سـوم سـود بـرای خكـی و دو سـوم بـرای

دخگری» و. ...

ً
حنابراین ،اگر در ووردی که وثال سود واهانـۀ وـورد انتظـار شـراکت ،بـرآورد وـیشـود

خک وحلحون تووان خا بيشتر حاشد ،دو شـرخک وـیتواننـد در ضـهن عقـد شـرکت توافـق
 .1فــرق بــين ایــن دو صــورت (شــرط نتحســه و شــرط فعــل) ،اػ توضــححات وســاجل « 477و  »355و نحــز پــاورقی
صفحۀ « »426وعلوم ویشود.

شرکت /

نهاخنــد کــه اػ ســود واهانــه 355 ،هــزار تووــان آن وــال شــرخک اول و حقحــۀ ســود  -هــر طــه
بيشتر اػ وقدار وغکور حاصل شد  -وال شرخک دوم حاشد.

ً
ههشنــحن ،ا گــر ســهن شــرخک اول اػ ســرواخۀ وش ـاع شــرکت وــثال  55وحلحــون تووــان

حاشد و وی در ضهن عقد شرکت شرط نهاخد در صورت بـروػ ضـرر و ز خـان بـر سـرواخۀ

وــغکور ،اػ ضــرر وارد شــده تــا ســقف  6وحلحــون تووــان آن بــر عهــدۀ شــرخک دوم حاشــد،
اشكال ندارد.

مسأله  .742اگر عـدهاى حـا سـرواخهاى کـه اػ اوـوال وشـترک ظـوخش فـراهن آوردهانـد،

شــرکتی تأســحس کننــد و هــر خــک اػ آنــان ضــهن قــرارداد شــرکت ،حــا ســایر ســهاوداران
شرط کند که در صورت وقوع حادثهاى نسجت حـه شـصص ظـود خـا اوـوالش  -کـه نـوع
آن را وعــحن وــیکنــد  -آنــان ووظــف حــه ضجــران ظســارات وارد شــده حــه او اػ ســرواخۀ

شرکت خا سود آن حاشند ،تا ػوانی که قرارداد حاقی است ،واضـب اسـت وطـابق شـرط
وغکور عهل شود.

 oخريد و فروش و وعاوالت شرکت

مسأله  .743اگر در قرارداد شرکت شرط کنند وعـاوالت و ظر خـد و فروشهـا را هـر دو

حا هن انسام دهند خا هر کدام حه تنهـایی خـا فقـط خكـی اػ آنـان وعاولـه کنـد خـا شـصص

دخگری برای وعاوله کردن استصدام و اضحر شود ،طنحن شرطهایی صححح اسـت و

حاخد طجق آن عهل شود.

مسأله  .744ا گــر وعــحن نكننــد کــه ظر خــد و فــروش و وعــاوالت را طــه کســی انســام

دهد ،طنانشه شرکت اعنـی حاشـد ،هـحر خـک اػ آنـان حـدون اضـاػۀ شـرخک خـا شـرکای
دخگر نهیتوانند حا سرواخۀ وشاع شرکت ،وعاوله خا تصرف دخگری کنند؛

ولی در شرکت وعاوضی ،طنانشه قرارداد شرکت اػ این ضهت حدون قحد و شـرط

حاشد ،هر کدام ویتوانند طوری که حه شرکت ضرر نزند ،وعاوله نهاخند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .745وــال شــرکت در دســت کســی کــه اظتحــار ظر خــد و فــروش شــرکت حــه او
داده شده ،نوعی «اوانت» حه شهار ویرود.

1

حنـابراین ،اگـر اػ بـين بـرود خـا وعحــوب شـود خـا ظسـارت و ضـرری بـر آن وارد آخــد ،در

صــورتی کــه وی اػ حــدود قــرارداد خــا وظــاخف ظــود در تســارت خــا فعالحــت اقتصــادی

تصلــف کــرده خــا در نگهــداری اػ وــال کوتــاهی کــرده ،ضــاون اســت 2و در غحــر ایــن
صورت ،ضاون نحست.
ً
مسأله  .746کســی کــه اظتحــار ظرخــد و فــروش شــرکت حــه او داده شــده ،حاخــد دقحقــا
ً
وطــابق قــرارداد و شــراخط شــرکت عهــل کنــد؛ وــثال ا گــر حــا او قــرار گغاشــتهاند کــه نســحه
نفروشد خا در برابر نسحه وثحقه حگحرد خا ظرخدش فقط حـه صـورت نسـحه حاشـد خـا کـاال را

اػ وحل وصصوصی حصرد خا اػ فالن وؤسسه و شرکت ظرخداری نكند ،حاخد حـه ههـان
قرارداد و شروط رفتار نهاخد؛

ولی اگر حا او قراری نگغاشتهاند ،حاخد وعاوالت ظود را وطابق وعهـول و وتعـارف

انسام دهد و داد و ستدی نهاخد که برای شرکت ضرر نداشته حاشد.

مسأله  .747اگر کسـی کـه اظتحـار ظر خـد و فـروش شـرکت حـه او داده شـده ،بـرظالف
وظحفهای که در وسألۀ قجل براخش عکر شده وعاوله کنـد ،وعاولـهاش صـححح اسـت
و اگر سودی حاصل شود ،طجق قرارداد شرکت حه ههۀ شرکا ویرسد؛

الجته ،اگر وعاولۀ وی زخانآور حاشد ،خا حه سجب آن قسهتی اػ وال شرکت اػ بـين

برود ،ضاون است.

 .1طنانشه عاول فـردی غحـر اػ شـرکا حاشـد ،سـهن تهـام شـرکا در دسـت وی اوانـت وحسـوب وـیشـود و ا گـر
عاول خكی اػ شرکا حاشد ،سهن سایر شرکا در دست و ی اوانت است.
 .2توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر وی گردد ،فههحده ویشود؛
ضــاون بــودن فــرد نســجت حــه وــال حــه ایــن وعناســت کــه اگــر آن وــال تلــف شــود ،طنانشــه اػ اشــحای وثلــی
است ،وثل آن و اگر اػ اشحای قحهی اسـت ،قحهـت آن و ا گـر وعحـوب شـود ،ارش (کـاهش قحهـت) را حـدهكار
وی گردد و توضحح وعنای وثلی و قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.

شرکت /

ً
 حکن شرکتی که بعدا وعلوم شود باطل بوده

مسأله  .748اگر پس اػ انسام وعاوله توسط خكی اػ شرکا ،در بين ودت قرارداد خا در

پاخان آن وعلوم شود قرارداد شرکت حـه ضهتـی حاطـل بـوده ،در صـورتی کـه اضـاػۀ سـایر
شرکا در تسارت شاول شرکت حاطل هن بوده ،وعاوالت انسام شـده ،صـححح اسـت
و سود آن وعاوالت وتعلق حه ههۀ شرکا است؛

ولی اگر اضاػۀ شرکا فقط شاول وعاوالتی بوده که در قالـب شـرکت صـححح واقـع

شود ،وعاوالت انسام شده نسجت حه سهن سایر شرکا ،حكن فضولی را دارد.
ً
حنابراین ،اگر آنان حعدا وعاوله را اضاػه دهند ،صححح بوده و سود وتعلق حـه ههـه

است و اگر اضاػه ندهند ،حاطل است.
ً
مسأله  .749ا گــر در شــرکتی کــه حعــدا وعلــوم شــده حــه ضهتــی حاطــل بــود ،هــر کــدام اػ

شــرکا بــرای شــرکت کــاری انســام داده ،در صــورتی کــه حــه قصــد وســانی کــاری نكــرده

حاشد 1،ویتواند اضرت الهثل کارهایی که نسجت حه سـهن شـرکا انسـام داده اسـت را
اػ آنان وطالجه نهاخد؛

الجتــه ،طنانشــه در هنگــام انعقــاد قــرارداد شــرکت التفــات داشــته کــه ســود وعــحن

شده برای وی در عقد شرکت  -در فرض صححح بـودن آن  -احتهـال دارد اػ اضـرت

الهثـل عهــل وی کهتــر حاشــد ،در ایــن صــورت وســتحق ههــان وقــدار تعحــين شــده در

قرارداد 2ویحاشد و پرداظت وقدار زخادی حه او واضب نحست.
 انواع شرکتهای باطل

در وساجل عیل ،برظـی اػ انـواع شـرکتهای حاطـل و روشهـای ضـاخگزین آنهـا عکـر

وی گردد.

 .1واننــد اخنكــه شــرخک وــغکور کارهــای شــرکت را حــه قصــد دســتحابی حــه ســود بيشــتر اػ ســهن ظــوخش کــه در
قرارداد برای وی وعحن شده ،انسام دهد.
 .2وقدار کهتر اػ اضرت الهثل.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oشرکت در اعهال (ابدان)

مسأله « .751شرکت احدان خا اعهال» آن است که دو خا طند نفر  -وانند دو کارگر  -قرار
حگغارنــد در اضــرت و وــزد کــاری کــه هــر خــک انســام ویدهــد حــا خكــدخگر شــرخک حاشــند،

طنحن شرکتی صححح نحست؛ حلكه هر کس والک تهام اضرت ظود ویحاشد.

در این اور ،فرقی ندارد کارشان اػ خک نوع حاشد  -وثل دو آراخشگر خا دو کارونـد-
و خا نوع کارشان فرق داشته حاشد؛ وثل خک حنا و خک نقاش.

مسأله  .751ا گــر دو خــا طنــد نفــر واننــد دو صــحاد قــرار حگغارنــد کــه در آنشــه حــا صــحد و

ضهعآوری و ححاػت والک ویشوند ،شرخک حاشـند ،شـرکت آنـان حاطـل اسـت و هـر
کس والک آنشه صحد و ححاػت 1کرده ویحاشد.
 روش جايگزين

مسأله  .752اگر دو خا طند نفـر وثـل دو آراخشـگر حصواهنـد در اضـرت و وـزد کارهـایی
که انسام ویدهند ،شرخک حاشند ،ویتوانند اػ روش عیل استفاده کنند:

خكی اػ آن دو ،نصف ونافع حدنی ظود را در ػوحنۀ آراخشگری ،بـرای وـدت وعحنـی

وصــالحه کنــد در وقابــل نحهــی اػ ونــافع حــدنی دخگــری در ػوحنـۀ آراخشــگری در ههــان

ودت و دخگری هن وصالحه را قجول کند؛ در این صورت ،هر کدام در نصف اضـرت
آراخشگری دخگری شرخک ویشود.

این حكن ،در وورد وسألۀ « »535نحز ضاری است.

ً
ههحن طور ،اگر وصالحه کنند که هر خک اػ آن دو وثال نصف اضرت آراخشگرخش

خــا نصــف آنشــه را صــحد وــیکنــد تــا وــدت وعــحن حــه دخگــری هجــه نهاخــد و بجصشــد،
هرطند شرخک نهیشوند ،ولی واضب است حه وفاد صلح وغکور عهل کنند.

2

 .1وعنای ححاػت در صفحۀ « ،»327پاورقی « »4عکر شد.
 .2ههشنحن است حكن ،اگر دو نفر در ضهن عقد وصالحه ،طنحن شرطی را عکـر نهاخنـد (شـرط فعـل) ،کـه
در این صورت الػم است طجق شرط عهل نهاخند.

شرکت /

مسأله  .753اگر دو نفر در خک قرارداد اضـاره بـرای انسـام خـک کـار ،در وقابـل اضـرت
وعحن اضحر شوند  -وثل آنكه دو کارگر در خک قرارداد برای ساظتن دیـواری در وقابـل

صــد هــزار تووــان اضحــر شــوند  -آن دو نفــر حــه نســجت کــاری کــه انســام ویدهنــد ،در
اضرت شرخک ویحاشـند و ا گـر وقـدار کـار هـر خـک وعلـوم نجاشـد ،احتحـاط واضـب آن

است که حا هن وصالحه کنند.

شاخان عکـر اسـت ،وـورد وـغکور ،اػ وـوارد شـرکت احـدان  -کـه اػ شـرکتهای حاطـل

است  -نهیحاشد.

ههـحن حكــن ،در وـورد دو نفــری کــه شــیء وجــاحی را حــا هــن ِححــاػت کننــد  -وثــل

آنكه درظت خا گحاه وجاحی را حا هن اػ ػوحن درآورند  -نحز ضاری ویحاشد.
 oشرکت وجوه

مسأله « .754شرکت وضوه» آن است 1که دو نفر  -وانند دو تـاضر -قـرار حگغارنـد هـر
ً
خــک وســتقال کــاالیی را بــرای ظــود حــهطــور نســحه حــه قحهــت وناســب حصــرد و قحهــت را
ظودش حدهكار شود؛ ساس حا فروش آن حه قحهت بيشتر ،حـدهی ظـود را بپـرداػد و آن
دو تاضر در سودی که اػ این طریق حه دسـت ویآخـد ،شـرخک حاشـند؛ طنـحن شـراکتی

حاطل ویحاشد.

 روش جايگزين

مسأله  .755اگر در وورد وسألۀ قجل هر خک اػ دو نفر ،دخگری را وکحـل کنـد تـا کـاال را
ً
2
برای هر دو حه نسجت وعـحن  -وـثال نصـف ،نصـف  -حـه صـورت وشـاع نسـحه حصـرد،
صححح است و در کاالی ظرخداری شده شرخک ویشوند؛ در نتحسه ،هر دو در عوـۀ
 .1در این نوع شرکت دو نفر ،اػ وضاهت و ضاخگاه اضتهاعی ظـود اسـتفاده کـرده و هرطنـد وـالی ندارنـد ،حـه
سجب اعتجاری که در حاػار دارند ،اقدام حه ظرخد نسحۀ کاال وینهاخند.
 .2در وورد اخنكه طقدر اػ کاالی ظرخداری شده وتعلق حه هر خک اػ آنان ویحاشـد ،قصـد شـرخک در هنگـام
ظرخد حا اضاػهای که اػ دخگری داشته ،تعحين کننده ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ظــوخش حــدهكار نصــف قحهــت کــاال ویشــوند و طنانشــه آن را حــه قحهــت بيشــتری

حفروشند ،در سود حاصل شده شرخک وی گردند.
 oشرکت وفاوضه

مسأله « .756شرکت وفاوضه» آن است که دو نفر قـرار حگغارنـد هـر سـود و وـالی کـه

حــه دســت ویآورنــد  -طــه اػ تســارت خــا زراعــت و واننــد آن حاشــد و طــه اضــرت کــار خــا
ارث خــا وصــحت و واننــد آن -و ههــحن طــور در هــر ظســارتی کــه بــر آنــان وارد ویآخــد،

شرخک حاشند؛ این قرارداد و شراکت نحز حاطل است.
 روش جايگزين

مسأله  .757اگر دو نفر وصالحه کنند که هر خک ،نحهـی اػ اوـوال و سـودهایی را کـه

حـه دســت وــیآورد ،حــه دخگــری هجــه کنـد (بجصشــد) و طنانشــه ظســارتی حــه هــر خــک اػ
آن ــان وارد آخـــد ،دخگ ــری نحهـــی اػ آن را اػ و ــال ظ ــود ضج ــران ک ــرده و بپ ــرداػد؛ در ای ــن

صورت ،هرطند شرخک نهیشوند ،ولی الػم است طجق وفاد صلح عهل کنند.

1

 شحوۀ صححح بعضی از قراردادهای رايج بين وردم
 oوا گذاری واشحن به راننده برای کار

مسأله  .758اگر صاحب اتووجحل حصواهد واشـحن ظـود را حـه راننـدهای حدهـد تـا کـار
کنــد و در ســود شــرخک حاشــند ،ویتوانــد قــرارداد « ُضعالــه»ای را ونعقــد کنــد ،حــه ایــن
صورت که صاحب واشحن حه راننده حگوخد« :اگر در فالن وـدت حـا ایـن واشـحن بـرای

ون کار حهل و نقل وسافر را انسام دهـی ،نحهـی اػ کـار ِکـردت (اضرتهـا و کراخـههای
 .1ههشنحن است حكن ،اگر دو نفر در ضهن عقد وصالحه ،طنحن شرطی را عکر نهاخند که در این صـورت
الػم است طجق شرط عهل نهاخند؛ این گونه شرطی «شرط فعل» ویحاشـد و فـرق آن حـا «شـرط نتحسـه» اػ
توضححات وساجل « 477و  »355و نحز پاورقی صفحۀ « »426وعلوم وی گردد.

شرکت /

درخافتی اػ وردم) ،حه عنوان حق الزحهه ُ
(ض ْعل) ،وال ظودت حاشد».

در ایــن صــورت ،راننــده نصــفی اػ اضــرت حاصــل اػ وســافرکشــی را بــرای ظــودش

برداشته و نصف دخگر را حه صاحب واشحن ویدهد.

1

مسأله  .759اگر فردی که صاحب اتووجحل است حه راننده حگو خـد« :حـا واشـحن بـرای
ظودت کار کن و هر طه سود حه دست آوردی حه نسجت نصف ،نصف در آن شرخک

حاشحن» 2،طنحن قرارداد و شراکتی حاطل است و در این صورت ،تهام اضرت حاصـل
شده وال راننده است و صاحب واشحن تنها وستحق اضرت الهثـل ونـافع واشـحن،

در ودتی که در اظتحار راننده بوده ویحاشد.

3

 oوا گذاری وغازه به تاجر برای کسج و کار در وغازه

مسأله  .761اگر صاحب وغاػه حصواهد ،وغاػهاش را در اظتحـار تـاضری قـرار دهـد تـا
ً
وی حا سرواخۀ ظود در آن وحل تسارت کند و در درآوـد حاصـل شـده  -وـثال نصـف،

نصف  -شرخک حاشند ،دو روش پيشنهاد ویشود:
الف .صاحب سرواخه اقدام حه انعقاد قرارداد « ُضعاله» حا صاحب وغاػه نهاخد ،حـه
ً
این صورت که حگوخد« :اگر ونـافع وغـاػهات را حـه وـدت وعـحن  -وـثال خـک سـال  -در
اظتحار ون برای فعالحت کسجی قرار دهی ،نصف سود حاصل اػ سـرواخۀ وـن در ایـن
ودت حاحت حق الزحهۀ ُ
(ض ْعل) تو حاشد».
ً
 .1شاخان عکر اسـت ا گـر وجلغـی کـه راننـده حـه صـاحب واشـحن وـثال واهانـه پرداظـت وـینهاخـد وجلـغ ثـاحتی
حاشد ،صاحب واشحن ویتواند برای تحقق این وقصـود ،واشـحنش را حـه وجلـغ وعـحن و وـدت وشـصص
حه راننده اضاره دهد.
 .2حه عجارت دخگر «کار اػ تو و واشحن اػ ون».
 .3طنانشه تا کنون اػ این روش استفاده کردهاند ،بـرای تصـححح اوـر ،هـر خـک ویتوانـد دخگـری را نسـجت حـه
حدهی وی بریء الغوه نهاخد تا دخنی حه عهدۀ هحر خک نجاشد خا حه صورت دخگری حـا خكـدخگر وصـالحه
نهاخند؛ الجته ،در صورت دارا بودن شـراخط تهـاتر قهـری  -کـه در وسـألۀ « »743عکـر وـیشـود  -حـه تناسـب
طلجشــان اػ خكــدخگر ،ظــود حــه ظــود تســوخه حســاب صــورت وــیگحــرد .ههشنــحن ،اگــر عــحن اضرتــی کــه
صاحب واشحن اػ راننده درخافت کرده ووضود حاشد ،راننده ویتواند آن را حه وی بجصشد.
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طنحن ُضعالهای صححح است و در این صورت ،طرفحن در سود حاصـل شـده حـا

هن شرخک ویشوند.
ً
ب .طنانشه وثال ونافع وغاػه (اضارهبهای وغاػه) در ودت خک سال 555 ،وحلحون
1

تووان و سـرواخۀ وـغکور  455وحلحـون تووـان ارػشگـغاری شـود ،صـاحب وغـاػه ،ونـافع
ً
خک سالۀ وغاػه را حه کسر وشاعی اػ سرواخه (وثال نصف) وصالحه کنـد ،وشـروط حـه
اخنكه اقدام حه انعقاد قرارداد شراکت حـا سـرواخۀ وشـاع نهاخنـد ،سـاس حـا انعقـاد عقـد

شــرکت بــر ســرواخۀ وشــاع ،در ســود حاصــل شــده حــه صــورت نصــف ،نصــف شــرخک
ظواهند شد؛

2

الجته ،تاضر نحز در ضهن وصالحۀ وغکور شرط وـیکنـد در پاخـان وـدت خـک سـال
ً
حعد اػ تقسحن سود ،صاحب وغاػه کسر وشاع ظوخش اػ اصل سرواخه را حه وی وسانـا
وصالحه نهاخد و او (تاضر) وکحل در انتقال وغکور حاشد.

مسأله  .761اگــر صــاحب وغــاػه حــه صــاحب ســرواخه حگو خــد« :وغــاػهام در اظتحــارت

حاشــد تــا حــا ســرواخهات در آن وحــل بــرای ظــود تســارت کنــی و هــر طــه ســود حــه دســت

آوردی حه نسجت نصف ،نصف در آن شرخک حاشحن» ،طنحن شـراکتی حاطـل اسـت و

در ایــن صــورت ،تهــام درآوــد حاصــل شــده ،وــال صــاحب ســرواخه اســت و صــاحب
وغــاػه تنهــا وســتحق اضــرت الهثــل ونــافع وغــاػه در وــدتی کــه در اظتحــار صــاحب

سرواخه بوده ویحاشد.

3

ً
 .1شاخان عکر است ،اگر وجلغی که صاحب وغاػه قرار است اػ صاحب سـرواخه وـثال واهانـه درخافـت نهاخـد
وجلــغ ثــاحتی حاشــد ،صــاحب وغــاػه وــیتوانــد بــرای تحقــق وقصــود ،وغــاػهاش را حــه وجلــغ وعــحن و وــدت
وشصص حه صاحب سرواخه اضاره دهد.
ً
 .2طنانشه کسر وشاع وورد وصالحه وثال خک طهارم حاشد و صاحب وغاػه و تاضر حه ترتحب حه نسجت خـک
طهارم و سـه طهـارم در سـرواخه شـرخک حاشـند و حصواهنـد سـود حاصـل اػ آن حـه صـورت نصـف ،نصـف
تقسحن شود ،صاحب وغاػه ویتواند در هنگام انعقاد عقد شرکت این اور را حه نفع ظوخش شرط نهاخد.
 .3طنانشـه تــا کنــون اػ ایــن روش اســتفاده کردهانــد ،وـیتواننــد وشــاحه آنشــه در صــفحۀ « ،»343پــاورقی «»3
بيان شد ،عهل نهاخند.

شرکت /

 oوشارکت در ساخت و ساز آپارتهان

1

ً
مسأله  .762ا گــر دو نفــر قصــد دارنــد حــا ســرواخۀ وتعلــق حــه ظــود  -وــثال هــر کــدام

خک وحلحارد تووان  -آپارتهان حا ظصوصحات و اوصاف وعحن حسـاػند ،طـوری کـه هـر
ً
دوی آنهــا حــه نســجت وعــحن حــه صــورت وشــاع  -وــثال نصــف ،نصــف  -در واحـدهای
آپارتهانی شرخک شوند ،ویتوانند حه صورت عیل عهل کنند:

آنشه ظرخداری ویشود اػ قجحل ػوحن ،وصالح و لواػم ،برای هر دو شرخک حـهطـور

وشاع  -در وثال فوق نصف ،نصف  -ظرخداری شـود ،کـه حـا ایـن ظرخـد ،عوـۀ هـر دو

شرخک حه نصف ثهن (قحهت) وعاوله حدهكار وی گردد و طنانشـه خـک نفـر حـا اعن اػ

دخگری ،تهام ثهن وعاولـه را اػ وـال ظـوخش پرداظتـه ،حـه ههـان نسـجت 2اػ شـرخكش
طلجكار ویشود.

3

ههشنحن ،کارگران و افـرادی را کـه بـرای سـاظت و سـاػ حـه کـار وـیگحرنـد بـرای دو

شرخک اضحر کنند ،طوری که اضرت آنها را دو شرخک حه نسجت وـورد توافـق 4حـدهكار

شوند و سایر هزخنهها نحز حه ههحن نسجت انسام شود.

حا این توضححات ،طرفحن حه صورت وشاع در واحدهای آپارتهان احـداث شـده،

شرخک ویحاشند.

شاخان عکر است ،ویتوان برای الزامآور شدن تعهدات فـوق ،اػ قـرارداد وصـالحه

5

استفاده کنند؛

 .1وساجل وربوط حه فروش آپارتهان حه صورت سـلف در وقابـل پـول خـا در وقابـل حصشـی اػ ػوـحن ظر خـدار ،در
فصل «ظرخد و فروش» ،وساجل « 435تا  »437عکر شد.
 .2خعنی نصف قحهت ظرخد در وثال فوق.
ـود
ش
ـی
و
ـر
ک
ع
»
743
«
وسـألۀ
در
کـه
قهری
تر
تها
شراخط
بودن
دارا
 .3وطالجات دو شرخک اػ هن ،در صورت
حه تناسب طلجشـان اػ خكـدخگر ،ظـود حـه ظـود تسـوخه وـیشـود ،وگرنـه بـرای تسـوخۀ وطالجـات نحـاػ حـه تهـاتر
قصـدی اســت و ایـن حكــن در وـورد وطالجــات ناشـی اػ اضــرت کـارگران و ســایر هزخنـههــا نحـز ضــاری وــی-
حاشد.
 .4در وثال فوق نصف ،نصف.
« .5صلحناوۀ احداث آپارتهان».

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وفاد وصالحۀ فوق آن است که هر کدام وطابق حا تعهدات وغکور عهـل نهاخنـد و
ً
طنانشه شراخطی دارند آن را در ضـهن عقـد وصـالحه شـرط نهاخنـد؛ وـثال شـرط شـود

کـه هــر خـک اػ دو شــرخک ،عهـدهدار انســام طـه اوــوری حاشـد خــا اخنكـه آپارتهــان وــغکور
حداکثر ظرف خک سال احداث گردد ،خا وجلـغ وـورد نحـاػ اػ سـرواخه توسـط طـرفحن در

ػوانهای وعحن خا حسب وراحل پيشرفت ساظت و ساػ ،تأوحن شود.

مسأله  .763ا گـ ــر دو نفـ ــر قصـ ــد دارنـ ــد حـ ــا سـ ــرواخۀ وتعلـ ــق حـ ــه ظـ ــود ،آپارتهـ ــان حـ ــا

ظصوصـحات و اوصـاف وعـحن حسـاػند ،طـوری کـه سـهن هـر کـدام «بـر اسـاس نسـجت

بــين هزخنــهکــرد هــر نفــر حــا قحهــت نهــایی آپارتهــان احــداث شــده» در پاخــان کــار 1وعــحن
شود ،ویتوانند برای تحقق ونظور ظوخش ،حه صورت عیل عهل کنند:

احتـــدا اػ حـــاب تصهــحن و گهانـــهػنـــی ،هــر کــدام ســرواخهای را کــه وــیتوانــد بــرای
ً
احــداث آپارتهــان تــأوحن نهاخــد وشــصص کنــد  -وــثال حــداقل  355وحلحــون تووــان و

حداکثر  5وحلحارد تووان  -و سهن هر کدام نسجت حه ػوحن ،وصالح ،لواػم و هزخنـههـا
ً
نحز حه نسجت وعحن وعلوم شود  -وثال نصف ،نصف حه توضـححی کـه در وسـألۀ قجـل

بيان شد  -ساس اػ قرارداد وصالحه استفاده نهاخند؛

2

حه این صورت که طرفحن وصالحه کنند هر کدام ،ضهت احداث آپارتهـان وطـابق

حا تعهدات وغکور عهل نهاخند 3و در ضهن صلح شرط ویکنند طنانشه این نسـجت
ً
حا نسجت «هزخنهکرد نهایی دو نفر وتفاوت حاشد  -وـثال خـک شـرخک  355وحلحـون تووـان

4

و شرخک دخگر خک وحلحارد تووـان هزخنـه کـرده حاشـد ،وعحـار را نسـجت هزخنـهکـرد نهـایی
 .1ضهت عدم بـروػ اظـتالف بـين وشـارکت کننـدگان در سـاظت و سـاػ آپارتهـان ،ونظـور اػ «پاخـان کـار» نحـز
وشصص شود.
« .2صلحناوۀ احداث آپارتهان».
ً
 .3شرح این تعهدات وشاحه وسألۀ قجل ویحاشد؛ وثال ػوحن ،وصالح و لواػم وورد نحاػ ،برای هر دو نفر حهطور
وشاع  -در وثال فوق نصف ،نصف  -ظرخداری شود ،حه این وعنا که عوۀ هر دو شرخک حـه نصـف ثهـن
(قحهــت) وعاولــه حــدهكار شــود و طنانشــه خــک نفــر حــا اعن اػ دخگــری تهــام ثهــن وعاولــه را اػ وــال ظــوخش
پرداظته ،حه ههان نسجت اػ شرخكش طلجكار ویشود.
 .4خعنی نصف ،نصف در وثال فوق.

شرکت /

قــرار داده و کســی کــه کهتــر هزخنــه کــرده ،حصــش وشــاعی اػ ســهن ظــود در آپارتهــان را حــه
اػای طلجی که شر خک دخگر اػ وی دارد 1حه او واگغار کرده و وصالحه نهاخد ،طـوری کـه

ســهنهــا در پاخــان کــار ،وتناســب حــا هزخنــهکــرد دو شــرخک حاشــد 2و وــیتواننــد هــر کــدام
دخگری را در ضهن عقد صلح وکحل در انتقال وغکور نهاخند.
قسهت
 وعنای قسهت

مسأله  .764گاه دو خا طند نفر که در والی حهطور وشاع شرخكند ،قصـد دارنـد سـهن
ظود را در حصش وعحنی اػ آن وال قرار دهند و حه اصطالح سهن ظود را ضدا کنند؛
طنحن عهلی که « ِق ْسهت» نام دارد 3،قـرارداد وسـتقلی اسـت  -نـه ظر خـد و فـروش

(بيــع) اســـت و نـــه وعاوضــه -4و دارای احكــام وصصــوص حــه ظــود ویحاشــد کــه در
وساجل حعد عکر ویشود.

 .1در وثال فوق این طلب  435وحلحون تووان ویحاشد ،خعنی ههان وقـداری کـه شـرخک دخگـر بيشـتر هزخنـه
کرده و حاحت آن طلجكار شده است.
 .2حه عجارت دخگر ،اػ آنسا که شرخک اول ،خک سوم و شرخک دوم ،دو سوم اػ هزخنهها را پرداظته ،در حـالی
که آپارتهان حه نسجت نصف ،نصف وتعلق حه آن دو ویحاشد ،شرخک اول حاخـد خـک سـوم سـهن ظـودش
اػ آپارتهان (وعادل خک ششن کل آپارتهان) را حه دخگـری در اػای طلـب وی وصـالحه و تهلحـک نهاخـد تـا
نسـجت والكحــت آنهـا در آپارتهــان ،خــک سـوم بــرای شــرخكی کـه  355وحلحــون تووــان هزخنـه کــرده و دو ســوم
برای شرخكی که  5وحلحارد تووان هزخنه کرده ،شود؛
ً
الجته ،ویتوانند تهلحک وـغکور را پـس اػ فـروش آپارتهـان انسـام دهنـد ،وـثال اگـر آپارتهـان را حـه  3وحلحـارد
تووان حفروشند ،اػ آنسـا کـه آپارتهـان حـه نسـجت نصــف ،نصـ ـف بـرای هـر دو ساظتـ ـه شـده ،هـر کـدام والـک
 5/3وحلحــارد تووــان ویشــوند و الػم اسـت شــرخک اول در وسهــوع  355وحلحــون تووــان حــه شــرخک دخگــر حدهــد
( 435وحلحون تووان حاحت حدهحش حه وی ویحاشد و  435وحلحون تووان دخگر حاحت رعاخـت نسـجت والكحـت
نهــایی حــه شــرخكش وصــالحه و تهلحــک وــینهاخــد) و اگــر آپارتهــان  2وحلحــارد و  355وحلحــون تووــان حــه فــروش
برسد ،شرخک اول در وسهوع حاخد  535وحلحون تووان حه دخگری حدهد.
 .3در برظی اػ ووارد پس اػ تقسحن ،شراکت و وشاع بودن حـه کلـی اػ بـين وـیرود و در برظـی وـوارد ،وحـدودۀ
شراکت کهتر ویشود؛ وثل آنكه والی که بين طهار نفر وشترک (وشاع) بوده حـه دو قسـهت تقسـحن شـود
تا هر دو نفر در خک قسهت آن شرخک حاشند.
 .4الجته در قسهت «رد» کـه خكـی اػ انـواع قسـهت اسـت ،در ضـهن قسـهت ،حصشـی اػ وـال وشـترک حـا وـال
دخگری تعوخض ویشود که این تعوخض اػ طریق قراردادی ههشون وصالحه صورت ویپغیرد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 انواع قسهت و وعادلسازی

مسأله  .765برای آنكه تقسحن وال حه درستی انسـام شـود ،حاخـد سـهام افـراد حـا توضـه

حه وقدار سهن هر خک حه حسب ارػش والی وعادلساػی گـردد؛ ایـن وعـادلسـاػی و

قسهت ،حه سه صورت وهكن است وحقق شود:

قسهت «ؤفراػ» ،قسهت «تعـدیل» و قسـهت « َرد»؛ توضـحح هـر خـک ،در اداوـه عکـر

ویشود.

 .2 oقسهت إفراز

مسأله  .766تقسحن وال وشترک (وشاع) بـر حسـب کهحـت و وقـدار (وػن ،پيهانـه،

عدد ،وساحت ) ...،قسهت «ؤفراػ» نام دارد.

این نـوع تقسـحن ،در اوـوالی صـورت وی گحـرد کـه ا گـر آن را حـه سـهنهای کوطـکتـر

وساوی حا خكدخگر تقسحن کنحن ،ارػش هر سهن حا سـهن دخگـر برابـر حاشـد؛ 1واننـد خـک
نوع اػ حجوحات خا شحر خا روغن خا کاالهای کارظانهای و ههحن طـور ػوـحن وسـحعی کـه

ارػش قسهتهای وصتلف آن حا هن برابر است و. ...
ً
حنــابراین ،ا گــر وــثال دو نفــر در  53کحلــو گــرم بــرنذ حــه صــورت وشــاع شــرخک حاشــند،

طــوری کــه ســهن خكــی دو برابــر دخگــری حاشــد ،آن را حــه دو قس ـهت  55و  3کحلــوگروــی

تقسحن وی کنند و اگر سه نفر در  4پيراهن وانند هـن ،حـهطـور وسـاوی و وشـاع شـرخک
حاشند ،هر قسهت شاول  4پيراهن ویشود.

مسأله  .767در ووارد عیل ،قسهت «ؤفراػ» ضاری نهیشود:

الف .وال وورد نظـر طـوری اسـت کـه اتحـاد و حـا هـن بـودن اضـزای آن ،در وـالحتش

دظحل است؛ حه گونهای که تقسحهش ،ووضب ضاخع شدن آن و ضرر بر شـرکا اسـت؛
ً
واننــد خــک عــدد فــرش خــا واشــحن خــا قطعــۀ ػوــحن کــوطكی کــه ا گــر تقســحن شــود ،وــثال
قاحلحت برای ساظته شدن ندارد.

 .1وگر در وواردی که در وسألۀ حعد عکر ویشود.

شرکت /

ب .سهام شرکا طوری است که اوكان تقسحن آن حا توضححات تقسحن ؤفراػ وضود

ندارد؛ وثل اخنكه  4عدد پيراهن وانند هن ،وشترک بين  3نفر حا سهام برابر حاشد.
 .1 oقسهت تعديل

مسأله  .768در این نوع وعـادلسـاػی پـس اػ تقسـحن ،سـهن ههـه خـا برظـی اػ شـرکا،
شاول خک خا طند شیء وصتلف ویشود.

ایــن نــوع تقســحن ،در ضــایی صــورت وی گحــرد کــه اوــوال شــراکتی ،شــاول اشــحای
ً
وصتلفی حاشـد کـه اػ نظـر ارػش و والحـت ،برابـر نحسـتند؛ وـثال طنانشـه دو نفـر در سـه
کتــاب شــرخک حاشــند کــه قحهــت خكــی اػ آنهــا برابــر حــا قحهــت دو کتــاب دخگــر حاشــد،

هنگام تقسحن ،آن دو کتاب ،خک سهن ،و کتاب دخگر خک سهن ویشود.

ههــحن طــور ،اگــر اوــوال شــراکتی بــين دو نفــر ،عجــارت حاشــد اػ «خــک وغــاػه ،خــک

واشحن ،خـک گوسـفند ،خـک گـاو و خـک قالحشـه» ،طـوری کـه قحهـت دو شـیء اػ آنهـا

برابر حا قحهت حقحه حاشد؛

الجته ،اگر قحهت اشحای وشترک ،طوری حاشد که نتوان آنها را بر اساس قحهت حـه
سهام وورد نظر تقسحن نهود ،اػ قسـهت « َرد» اسـتفاده ویشـود کـه در وسـألۀ حعـد عکـر

وی گردد.

ّ
 .5 oقسهت رد

مسأله  .769در این نوع وعادلساػی ،برای آنكه اشحای تقسـحن شـده ،برابـر حـا سـهن
الشــرکۀ هــر فــرد حاشــد ،الػم اســت وقــدار وــالی (غحــر اػ وــال وشــترک) حــه خــک خــا طنــد
طرف ضهحهه شود؛
ً
وثال ا گـر دو نفـر در دو اتووجحـل حـهطـور وسـاوی و وشـ ـاع شرخـ ـک حاشنـ ـد کـه خكـ ـی

 455وحلحون تووان و دخگری  535وحلحون تووـان ارػش داشـته حاشـد ،فـردی کـه واشـحن
 455وحلحون تووانی حه او داده ویشود ،حاخد  43وحلحون تووان حه دخگری حدهد.

مسأله  .771اگر وال وشترک (وشاع) حا توضه حه سهن شرکا ،طوری است که اوكـان

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

تقسحن آن حـه هـر خـک اػ سـه روش خـا دو روش اػ انـواع قسـهت وضـود داشـته حاشـد ،هـر
نوع قسهتی که حا رضاخت شرکا انسام شود ،صححح است.
ً
وثال اگر دو نفر حهطور وساوی و وشاع در اووال عیـل شـرخک حاشـند؛ « 55کحلـو گـرم

بــرنذ حــه قحهــت  355هــزار تووــــان» 55« ،کحلــو گــرم لوبي ــا حــه قحه ــت  455هــزار توو ــان» و

« 45کحلو گرم نصود حه قحهت  355هزار تووان» ،ویتوانند آن را حا رضاخت ،حه هر خـک اػ
سه روش عیل تقسحن کنند:

 .1سهن افراػ؛ حه این ترتحب که هر کدام اػ اضناس را نصف کنند؛

 .2سهن تعدیل؛ حه این صورت که  55کحلو گرم برنذ و  55کحلو گرم لوبيا حه خـک نفـر

و  45کحلو گرم نصود حه دخگری داده شود؛

 .3سهن رد؛ حه این صورت که  55کحلو گرم لوبيـا و  45کحلـو گـرم نصـود حـه خـک نفـر و

 55کحلو گرم برنذ حه دخگری داده شود و طرف اول  455هزار تووان حه دخگری حدهد.

مسأله  .771گاه ویتوان حدون اطالع اػ وػن خـا وقـدار دقحـق وـال ،آن را تقسـحن نهـود؛
ً
وثال ویتوان وقدار ناوعلووی برنذ را حا ظرف و پيهانهای کـه وػنـش وعلـوم نحسـت حـه
سهام وورد نظر تقسحن نهود و در این گونه ووارد که تقسحن وال بر اساس سـهام شـرکا،

حــدون دانســتن وقــدار آن وهكــن اســت ،اطــالع و علــن نســجت حــه وقــدار وــال ،الػم

نحست.

 تقاضای تقسحن

مسأله  .772اگــر خكــی اػ دو شــرخک ،وتقاضــی تقســحن «ؤفــراػ» حاشــد ،در صــورتی کــه
طنحن تقسحهی ووضب وارد آوـدن ضـرر 1بـر دخگـری نجاشـد ،وی حـق نـدارد اػ تقسـحن
اوتناع ورػد و در صورت اوتناع ،ویتوان او را بر تقسحن وسجور نهود؛ طه اخنكه اوكان

تقسحن حه نوع دخگری غحر اػ ؤفراػ وضود داشته حاشد خا نه.

حنـابراین ،اگــر دو نفـر در «خــک ػوــحن» و «خـک وغــاػه» کــه قحهـت آنهــا حــا هـن برابــر اســت

 .1توضحح در وورد وعنای ضرر در این وورد ،در وسألۀ « »554عکر ویشود.

شرکت /

حهطور وساوی و وشاع شرخک حاشند و طوری است که تقسحن ؤفراػ و تعدیل ،هـحر خـک
ووضب ضرر بر شرکا نهیشود ،طنانشه شرخک اول ظواستار قسهت ؤفراػ (نصف شدن

هر خک اػ وغاػه و ػوحن) حاشد و شرخک دوم ظواهان تقسحن تعدیل حاشـد (وغـاػه حـه خـک

نفر و ػوحن حه دخگری برسد) ،شرخک دوم حاخد تقسحن ؤفراػ را بپغیرد.

مسأله  .773اگـــر ش ــرخک ،تقاضـــای تقس ــحن «تع ــدیل» را حنهاخ ــد ،طنانش ــه تقس ــحن

«ؤفراػ» وهكن نجاشد خا ووضب ضرر حاشد ،در صورتی که تقسحن تعدیل وهكن بوده و
حاعث ضرر نشود ،برای شرخک دخگر حق اوتناع وضـود نـدارد و ویتـوان او را بـر طنـحن

تقسحهی وسجور نهود.

حنــابراین ،اگــر دو نفــر در «خــک ػوــحن» و «خــک وغــاػه»  -کــه قحهــت آنهــا حــا هــن برابــر

است  -حهطور وساوی و وشاع شرخک حاشند و اوكان تقسحن «تعـدیل» وضـود داشـته

حاشد ،اگر خكی اػ شرکا تقاضای تقسحن «تعدیل» را حنهاخد ،حـه ایـن صـورت کـه ػوـحن
حه خک نفر و وغاػه حه دخگری برسد ،طنانشـه تقسـحن ؤفـراػ هـر خـک اػ ػوـحن و وغـاػه حـه

علـت کوطــک بــودن و واننــد آن حاعــث ضــرر شـود ،ولــی تقســحن تعــدیل ضــرر نداشــته

حاشد ،الػم است دخگری حا تقسحن تعدیل ووافقت کند ،وگرنه الػم نحست.
مسأله  .774اگر خكی اػ شرکا وتقاضی تقسـحن « َرد» حاشـد ،دخگـری ویتوانـد اػ قجـول
آن اوتناع کند ،هرطند طنحن تقسحهی ووضب وارد آوـدن ضـرر بـر او نجاشـد و طنـحن
قسهتی حاخد حا رضاخت شرکا صورت پغیرد.

مسأله  .775اگر تقسحن وال حاعث ضرر خكـی اػ دو شـرخک شـود  -وثـل اخنكـه سـهن
خكی اػ دو شرخک اػ ظانهای ،بـرظالف شـرخک دخگـر ،حـه قـدری کـن حاشـد کـه اوكـان

ســكونت در آن وضــود نــدارد  -در ایــن صــورت ،طنانشــه کســی کــه ســهن کــن دارد حــا
وضود ضرر ،حه ضهتی 1وتقاضی تقسحن حاشد ،دخگری حاخد قجول کند؛

ولی اگر والک سهن بيشتر تقاضای تقسحن نهاخد ،دخگری الػم نحست بپغیرد.

مسأله  .776ونظور اػ ضرر (که حـا وضـود آن نهیتـوان شـرخک را بـر تقسـحن وـال اضجـار
 .1غرض عقالیی.
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کرد) آن است کـه تقسـحن وـال ووضـب شـود نقصـی بـر ظـود وـال خـا ارػش و قحهـت آن
ً
وارد آخــد و ایــن نقــص و کاســتی حــه انــداػهای حاشــد کــه وعهــوال اػ ایــن وقــدار نقــص،

طشنپوشی نهیشود؛
ً
پس اگر وثال ووقعحـت خـا انـداػۀ خـک ػوـحن وشـترک طـوری اسـت کـه حـا تقسـحن آن

هرطند اوكان بهرهبرداری اػ آن وضود دارد ،اوا قحهت هر سهن خا حعضی اػ سهنها حه
ً
انداػهای که عرفـا قابـل طشـنپوشـی نحسـت ،کـن وی گـردد ،کسـی کـه ارػش سـههش
کن ویشود ،وسجور حه پغیرفتن تقسحن نحست.

1

 تعحين سهام

مسأله  .777پــس اػ آنكــه وعــادلســاػی وــال بــر اســاس خكــی اػ انــواع قســهت  -حــا

توضــححاتی کــه عکــر شــد  -حــه تعــداد ســهام وــورد نظــر صــورت گرفــت ،افــراد حــدون
رضــاخت شــرکا نهیتواننــد ســهن وــورد نظــر ظــود را حــه دلصــواه انتصــاب نهاخنــد؛ حلكــه
تعحين و اظتصاص هر سهن حه هر نفر حا «قرعه» انسام ویشود؛

الجته ،اگر شرکا پس اػ وعادلساػی وال بر اساس خكی اػ انـواع قسـهت ،سـهن هـر

شرخک را حا رضاخت خكـدخگر تعحـين کننـد ،کـافی اسـت ،هرطنـد احتحـاط وسـتحب
است در ههحن صورت هن اػ قرعه استفاده نهاخند.

شاخان عکر است ،کحفحت وعادلساػی سهام و انسام قرعـهکشـی حـا عکـر وثـال در

وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله .778کحفحت وعادلساػی وال حه تعداد سـهام وعـحن حـه ایـن صـورت اسـت

که ا گـر سـهام شـرکا وسـاوی اسـت ،واننـد اخنكـه شـرکا دو نفـر و بـرای هـر کـدام نصـف

وشاع وـال حاشـد ،وـال حـه دو سـهن وسـاوی قسـهت وـیشـود خـا ا گـر شـرکا طهـار نفـر و

برای هر خک اػ آنان خک طهارم وشاع وال حاشد ،وـال حـه طهـار سـهن وسـاوی تقسـحن
 .1حلكه ههان طور که در وسألۀ « »542عکر شد ،در این گونـه وـوارد ا گـر خكـی اػ دو شـرخک ،تقاضـای فـروش
وال و تقسحن قحهت (ثهن) آن را داشته حاشد ،دخگری حاخد بپغیرد.

شرکت /

وی گردد  -حه توضححی که در وساجل گغشته بيان شد  -و هر سـههی حـا عالوتـی کـه
آن را اػ دخگری وتهایز کند نشانهگغاری ویشود.

حه عنوان وثال ،اگر ػوحنی کـه ارػش قسـهتهـای وصتلـف آن حـا هـن برابـر اسـت،

نفر(وحهد ،علی ،حسن ،حسحن) وشترک حاشد ،حـه  2قطعـه
حهطور وساوی وحان  2

تقسحن ویشود که وساحت هر  2قطعه وساوی حاشد و قطعهها حا عالوتی وشـصص
ً
ویشوند ،وثال قطعۀ شرقی ،غربی ،شهالی ،ضنوبی؛
اوــا ا گــر ســهام شــرکاوتفــاوت حاشــد ،واننــد اخنكــه وــال بــين ســه نفــر (علــی ،حســن،

حســحن) وشــترک حاشــد ،طــوری کــه خــک ششــن بــرای علــی و خــکســوم بــرای حســن و

نصــف بــرای حســحن حاشــد ،تعــداد ســهام بــر اســاس کهتــرین ســهنهــا قســهتحنــدی
ً
ویشود ،پس وثال طنانشه وال وغکور ػوحنی حاشد که ارػش قسهتهـای وصتلـف آن
برابر است ،حه شش سهن قسهت ویگـردد و ههـان طـور کـه عکـر شـد هـر کـدام اػ آنهـا حـا
ً
ایعالوتگغاری ویشود؛ وثال قطعۀ شهارۀ اول ،شهارۀ دوم تا شهارۀ ششن.
نشانه 
حدین ترتحب ،سهام شرکا آواده برای قرعهکشی ویشود.

شــاخان عکـــر اســـت ،وعـــادلســـاػی ســهام حــه صــورتهــای وصتلفــی حــه حســب

غرضهای عقالیـی اوكـانپـغیر اسـت ،واننـد اخنكـه در وثـال ػوـحن ،آن را حـه اشـكال
هندسی وصتلف ورحع ،وستطحل ،وثلث ،لوػی قسهت نهاخنـد .حنـابراین ،ا گـر شـرکا

حـه نــوع ظاصـی راضــی شــوند ،سـهام وطــابق آن قســهت وـیشــود ،وگرنــه نـوع آن نحــز حــا
قرعه وعحن ویشود.

مسأله  .779بــرای قرعــهکشــی ،کحفحــت ظاصــی نحســت و تــاحع توافــق بــين صــاحجان

سهام و فرد قسهت کننده (فردی که اضرای قرعه حه او واگغار شده) است؛ ولی حاخـد

قســهت کننــده و صــاحجان ســهام ،وعــحن شــدن ســهام را حــه اوــری وعلــق نهاخنــد کــه

ارادۀ وصلـــوق در آن دظالـــت نداش ــته حاش ــد و ک ــار را ح ــه ظداون ــد وتع ــال تف ــوخض

نهاخنـــد؛ 1طـــه قرعـــهکشـــی ح ــه صـــورت س ــاده ح ــا نوش ــتنب ررن قر ر اغذر ر 

ر ر خ ــا

 .1حنابراین ،در صورتی که قرعهکشی حا برگهها و ُرقعهها انسام ویشود ،حاخد وحتوای آنها اػ کسی که قرعـه و
و قسهت را انسام ویدهد ،وصفی حهاند و اػ روی قراجن و شواهد قابل حدس نجاشد.
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عالو ــتگـــغاری روی طـــوب و واننـــد آن ص ــورت گح ــرد و ط ــه ح ــا اس ــتفاده اػ گ ــوی و
گردونههای وصصوص قرعه کشی انسام شود.

مسأله  .781اػ کحفحتهای قرعهکشی ،طنانشه تعـداد سـهام شـرکا وسـاوی حاشـد،
صورت عیل است:

حه تعداد شرکا ،قطعههای کاغغ خا ُرقعههایی تهحه وی گردد؛ اگر دو نفـر حاشـند دو

قطعه و طنانشه سه نفر حاشند ،سه قطعه آواده شود.

بــر روی قطعــههای کاغــغ اســاوی شــرکا نوشــته ویشــود ،واننــد اخنكــه در وثــال اول

وسألۀ « ،»556طهار قطعه تهحه شده و بـر هـر خـک نـام خكـی اػ شـرکا (وحهـد ،علـی،

حســن ،حســحن) خــا اخنكــه اســاوی ســهنهــا واننــد (قطعــۀ شــرقی ،غر بــی ،شــهالی،
ضنوبی) نوشته شود.

ســاس ،برگــهها را وصلــوط کــرده و وصفــی وــینهاخنــد و اػ کســی کــه آنهــا را ندخــده

ظواستهویشود که خكی خكی آنها را بيرون آورد ،حه این صـورت کـه ا گـر اسـاوی شـرکا

بر آنها نوشـته شـده،بر وافقرصحر ن همر

،سـههی را (واننـد قطعـۀ شـرقی) وعـحن

کرده و برگهای حه اسـن آن سـهن در آورده وـیشـود ،حـه ایـن قصـدکـه قطعـۀ شـرقی وـال
کســی حاشــد کــه نــام او در برگــه نوشــته شــده ،پــس هــر کــس کــه نــاوش در آوــد ،والــک

قطعۀ شرقیویحاشد؛

این کار را برای دو قطعۀ دخگر نحز تكرار کرده و قطعۀ آظـر وتعلـق حـه نفـر حاقحهانـده

ویشود؛

ً
اوا اگر نام سهنها (وثال قطعـات ػوـحن) روی برگـههـا نوشـته شـده ،حسـب توافـق
ً
صاحجان سهام ،اسـن خكـی اػ شـرکا (وـثال وحهـد) وعـحن شـده و برگـهای بيـرون آورده
ویشود حه قصدفیقک سهن نوشـته شـده در برگـه وـال وحهـد حاشـد و وشـاحه صـورت

قجل ،قرعهکشی را اداوه ویدهند.

مسأله  .781خك ـی اػ کحفح ـتهای قرعه در صورت ـی که سـهام شـرکا وتفـ ـاوت حاشـ ـد

شرکت /

وانند وثـال دوم وسـألۀ « »556کـه تعـداد سـهنهـا بـر اسـاس کهتـرین سـهن ،خعنـیخک ششن در نظر گرفته شد  -حه صورت عیل است:

برگههایی حه تعداد شرکا و صاحجان سهام 1تهحه شده و روی هر کدام نام خكـی اػ

شرکا (علی ،حسن ،حسحن) نوشته ویشود.

در وثال وغکور که ػوحن حه سهنهای شهارۀ اول تا ششن قسـهتحنـدی شـده ،بر 

وافقررصحر ن همر

،ســههی وعــحن وــیشــود ،واننــد قطعــۀ شــهارۀ اول و برگــههــا را

وصلوط کرده و وصفی وینهاخند و اػ کسی که آنها را ندخده ظواستهویشود که خكی
اػ برگهها را بيرون آورد ،حه قصـد اخنكـه هـر کـس نـاوش در آن برگـه نوشـته شـده ،سـهن
وغکور (قطعۀ شـهارۀ اول) حـا آنشـه کـه حعـد اػ آن اسـت تـا آنكـه سـهام او تكهحـل شـود

وــال او حاشــد .حنــابراین ،اگــر اســن صــاحب نصــف روی برگــه بــود ،قطعــۀ شــهارۀ اول و
دوم و سوم وال اوست؛

ساس ،حسب توافق سهن دخگـری وعـحن وـیشـود ،واننـد قطعـۀ شـهارۀ طهـارم و

خكی دخگر اػ برگهها را بيرون آورده ،حه قصد اخنكه هر کس ناوش در برگـه نوشـته شـده

بود ،سهن وغکور (قطعۀ شـهارۀ طهـارم) حـا آنشـه کـه حعـد اػ آن اسـت تـا آنكـه سـهام او
تكهحل شـود وـال او حاشـد .حنـابراین ،طنانشـه نـام صـاحب خـک سـوم روی برگـه بـود،

قطعۀ شهارۀ طهارم و پنسن وـال او وـیحاشـد و سـهن حاقحهانـده ،قطعـۀ شـهارۀ ششـن

وال صاحب خک ششن ویحاشد؛

اوا اگر روی اولحن برگهای که حه عنوان قرعه ظارح شده ،اسن صاحب خـک ششـن

بود ،قطعۀ شهارۀ اول وـال اوسـت ،سـاس سـهن دخگـری وعـحن وـیشـود واننـد قطعـۀ
شهارۀ دوم و خكی دخگر اػ برگهها را حا قصد فوق بيرون ویآورند ،اگر نام صاحب خک

سوم روی برگه بود ،قطعۀ شهارۀ دوم و سوم وال او ویحاشد و سهن حاقحهانـده ،قطعـۀ
شــهارۀ طهــارم و پــنسن و ششــن وــال صــاحب نصــف ظواهــد بــود و نحــاػی حــه بيــرون

آوردن برگۀ سوم نحست؛
 .1در وثال فوق سه برگه.
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صورتهای دخگر نحز ،وشاحه وثال وغکور ویحاشد.

مسأله  .782پس اػ آنكه سهن شرکا در وال وورد شراکت  -حا رعاخـت شـراخط  -ضـدا

شــده و بــرای تعحــين ســهن هــر خــک ،قرعــه صــورت گرفــت 1،قسه ـ ـت وــال حــه پاخــان
رسح ـده است .حنابراین ،وال هر خک اػ افراد در حصش وعـحن شـده ،ونحصـر ویش ـود
و نحــاػی نحســت کــه پــس اػ آن ،خكــدخگر را نسج ـ ـت حــه ســهام تعحــين ش ـ ـده راض ـ ـی

کنن ـد؛

الجته ،برای تحقق قسهت « َرد» الػم است وصالحه و وانند آن صورت گحرد.

مسأله  .783تقسحن وال ،قابـل فسـز خـا اقالـه نحسـت .حنـابراین ،پـس اػ آنكـه تقسـحن
اوــوال شــرکا حــا رعاخــت شــراخط آن کاوــل شــد ،هــحر خــک اػ افــراد  -حتــی حــا رضــاخت

سایرین  -حق فسز خا حاطل کردن قسهت را ندارد.

2

حــا توضــه حــه ایــن وســأله ،اگــر حصواهنــد در اوــوال و ســهام تقســحن شــده ،تغحيــر خــا

تعوخضی صورت دهند ،حاخد این کار را حا وعاولۀ ضدخدی وثل وصـالحه خـا وعاوضـه
خا ظرخد و فروش و وانند آن انسام دهند.

 استفادۀ شرکا از وال شرا کتی بدون قسهت وال

مسأله  .784اگر خكی اػ شرکا اػ دخگری حصواهد حدون اخنكـه وـال وـورد شـراکت را حـا
شراخط وغکور در وساجل قجل قسه ـت کننـد ،حـه صـورت توافقـ ـی اػ آن اسـتفاده کننـد
ً
 وثال خكی اػ آنان در حصشـی اػ ظانـه و دخگـری در حصـش دخگـر سـا کن شـود خـا اخنكـهظانــه در هــر ســال حــه نوحــت در اظتحــار خكــی اػ آنــان حاشــد  -بــر دخگــری واضــب نحســت
ً
3
بپغیرد و اگر بپغیرد ،ویتواند حعدا اػ رضاخت ظود برگردد.

 .1در ووردی که نحاػ حه قرعه حاشد.
 .2فسز خا ؤقاله در این وورد وشروع نحست.
 .3الجته ،اگر حاکن شرع برای رفع نزاع و اظتالف بـين شـرکا ،نسـجت حـه کحفحـت اسـتفادۀ آنـان حكـن نهاخـد،
حاخد وطابق حا حكن حاکن شرع عهل نهاخند و شرخكی که راضی نحست بر آن وسجور ویشود.

شرکت /

 قسهت ونفعت

مسأله  .785احكاوی که برای قسهت عکر شد ،در شرکت «ونافع» ضاری نهیشود؛
ً
پــس ا گــر وــثال دو نفــر وغــاػهای را بــرای وــدت خــک ســال در خــک قــرارداد بــرای ظــود

اضــاره کــرده حاشــند ،آن دو در ونــافع وغــاػه شــرخک ویشــوند و حــا رضــاخت خكــدخگر

ویتواننـــد اػ آن اس ــتفاده کننـــد و اگ ــر حصواهن ــد ون ــافع را قس ــهت کنن ــد ،ویتوانن ــد
ً
رضــاخت دهنــد کــه وــثال ونــافع شــش وــاه اول وتعلــق حــه خكــی و ونــافع شــش وــاه دوم
ً
وتعلق حه دخگری حاشد ،هرطند حا وضود این قسهت نحز هر خک اػ آنـان حعـدا ویتوانـد
اػ رضاخت ظود برگردد.

1

 قسهت کردن وطالجات
 oطلج وشترک بر ّ
ذوۀ چند نفر

مسأله « .786دین» (طلب) وشترک قجـل اػ وصـول ،قابـل تقسـحن نحسـت .حنـابراین،

اگر شصصی که خک وحلحون تووان اػ «علی» و خک وحلحون تووان اػ «حسحن» طلجكار

بوده فوت ک ـند و طلبهای وی حـه دو وارثـ ـش ونتقـ ـل شـود ،طنانشـ ـه ایـن دو وارث

 -که در طلب ظود اػ «علی و حسحن» شرخک هستند  -حصواهنـد طلبهـا را تقسـحن

کننــد (حــه ایــن صــورت کــه طلــب اػ «علــی» را بــرای خكــی و طلــب اػ «حســحن» را بــرای
دخگری قرار دهند) ،طنحن تقسحهی حاطل اسـت و در صـورتی کـه هـر خـک اػ آنـان ،هـر
کدام اػ طلبها را وصول کند ،هر دو وارث در آن سهن ظواهند داشت.

شاخان عکر است ،برای رسـحدن حـه طنـحن هـدفی ویتواننـد اػ قـرارداد وصـالحه در

وواردی که رحا خا اشكال شرعی دخگری پيش نحاخد اسـتفاده کننـد؛ وثـل آنكـه خكـی اػ

آنــان حــه دخگــری حگوخــد :تهــام ســهن طلــب ظــود اػ علــی را در وقابــل تهــام ســهن تــو اػ
طلب حسحن وصالحه کردم و دخگری هن بپغیرد.
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 .1ههان.
 .2توضحح بيشتر در وورد وصالحۀ طلب ،در فصل «صلح» عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oطلج وشترک بر ّ
ذوۀ يک نفر

مسأله  .787اگر دو نفر طلب وشترکی اػ خک حدهكار داشـته حاشـند ،طنانشـه خكـی
اػ آن دو ،ســهن ظــودش اػ طلــب را وصــول نهاخــد (حــه ایــن صــورت کــه حــدهكار قصــد
نهاخد آنشه را که حه این شرخک ویدهد ،ادای سهن او اػ طلب وشترک حاشد و او نحـز

آن را حه ههحن قصـد درخافـت نهاخـد و حاقحهانـدۀ طلـب وـال شـرخک وی حاشـد کـه در

عوۀ حدهكار حاقی است) ،تقسحن شدن دین حا طنحن توافقی ،وحل اشكال ویحاشـد
و وراعــات وقتضــای احتحــاط در وــورد آن تــرک نشــود؛ دو راه ضــاخگزین بــرای هــدف

وغکور ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .788برای رسحدن حه هـدف وـغکور در وسـألۀ قجـل (ضـاخگزین تقسـحن طلـب
دو خا طند طلجكار اػ خک حدهكار) دو روش پيشنهاد ویشود:

الف .هـر کـدام اػ دو طلجكـار ،دخگـری را وکحـل کنـد تـا حصشـی اػ طلـب وشـترک را

برای هر دو نفر وصول کرده و پس اػ وصول و قـجض (تحویـل گـرفتن) ،سـهن شـرخكش
ً
اػ طلب را حه وکالت اػ وی حه ظودش قرضالحسنه دهد و حعدا نحـز دو شـرخک اقـدام

حه تسوخه حساب وینهاخند.

1

ب .طلجكاری که قصد وصـول سـهن ظـوخش را دارد ،آن را حـه حـدهكار حـهطـور نقـد

حفروشد و ثهن آن را درخافت نهاخد.

2

 قسهت کردن بدهکاریها

مسأله  .789تقسحن کردن حدهی (دین) صححح نحست و ا گـر دو خـا طنـد نفـر حـهطـور
وشترک حه خک خا طند نفر حدهكار حاشند ،این حدهی قابل تقسحن نحست.

حنابراین ،اگر دو نفر اووالی را حهطور وشاع در وعـاوالت حـه صـورت نسـحه  -اػ افـراد

 .1الجتــه ،گــاهی اوقــات تســوخه حســاب ح ـه صــورت قهــری وحقــق وــیشــود کــه احكــام آن در فصــل « َدیــن»،
وسألۀ « »743عکر ویشود.
 .2شراخط صححح بودن فروش دین ،در فصل «دین» بيان ویشود.

شرکت /

وتعدد خـا خـک فـرد  -ظر خـده و عوـۀ آن دو نسـجت حـه ثهـن وعـاوالت حـدهكار شـود ،در

صــورتی کــه قــرار حگغارنــد حصــش وعحنــی اػ حــدهیها ،ور بــوط حــه خكــی اػ آن دو و حقحــه
ً
وربوط حه دخگـری حاشـد ،وـثال قـرار حگغارنـد طـکهـایی کـه سررسـحد آنهـا فـرا رسـحده،

وربــوط حــه خكــی اػ آن دو حاشــد و طــکهــایی کــه سررســحد آن فــرا نرســحده ،ور بــوط حــه
دخگری حاشد ،طوری که هر کدام نسجت حه طـکهـایی کـه در اظتحـار دخگـری اسـت

حدهكار نجاشد ،طنحن قراری حاعث تقسحن حـدهی نشـده و دیـن ههشنـان حـه صـورت
وشترک و وشاع حاقی واند.

راه ضاخگرین برای این هدف ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .791راه ضــاخگزین تقســحن حــدهی حــا توضــححی کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد،

«ضهانت شرعی نقل دین» 1اسـت حـه ایـن کحفحـت کـه هـر خـک اػ دو شـرخک ،حصـش
وعحنی اػ حدهی دخگری را ضاون شود و الػم است طلجكاران نحز قجول نهاخند.

حــه عنــوان وثــال ،ا گــر وحهــد و علــی شــرخک حاشــند و اقــدام حــه ظر خــد کــاال حــهطــور

وشــاع اػ حســن و حســحن نهــوده و اػ ایــن حاحــت حــه آن دو حــدهكار حاشــند ،طنانشــه

حصواهند کاری کنند کـه تهـام طلـب حسـن حـه عهـدۀ علـی و تهـام طلـب حسـحن حـه

عهدۀ وحهد حاشد ،ویتوانند حه این صورت عیل عهل کنند:

علی سهن وحهد اػ حدهی حه حسن را ضهانت نهوده 2و وحهد نحز سـهن علـی اػ

حــدهی وربــوط حــه حســحن را ضــهانت کنــد و طلجكــاران (حســن و حســحن) نحــز قجــول

کنند که حا این دو ضهانت ،تهام حدهی وربوط حه حسن بـر عهـدۀ علـی ثاحـت شـده و

تهام حدهی ور بـوط حـه حسـحن بـر عهـدۀ وحهـد ثاحـت وی گـردد و هـر کـدام ووظـف حـه
پرداظت قسهت ظوخش اػ حدهی است.

 .1تعرخف ضهانت نقل دین ،در وسأله « »5554ظواهد آود.
 .2ضهانت نقل دین.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 قسهت وال وقفی

مسأله  .791والی که حصش وشاعی اػ آن وقـف شـده  -واننـد ػوحنـی کـه صـاحجش
نصف وشـاع آن را وقـف نهـوده  -ویتـوان حـا قسـهت کـردن اػ حصـش غحـر وقفـی ضـدا

نهود.

ههـحن حكـن ،در وـورد دو وقـف وصتلـف نحـز ضـاری اسـت؛ واننـد آنكـه دو نفــر در

ولكــی حــهطــور وشــاع شــرخک حاشــند و هــر خــک ســهن ظــود را بــر نســل ظــود وقــف کــرده

حاشد.
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 .1توضحح بيشتر در این وورد در ضلد طهارم ،فصل «وقف» عکر ویشود.

مزارعه
تعريف و اقسام وزارعه

مسأله « .792وزارعــه» قــراردادی اســت بــين والــک ػوــحن 1و ػارع کــه بــر اســاس آن

والــک ،ػوــحن را بــرای وــدتی در اظتحــار ػارع قــرار ویدهــد تــا زراعــت کنــد و هــر دو در

وحصول حه دست آوده حه نسجتی که قـرار وی گغارنـد ،شـرخک حاشـند؛ توضـحح آن در
وسأله حعد عکر ویشود.

مسأله  .793وزارعه دو نوع است:

الف .وزارعه «وعاوضی»؛ این نوع وزارعه ،قراردادی است که طی آن وعاوضـهای

حه صورت عیل واقع ویشود:

 -اگر حغر اػ ػارع حاشد ،والک ،ػوـحن را حـه وی وا گـغار وـیکنـد در اػای اخنكـه ػارع

عهدهدار عهل زراعت در ودت وعحن برای وزارعه شود و کسر وعحنی اػ وحصول نحز
وربوط حه والک حاشد.

 -اگر حغر اػ والک حاشد ،ػارع عهدهدار عهل زراعت در ودت وعحن بـرای وزارعـه

شود در اػای اخنكه والـک ػوـحن را حـه وی وا گـغار کـرده و کسـر وعحنـی اػ وحصـول نحـز
 .1خا کسی که حا اضاره و وانند آن اظتحار تصرف در ػوحن را داشته حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ور بــوط حــه ػارع حاشــد و ػارع حــق نگهــداری و پــرورش ســهن ظــوخش اػ وحصــول را تــا

انتهای ودت تعحين شده داشته حاشد.

حنابراین ،در وزارعـۀ وعاوضـی ػارع در قجـال والـک ػوـحن وتعهـد و ولتـزم وـیشـود

کــه در وــدت تعحــين شــده بــرای وزارعــه ،اقــدام حــه فعالحــت زراعــی نهاخــد و اػ طرفــی

والــک ػوــحن نحــز در قجــال ػارع وتعهــد وــیشــود کــه وی اســتحقاق کاشــت زراعــت در
ػوحن والک و نگهداری و پرورش سهن ظوخش اػ وحصـول را تـا انتهـای ػوـان وزارعـه

داشته حاشد.

این نوع وزارعه ،وزارعۀ اصطالحی فقهی اسـت کـه احكـام آن در ایـن فصـل بيـان

ویشود.

ب .وزارعه «ؤعنی»؛ در این نوع وزارعه ،والـک حـه ػارع اعن و اضـاػه ویدهـد کـه در

ػوحن وی وشغ ـول حه زراع ـت شود و در وحص ـول حه دس ـ ـت آوـده حـه نسجـ ـت وعحـ ـن
ً
 وثال نصف ،نصف  -شرخک حاشند و وشتهل بر نوعی اػ وعاوضه نهیحاشد.مسأله  .794حعضی اػ احكام وزارعۀ اعنی ،حا وزارعۀ وعاوضی وتفاوت است؛

اػ ضهله اخنكه در وزارعۀ اعنی ،وشصص نهودن ودت الػم نحست و تا ػوانی کـه

خكی اػ دو طرف ،اػ قرارداد ظوخش ونصرف نشده ،وزارعه حاقی است؛ اوـا در وزارعـه
وعاوضـــی حاخـــد وـــدت وزارعـــه وشـــصص گـــردد کـــه توضـــحح آن در وســـألۀ «»653

ظواهد آود؛ وزارعۀ اعنی حا فوت هر خک اػ والک و ػارع حاطل ویشود.

1

مسأله  .795وزارعۀ وعاوضـی اػ عقـدهای «الػم» اسـت و هـحر خـک اػ ػارع و والـک

قجل اػ ودت وقرر در قرارداد ،حـق فسـز آن را ندارنـد و ػارع نحـز ولـزم حـه انسـام کـار در
ودت وغکور ویحاشد؛

وگــر آنكــه والــک خــا ػارع در ضــهن قــرارداد وزارعــه بــرای ظــود حــق فســز قــرار داده
ً
حاشد خا شرعا حق فسز برای والک خـا ػارع حـه ضهـت ظحـار تصلـف شـرط و واننـد آن
ثاحت حاشد ،خا آنكه حا توافق هن قرارداد را ؤقاله نهاخند.

 .1حكن فوت والک خا ػارع در وزارعۀ وعاوضی ،در وجحث «فوت والک خا ػارع» ظواهد آود.

وزارعه /

مسأله  .796وزارعۀ اعنی عقد «ضایز» است 1.حنـابراین ،والـک ویتوانـد اػ اضـاػهای کـه

ضهت تصرف در ػوحنش حـه ػارع داده اسـت ،برگـردد و ػارع نحـز ولـزم حـه اداوـۀ انسـام کـار

نحست و هر گاه ظواسـته حاشـد ویتوانـد اػ کـار ظـودداری نهاخـد؛ طـه اخنكـه بـرای وزارعـه
ودت ػوانی تعحين شده حاشد خا ػوان ظاصی را برای آن در نظر نگرفته حاشند؛

الجتــه ا گــر شــرط کننــد کــه وزارعــه را تــا ػوــان وعحنــی فســز نكننــد ،شــرط صــححح

اســت و عهــل حــه آن واضــب ویحاشــد؛ حــا ایــن حــال ا گــر خكــی اػ دو طــرف فســز کنــد،
وزارعه فسز ویشود ،هرطند وی حه علت وصالفت حا شرط ،گناه کرده است.
شرايط اصل وزارعه

مسأله  .797قــرارداد وزارعــه «عقــد» 2ویحاشــد و بــرای وحقــق شــدنش ،الػم اســت

«اخساب و قجول» صورت گحرد.

مسأله  .798اخســاب و قجــول در وزارعــه نحــز ههاننــد ظر خــد و فــروش ،حــه دو صــورت

«لفظی» و «عهلی» قابل انسام است؛

وثل اخنكه صاحب ػوحن حه قصد وزارعه 3حه ػارع حگوخد« :ػوحن را برای زراعت حـه

تو واگغار کـردم» و ػارع هـن حگوخـد« :قجـول کـردم» خـا حـدون اخنكـه حرفـی بزننـد والـک،
ػوحن را حه ػارع حه قصد زراعت واگغار کند و ػارع قجول نهاخد (وزارعۀ وعاطاتی).

ههحن طور ،ویتوانند قراردادی را حه صورت کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد

انسام وزارعه اوضا کنند.

شرايط والک زوحن و زار ع

مسأله  .799والک و ػارع در وزارعه حاخد ناحـالغ و دیوانـه و سـفحه نجاشـند و وزارعـه را
حا قصد و اظتحار انسام دهند.

 .1توضحح وعنای عقد ضایز در وسألۀ « »54عکر شده است.
 2وعنای عقد در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.
 .3حا رعاخت شراخط صحت آن.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههــحن طــور ،کســی کــه ػوــحن را بــرای وزارعــه وا گــغار وــیکنــد نســجت حــه آنشــه حــا

وزارعه در اظتحـار دخگـری وی گـغارد 1،والـک خـا در حكـن والـک (واننـد وکحـل خـا ولـی

شــرعی والــک خــا وتــولی) حاشــد و نحــز ضــزء ســایر افــرادی کــه اػ تصــرف در اوــوال ظــود

وهنوعاند(2وانند وفلس) 3نجاشد.
َ
مسأله  .811وفلس بودن ػارع اشكال ندارد و وی ویتواند حـدون اضـاػه اػ طلجكـاران

اقـــدام حـــه وزارعـــه نهاخـــد؛ وگــر در صــورتی کــه وزارعــه ووضــب تصــرف وی در اوــوال
ظودش حاشد.

4

شرايط ّ
صحت وزارعه

مسأله  .811برای آنكه وزارعه حه صورت صححح واقـع شـود ،حاخـد شـراخط عیـل در آن

رعاخت شود:

 .1وورد زراعت وعلوم حاشد؛

 .2ودت وزارعه وعلوم حاشد؛

 .3ػوحن وورد زراعت وعلوم حاشد؛
 .4ػوحن قابل زراعت حاشد؛

 .5وصارضی که حه عهدۀ هر خک است وعلوم حاشد؛

 .6برای هر خک اػ ػارع و والک ،سهن وعحنی اػ وحصول ػوحن قرار داده شود؛
 .7سهن ػارع و والک حه صورت درصدی خا کسری اػ وحصول حاشد.

ً
 .1ههان طـور کـه سـاحقا بيـان شـد الػم نحسـت فـرد ،والـک عـحن و ونفعـت ػوـحن حاشـد و کـافی اسـت کـه حـا
اضاره و وانند آن اظتحار تصرف در ػوحن را داشته حاشد.
 .2توضحح وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .3ونظــور ،شصصــی اســت کــه و رشكســتۀ اقتصــادی شــده و حــاکن شــرع او را اػ تصــرف در اوــوالش وهنــوع
نهوده است.
 .4ونظور ،اووالی است که حاکن شرع وی را اػ تصرف در آن ونع کرده است.

وزارعه /

 .2 وورد زراعت وعلوم باشد

مسأله  .812ا گــر زراعــت وعحنــی را در نظــر دارنــد ،حاخــد آن را هنگــام وزارعــه وعــحن
ً
نهاخنــد؛ وــثال وعــحن کننــد بــرنذ اســت خــا گنــدم و ا گــر بــرنذ اســت ،کــدام نــوع اػ آن
ویحاشد؛ ولی اگر زراعت وعحنی را در نظر ندارند ،تعحين الػم نحست و اظتحار حـا ػارع

است.

ههحن طور ،اگر ز راعتی را که در نظر دارند وعلوم حاشد ،تصرخح حه آن الػم نحست.

ّ
 .1 ودت وزارعه وعلوم باشد

مسأله  .813وــدت وزارعــه حاخــد بــرای دو طــرف قــرارداد وعلــوم حاشــد و تعحــين وــدت

ػوان وزارعه ،حه هر خک اػ دو صورت عیل صححح است:

الف .اول آن را وعحن کنند و آظر آن را وقت حه دست آودن وحصول قرار دهند.

ب .ودت ػوان را حا «واه» خا «فصل» خا «سال» و وانند آن تعحـين کننـد؛ الجتـه حاخـد
ً
وــدت ػوــان حــه انــداػهای حاشـــد کـــه حــه دســت آوــدن وحصــول در آن عرفــا اوكــان

داشته حاشد و اگر ودت وغکور کهتر حاشد ،وزارعه حاطل است.
ً
مسأله  .814اگر برای وزارعه ودتی را تعحين کـرده حاشـند کـه وعهـوال وحصـول در آن
ً
حـه دسـت ویآخـد ،ولـی اتفاقـا وـدت تهـام شـود و وحصـول حـه دسـت نحاخـد ،طنانشــه
ً
ونظور دو طرف هنگام تعحين ودت این بوده که حا تهام شـدن وـدت ،هرطنـد اتفاقـا
وحصــول حــه دســت نحاوــده حاشــد وزارعــه تهــام شــود ،در ایــن صــورت حــاقی گــغاردن

زراعت حا رضاخت طرفحن اشكال ندارد؛

اوـا ا گـر والـک راضــی نشـود ،ویتوانـد ػارع را وادار کنـد کــه زراعـت را حشحنـد و ا گــر

برای طحدن زراعـت ضـرری حـه ػارع برسـد ،الػم نحسـت عـوض آن را حـه او حدهـد؛ ولـی

ػارع نهیتواند والک را وسجور کند که زراعت در ػوحـنش حهانـد ،هرطنـد ػارع حاضـر

حه پرداظت اضرت حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .5 زوحن وورد زراعت وعلوم باشد

مسأله  .815در صــورتی کــه والــک طنــد قطعــه ػوــحن داشــته حاشــد کــه حــا هــن در کــار
کشاورػی تفاوت داشته حاشند ،حاخد هنگام وزارعه آن را وعحن نهاخند؛ ولی ا گـر فرقـی

نداشته حاشند ،تعحين الػم نحست و والک ویتواند هر کدام اػ ػوحنهـاخش را حـه ػارع

حدهد.

 .7 زوحن قابل زراعت باشد

مسأله  .816اگــر زراعــت در ػوــحن وهكــن نجاشــد ،وثــل آنكــه ػوــحن نهكــزار بــوده و
ً
کاشت وحصول در آن اصال وهكن نجاشد خا ػوـحن آب نداشـته حاشـد و نتـوان حـا حفـر

طـاه خــا اتصـال حــه قنـات خــا طشـهه و واننــد آن ،آب وـورد نحــاػ زراعـت را تــأوحن نهــود،
وزارعه حاطل است.
ً
ههشنــحن ،اگــر حــه علــت پــيشآوــدی زراعــت در ػوــحن وهكــن نشــود ،وــثال آب اػ

ػوــحن قطــع شــود و فــراهن نهــون آب بــرای زراعــت حــه صــورت دخگــر نحــز وهكــن نجاشــد،

وزارعه حاطل ویشود.

ً
مسأله  .817ا گــر زراعــت فعــال در ػوــحن وهكــن نجاشــد ،اوــا حتواننــد کــاری کننــد کــه

زراعت وهكن شود  -وانند اخنكه ػوحن آب نداشته حاشـد ،ولـی حتـوان حـا حفـر طـاه خـا

اتصــال حــه قنــات خــا طشــهه ،آب وــورد نحــاػ زراعــت را تــأوحن نهــود  -وزارعــه صــححح

است.

شاخان عکر است ،اگر ػارع اػ این اور اطالع نداشته و قرارداد وزارعه وشروط حه ایـن

بوده کـه ػوـحن هنگـام تحویـل حـه ػارع دارای آب حاشـد ،ػارع وـیتوانـد وزارعـه را فسـز

نهاخد.

مسأله  .818اگــر ػارع حــدون عــغر زراعــت نكنــد ،طنانشـه ػوــحن در تصــرف او بــوده و
والک در آن تصرفی نداشته اسـت ،حاخـد اضـرت الهثـل اسـتفاده اػ ػوـحن را حـه والـک

حدهد.

وزارعه /

 .3 وخارجی که به عهدۀ هر يک است وعلوم باشد

مسأله  .819هنگام وزارعه حاخد هزخنههایی که الػم است هـر خـک اػ دو طـرف بـر عهـده
گحرند  -وانند حغر ،کود ،لواػم کشاورػی و واننـد آن  -را وعـحن کننـد؛ ولـی ا گـر وصـارضی
که حه عهدۀ هر خک است حهطور وعهول وعلوم حاشد ،الػم نحست حه آن تصرخح نهاخند.
 .6 برای هر يک از زار ع و والک سهن ّ
وعحنی از وحصول زوحن قرار داده شود

مسأله  .811هنگام قرارداد وزارعه حاخد برای هر خک اػ ػارع و والـک ػوـحن ،سـههی اػ
وحصول آن قرار داده شود و نحز سهن هر خک وعلوم حاشد؛
ً
الجته ،اگر سهن والک و ػارع وعلوم حاشـد ،طـوری کـه عرفـا نحـاػ حـه عکـر آن نجاشـد،

تصرخح حه آن الػم نحست؛

ً
مسأله  .811اگر تعحين سهن سود هر خک را حه توافق حعدی وا گـغار کننـد خـا وـثال بـرای

خكی اػ دو طرف حه ضـای سـههی اػ وحصـول ػوـحن ،وجلغـی پـول قـرار دهنـد ،وزارعـه

حاطل است.

 .4 سهن زار ع و والک ،به صورت درصدی يا کسری از وحصول باشد

مسأله  .812تعحــين ســهن وحصــول هــر خــک اػ ػارع و والــک حــه صــورت وقــدار ثاحــت

غحر کسـری  -واننـد  555کحلـو گـرم  -صـححح نحسـت؛ حلكـه تعحـين سـهن آنـان حاخـد حـه
ً
صــورت کســری خــا درصــدی اػ وحصــول حاشــد؛ وــثال حــه ایــن صــورت کــه خــک ســوم
وحصول برای ػارع و دو سوم آن برای والک ػوحن حاشـد خـا  35درصـد وحصـول ػوـحن
را برای هر کدام قرار دهند؛

الجتــه ،الػم نحســت کســر خــا درصــد وعــحن شــده ،وشــاع در تهــام وحصــول ػوــحن

حاشد .حنابراین ،اگر در قرارداد وزارعه ،سـهن ػارع و والـک ،هـر کـدام نصـف وحصـول
ػوــحن وعــحن شــود و توافــق نهاخنــد کــه نحهــی اػ کــل وحصــول کــه ســهن ػارع اســت در

قطعۀ شهالی ػوحن حاشد ،وزارعه صححح است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
مسأله  .813اگر والک حا ػارع قرار حگغارد که وقـدار وعحنـی اػ وحصـول  -وـثال  3تـن
اػ گنــدم  -بــرای خكــی حاشــد و حقحــه را حــه نســجت وعــحن بــين ظودشــان تقســحن کننــد،

وزارعــه حاطــل اســت ،هرطنــد حداننــد کــه حعــد اػ برداشــت ســهن وــغکور ،وقــداری اػ
وحصول برای قسهت بين طرفحن حاقی ویواند؛

الجتــه ،اگــر قــرار حگغارنــد وقــداری اػ وحصــول کــه حــه انــداػۀ حــغرهای کاشــته شــده

است ،خا وقـدار ظراضـی را کـه دولـت وی گحـرد اػ وحصـول اسـتثنا کـرده (و حـه والـک
حــغر خــا کســی کــه ظــراح را پرداظــت نهــوده داده شــود) و حاقحهانــده بــين دو طــرف حــه

نسجت کسری خا درصدی تقسحن گردد ،وزارعه صححح است.

مسأله  .814کحفحــت اشــتراک ػارع حــا والــک در وحصــول ،تــاحع قــراردادی اســت کــه

بين آن دو واقع شده است.

ً
گــاهی در عقـد وزارعــه توافــق شــده وــثال در زراعــت گنــدم ،اػ ػوــان رو خــش اولحــه و

ضوانهػنی آن ،حه نسجت نصف ،نصف شرخک حاشند؛

در ایــــن صــــورت ،در تهــــام وحصـــول اعـــن اػ گنـــدم ،کـــاه ،ســـجوس و واننـــد آن

شرخكند؛

گاهی در قـرارداد توافـق شـده فقـط در دانـههـای گنـدم ،حـه نسـجت وـغکور شـرخک

حاشند؛ در این صورت کاه و وانند آن وال صاحب حغر است.

شاخان عکر اسـت ،در وـواردی کـه تصـرخحی در قـرارداد وزارعـه نسـجت حـه کحفحـت

اشـتراک والــک و ػارع نشــده و قــرارداد حــدون قحـد و شــرط واقــع شــده ،والــک و ػارع در

تهام وحصول حه نسجت کسری تعحين شده ،شرخک ویحاشند.

مسأله  .815اگــر حعــد اػ ضهــع کــردن وحصــول و تهــام شــدن وــدت وزارعــه ،رخشــۀ
زراعت در ػوحن حهاند و سال حعد دو ورتجه سجز شود و وحصول دهد ،طنانشه شـرط

نكرده حاشند کـه در رخشـه شـرخک حاشـند ،وحصـول سـال دوم ،وتعلـق حـه والـک حـغر

است.

وزارعه /

فوت والک يا زار ع

مسأله  .816اگر حعد اػ انعقاد قرارداد وزارعـۀ وعاوضـی 1والـک خـا ػارع حهحـرد ،وزارعـه

حه هن نهیظورد و وارثان ،ضانشحن کسی که فوت کرده ویشوند؛

الجته ،طنانشه در وزارعه قحد کرده حاشند که ػارع ظودش زراعـت را انسـام دهـد،

طوری که فقط زراعت شصص ػارع وورد قرارداد وزارعه قرار گرفته حاشد ،حـا فـوت وی

وزارعه حاطل ویشود.

مسأله  .817اگــر در وزارعــه شــرط شــده حاشــد (نــه قحــد) کــه ػارع ظــودش زراعــت

کند 2،حا فوت وی وزارعه صححح است و والک وی تواند راضی شـود تـا فـردی کـه
ورثۀ ػارع تعحين وی کنند کار را انسام دهد ،ههشنان که وی توانـد وزارعـه را فسـز

کند.

مسأله  .818اگــر کارهــایی کــه حســب عقــد وزارعــه  -طــه حــه صــورت قحــد و طــه حــه
صورت شرط  -بر عهدۀ ػارع بوده که ظودش انسـام دهـد ،در هنگـام فـوت ػارع تهـام

شده حاشد ،وزارعه صححح اسـت ،هرطنـد ػوـان برداشـت وحصـول نرسـحده حاشـد و
در این صورت ورثۀ ػارع سهن وی اػ وحصول را ارث ویبرنـد و آنـان ویتواننـد والـک

را وادار کنند که سههشان اػ زراعت تا تهام شدن ودت وزارعه در ػوحن حاقی حهاند.
وزارعۀ باطل

مسأله  .819اگــر حعــد اػ زراعــت حفههنــد وزارعــه حاطــل بــوده ،طنانشــه حــغر وتعلــق حــه

والــک ػوــحن بــوده ،وحصــولی هــن کــه حــه دســت ویآخــد ،وــال اوســت و حاخــد وــزد ػارع
(اضرت الهثل) و هزخنـههـایی را کـه انسـام داده و اضـرت الهثـل ابـزار و وسـاخلی را کـه

وتعلق حه ػارع بوده و در آن ػوحن حه کار گرفته ،حه او حدهد؛

اوا اگر ػارع ،والک حغر بوده ،وحصول وتعلق حه اوست و حاخد اضرت الهثل ػوحن

 .1وعنای وزارعۀ وعاوضی ،در وسألۀ « »573عکر شد.
 .2فرق قحد و شرط ،اػ توضححات وسألۀ « »253وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

و ابــزار و وســایل والــک ػوــحن کــه بــرای آن زراعــت حكــار رفتــه و نحــز هزخنــههایی را کــه

والک برای زراعت انسام داده ،حه او بپرداػد.

شاخان عکر است ،در هر دو صورت اگر در هنگام انعقـاد قـرارداد وزارعـه ،والـک خـا

ػارع توضه داشته که سـهن وعـحن شـده بـرای وی در عقـد وزارعـه  -در فـرض صـححح

بودن آن  -احتهال دارد اػ استحقاق وعهولی وی حاحت ػوحن ،وسایل خـا دسـتهزدش
(اضرت الهثل) و نحز هزخنههـایی کـه وتحهـل شـده کهتـر حاشـد ،در ایـن صـورت وی

وستحق ههان وقدار تعحين شـده در قـرارداد 1وـیحاشـد و پرداظـت وقـدار ز خـادی حـه
وی واضب نحست.

مسأله  .821اگر حغر وتعلق حه ػارع حاشد و حعد اػ زراعت حفههند وزارعه حاطل بـوده،

طنانشــه والــک و ػارع راضــی شــوند کــه حــا اضــرت خــا حــدون اضــرت ،زراعــت در ػوــحن

حهانــد ،اشــكال نــدارد و اگــر والــک راضــی نشــود ،نســجت حــه اخنكــه حــق دارد ػارع را
وسجــور حــه طحــدن وحصــولش کنــد  -هرطنــد وقــت طحــدنش نرســحده حاشــد  -خــا نــه،
وسأله وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود؛

الجته ،اگر ػارع ظود قصد برداشت زراعت اػ ػوحن را دارد ،والک نهیتوانـد ػارع را

 -طه حا درخافت اضرت و طه حدون اضرت  -وادار حه حاقی گغاردن زراعت نهاخد.

 .1وقدار کهتر اػ اضرت الهثل.

مساقات و مغارسه
تعريف و اقسام وساقات

مسأله « .821وســاقات» ،قــراردادی اســت کــه طــی آن فــردی کــه صــاحب درظتــان

وحوه 1و وانند آن است ،آنها را برای ودتی در اظتحار دخگری (حاغجان) قرار ویدهـد تـا
ً
حه آنها رسحدگی کند (وثال آبيـاری نهـوده و آنهـا را پـرورش دهـد) و هـر دو در وحصـول
حه دست آوده ،حه نسجتی که قرار وی گغارند ،شرخک حاشند.
مسأله  .822وساقات دو نوع است:

الفففف .وســـاقات «وعاوضـــی»؛ ایـــن نــوع وســاقات ،قــراردادی اســت کــه طــی آن

وعاوضهای صورت وی گحرد بين عهل حاغجانی و نگهداری و پـرو رش درظتـان وحـوه و
وانند آنكه بر عهدۀ حاغجان است در ودت وشصص ،در وقابل اخنكه سهن وعحنـی اػ

وحصول  -حا توضححی که ظواهد آود  -برای حاغجان حاشد و حاغجـان حـق نگهـداری
و پرورش سهن ظوخش اػ وحصول را تا انتهای ػوان تعحين شده داشته حاشد.

حنابراین ،در وساقات وعاوضی حاغجان در قجال صاحب درظتان وتعهـد و ولتـزم

وـــیشــود کــه در وــدت تعحــين شــده بــرای وســاقات ،اقــدام حــه فعالحــت حاغجــانی،
 .1خا کسی که حا اضاره و وانند آن اظتحار تصرف در درظتان را داشته حاشد.
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نگهــداری و پــرورش درظتــان و وحصــول آنهــا نهاخــد و اػ طرفــی صــاحب درظتــان نحــز

وتعهد ویشود که حاغجان استحقاق نگهداری و پرورش سهن وقرر شـده بـرای وی اػ

وحصول را در حاع ،در ودت وعحن شده برای وساقات داشته حاشد.

این نوع وساقات ،ههان وساقات اصـطالحی اسـت کـه احكـام آن در ایـن فصـل

بيان ویشود.

ب .وساقات «ؤعنی»؛ در این نوع وساقات ،صـاحب درظتـان وحـوه و واننـد آن حـه

حاغجان اعن و اضاػه ویدهد کـه وشـغول حاغجـانی ،نگهـداری و پـرو رش آنهـا شـود و در
ً
وحصــول حــه دســت آوــده حــه نســجت وعــحن  -وــثال نصــف ،نصــف  -شــرخک حاشــند و
وشتهل بر نوعی وعاوضه حا توضححاتی که در وورد (الف) بيان شد نحست.

شــاخان عکــر اســت ،حعضــی اػ احكــام ایــن نــوع وســاقات ،حــا وســاقات وعاوضــی

وتفـــاوت اس ــت؛ اػ ضهل ــه اخنكـــه در وس ــاقات اعن ــی ،وش ــصص نه ــودن و ــدت الػم

نحست و تا ػوـانی کـه خكـی اػ دو طـرف ،اػ قـرارداد ظـوخش ونصـرف نشـده ،وسـاقات

حــاقی اســت؛ اوــا در وســاقات وعاوضــی حاخــد وــدت وســاقات وشــصص گــردد کــه

توضــحح آن در وســألۀ « »632ظواهــد آوــد و نحــز ،وســاقات اعنــی حــا فــوت هــر خــک اػ
والک و حاغجان حاطل ویشود.

1

مسأله  .823وســاقات وعاوضــی اػ عقــدهای «الػم» اســت و هــحر خــک اػ حاغجــان و

صاحب درظتان قجل اػ وـدت وقـرر در قـرارداد ،حـق فسـز آن را ندارنـد و حاغجـان نحـز
ولزم حه انسام کار در ودت وغکور ویحاشد؛

وگر آنكه صاحب درظتان خـا حاغجـان در ضـهن قـرارداد وسـاقات بـرای ظـود حـق
ً
فسز قرار داده حاشد خا شـرعا حـق فسـز بـرای صـاحب درظتـان خـا حاغجـان حـه ضهـت

ظحار تصلف شرط و وانند آن ثاحت حاشد خا آنكه حا توافق هن قرارداد را ؤقاله نهاخند.

مسأله  .824وســـاقات اعنـــی عقـــد «ض ــایز» اس ــت 2.حن ــابراین ،ص ــاحب درظت ــان

 .1حكن فوت والک خا حاغجان در وساقات وعاوضی ،در وجحث «فوت والک خا حاغجان» ظواهد آود.
 .2توضحح وعنای عقد ضایز ،در وسألۀ « »54عکر شده است.

وساقات و وغارسه /

ویتواند اػ اضاػهای که ضهت نگهداری و تصرف در درظتان حه حاغجـان داده اسـت،

برگردد و حاغجان نحز ولزم حه اداوۀ انسام کار نحست و هر گاه ظواسته حاشد ویتوانـد اػ
کار ظودداری نهاخد؛ طه اخنكه برای وساقات ودت ػوانی تعحين شده حاشـد خـا ػوـان
ظاصی را برای آن در نظر نگرفته حاشند؛

الجته ،اگر شرط کنند که وساقات را تا ػوان وعحنی فسـز نكننـد ،شـرط صـححح

اســت و عهــل حــه آن واضــب ویحاشــد؛ حــا ایــن حــال ا گــر خكــی اػ دو طــرف فســز کنــد،
وساقات فسز ویشود ،هرطند وی حه علت وصالفت حا شرط ،گناه کرده است.
شرايط اصل وساقات

مسأله  .825قرارداد وساقات« ،عقد» 1ویحاشـد و بـرای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت

«اخساب و قجول» صورت گحرد.

مسأله  .826اخساب و قجـول در وسـاقات نحـز ههاننـد ظر خـد و فـروش ،حـه دو صـورت

«لفظی» و «عهلی» قابل انسام است؛

اخساب و قجول لفظی ،وثل اخنكه صاحب درظتـان حـه حاغجـان حـه قصـد وسـاقات

حگوخد« :درظتان را بـرای آبيـاری و پـرورش حـه تـو وا گـغار کـردم» و او هـن حگو خـد« :قجـول
کردم»؛

اخساب و قجول عهلی ،وثل اخنكه والک ،درظتان را حه قصد وساقات حـه دخگـری

واگغار کند و او هن قجول نهاخد.

ههحن طور ،ویتوانند قراردادی را حه صورت کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد

انسام وساقات اوضا کنند.

شرايط دو طرف قرارداد وساقات

مسأله  .827دو طــرف وعاولــه در وســاقات حاخــد ناحــالغ و دیوانــه و ســفحه نجاش ـند و
 1وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.
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وساقات را حا قصد و اظتحار انسام دهند؛

مسأله  .828کســی کــه درظتــان را بــرای وســاقات حــه حاغجــان وا گــغار وی کنــد ،حاخــد
نسجت حه آنشـه حـا وسـاقات در اظتحـار دخگـری وـیگـغارد 1،والـک خـا در حكـن والـک

(وانند وکحل خا ولی شرعی والک خا وتولی) حاشد و نحز ضزء سایر افرادی که اػ تصـرف

در اووال ظود وهنوعاند(2وانند وفلس) 3نجاشد.
َ
مسأله  .829وفل ــس ب ــودن حاغج ــان اش ــكال ن ــدارد و وی ویتوان ــد ح ــدون اض ــاػه اػ
طلجكاران اقدام حه وساقات نهاخد؛ وگر در صـورتی کـه وسـاقات ووضـب تصـرف وی
در اووال ظودش حاشد.

4

شرايط صححح بودن وساقات

مسأله  .831قـــرارداد وســـاقات ،در صــورتی صــححح اســت کــه شــراخط عیــل در آن

رعاخت شود:

 .1وساقات بر گحاهان و درظتان وحوه واقع شود؛

 .2درظتان و گحاهان وورد وساقات ،وعلوم و وعحن حاشد؛
 .3ودت وساقات وعلوم حاشد؛

 .4کــار بــرای حــه دســت آوــدن وحصــول خــا ز خــادی خــا بهتــر شــدن خــا ســالن وانــدن اػ

آفت حاشد؛

 .5بــرای هــر خــک اػ دو طــرف ،ســهن وعحنــی اػ وحصــول درظتــان خــا گحاهــان قــرار

داده شود؛

ً
 .1ههان طور که ساحقا بيـان شـد الػم نحسـت فـرد ،والـک عـحن و ونفعـت درظتـان خـا گحاهـان حاشـد و کـافی
است که حا اضاره و وانند آن اظتحار تصرف در آنها را داشته حاشد.
 .2توضحح وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .3ونظــور ،شصصــی اســت کــه ورشكســتۀ اقتصــادی شــده و حــاکن شــرع او را اػ تصــرف در اوــوالش وهنــوع
نهوده است.
 .4ونظور ،اووالی است که حاکن شرع وی را اػ تصرف در آن ونع کرده است.

وساقات و وغارسه /

 .6سهن دو طرف ،حه صورت درصدی خا کسری اػ وحصول حاشد.

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد عکر ویشود.

 .2 وساقات بر گحاهان و درختان وحوه واقع شود

مسأله  .831وساقات تنها بر درظتان وحوه و واننـد آن واقـع وـیشـود؛ الجتـه وسـاقات
ُ
در درظتهایی که وحوه نهیدهد ،طنانشـه وحصـول دخگـری وثـل بـرگ و گـل  -کـه
دارای ارػش قابل توضهی است  -داشته حاشد صححح است؛ وانند درظت حنـا کـه
اػ برگ آن استفاده ویشود.

مسأله  .832وســاقات در بوتــۀ ظربــزه ،هندوانــه ،گوضــه ،ظحــار و واننــد آنهــا صــححح

است.

 .1 درختان و گحاهان وورد وساقات وعلوم و ّ
وعحن باشد

مسأله  .833در عقــد وســاقات الػم اســت گحاهــان و درظتــان وحــوۀ وــورد وســاقات،

برای دو طرف قرارداد وعلوم و وعحن حاشد.
ّ
 .5 ودت وساقات وعلوم باشد

مسأله  .834ودت وساقات حاخد برای دو طرف قرارداد وعلـوم حاشـد و تعحـين وـدت
ػوان وساقات حه هر خک اػ دو صورت عیل صححح است:

الف .اول آن را وعحن کنند و آظر آن را وقت حه دست آودن وحصول قرار دهند.

ب .ودت ػوان را حا «واه» خا «فصل» خا «سال» و وانند آن تعحـين کننـد؛ الجتـه حاخـد
ً
ودت ػوان حه انداػهای حاشد که حـه دسـت آوـدن وحصـول در آن عرفـا اوكـان داشـته

حاشد و اگر ودت وغکور کهتر حاشد ،وساقات حاطل است.

 .7 کار برای به دست آودن وحصول يا زيادی يا بهتبر شبدن يبا سبالن وانبدن آن از
آفات باشد

مسأله  .835قرارداد وساقات الػم نحست قجل اػ ظاهر شـدن وحصـول ونعقـد شـود؛
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حلكــه اگــر حعــد اػ ظــاهر شــدن وحصــول (و قجــل اػ رســحدن آن) هــن قــرارداد بجندنــد،

طنانشـــه کـــاری وانــده حاشـــد کـــه بـــرای ز خــادی وحصــول خــا بهتــر شــدن آن خــا ســالن
واندنش اػ آفات الػم حاشد ،وساقات صححح است؛

ولــی اگــر طنــحن کــاری حــاقی نهانــده حاشــد ،هرطنــد کــار دخگــری کــه بــرای پــرورش

درظــت خــا گحــاه الػم اســت ،خــا طحــدن وحــوه خــا نگهــداری اػ آن حــاقی وانــده حاشــد،

صــحت قــرارداد وســاقات وحــل اشــكال اســت و رعاخــت وقتضــای احتحــاط در ایــن
وورد ترک نشود.

مسأله  .836درظت خا گحاهی که اػ آب حاران خا رطوحت ػوحن استفاده وی کنـد و حـه

آبياری احتحـاح نـدارد ،ا گـر حـه کارهـای دخگـر واننـد آنشـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد نحـاػ

دارد ،وساقات در وورد آن صححح است.

 .3 برای هر يک از دو طرف سهن ّ
وعحنی از وحصول درختان يبا گحاهبان قبرار داده
شود

مسأله  .837هنگـــام قـــرارداد وســـاقات حاخ ــد ب ــرای ه ــر خ ــک اػ دو ط ــرف ،س ــههی اػ
وحصول قرار داده شود و نحز سهن هر خک وعلوم حاشد؛
ً
الجتــه ،اگــر ســهن والــک و حاغجــان وعلــوم حاشــد ،طــوری کــه عرفــا نحــاػ حــه عکــر آن

نجاشد ،تصرخح حه آن الػم نحست؛
ً
حنابراین ،ا گر تعحين سهن سود هر خک را حه توافق حعدی وا گـغار کننـد خـا وـثال بـرای

خكــی اػ دو طــرف حــه ضــای ســههی اػ وحصــول درظتــان خــا گحاهــان ،وجلغــی پــول قــرار

دهند ،وساقات حاطل است.

 .6 سهن دو طرف ،به صورت درصدی يا کسری از وحصول باشد

مسأله  .838تعحين سهن وحصول هر خک اػ حاغجان و والک حه صورت وقدار ثاحـت

غحر کسـری  -واننـد  555کحلـو گـرم  -صـححح نحسـت؛ حلكـه تعحـين سـهن آنـان حاخـد حـه

وساقات و وغارسه /

ً
صـــورت درصـــدی خـــا کســـری اػ وحصـــول حاشــد؛ وــثال حــدین صــورت کــه خــک ســوم

وحصول برای حاغجان و دو سوم آن برای والک حاشد خا  35درصد وحصول را برای هـر

کدام قرار دهند.

مسأله  .839اگــر حـــاع دارای انـــواع وصتلــف درظتــان حاشــد ،واننــد درظــت ظروــا،

سـحب ،انگــور ،الػم نحســت تعــداد هــر خــک اػ انـواع درظتــان حــه تفصــحل وعلــوم حاشــد و
شناظت اضهالی حا وشاهده و وانند آن کافی است.

مسأله  .841اگر حاغی که وورد وساقات قرار وی گحرد ،دارای انـواع وصتلـف درظتـان

حاشـــد ،الػم نحس ــت نس ــجت کس ــری وع ــحن ش ــده ب ــرای دو ط ــرف نس ــجت ح ــه هه ــۀ
وحصوالت خكی حاشد ،حلكه ویتواند وتفاوت حاشد؛

واننــد اخنكــه ســهن وحصــول درظتــان ظروــا را نصــف ،نصــف بــرای هــر کــدام و

وحصول درظتان سـحب را خـک سـوم بـرای حاغجـان و دو سـوم بـرای والـک و وحصـول
درظتان انگور را خک طهارم برای حاغجان و سه طهارم برای والک قرار دهند.
فوت والک يا باغجان

مسأله  .841اگر حعد اػ انعقاد قرارداد وساقات وعاوضی 1،والک درظتان خا حاغجـ ـان

حهحـــــرد ،وســـاقات حـــه هـــن نهـــــیظورد و وارث ــان ،ضانشحـ ـ ـن کس ــی ک ــه ف ــوت ک ــرده
ویشون ـد؛

الجتــه ،طنانشــه در وســاقات قحــد کــرده حاشــند کــه حاغجــان ظــودش نگهــداری و

حاغجــانی درظتــان را انســام دهــد ،طــوری کــه فقــط کــار شــصص حاغجــان وــورد قــرارداد
وساقات قرار گرفته حاشد ،حا فوت وی وساقات ظود حه ظود فسز ویشود.

مسأله  .842اگــر در وســـاقات شــرط شــده حاشــد کــه حاغجــان ظــودش نگه ــداری و

حاغجانی کند 2،در این صورت ،حا فوت وی وساقات صححح است و والک درظتان
 .1وعنای وساقات وعاوضی ،در وسألۀ « »644عکر شد.
 .2فرق قحد و شرط ،اػ توضححات وسألۀ « »253وعلوم ویشود.
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وــیتوانــد راضــی شــود ت ـا فــردی کــه ورثــۀ حاغجــان تعحــين وی کننــد کــار را انســام دهــد،
ههشنان که ویتواند وساقات را فسز کند.

مسأله  .843اگر کارهایی که حسـب عقـد وسـاقات  -طـه حـه صـورت قحـد و طـه حـه
صورت شرط  -بر عهدۀ حاغجان بوده که ظودش انسام دهد ،در هنگـام فـوت حاغجـان

تهام شده حاشد ،وساقات صـححح اسـت ،هرطنـد ػوـان برداشـت وحصـول نرسـحده
حاشــد و در ایـــن صـــورت ،ورثـــۀ حاغجــان ســهن وی اػ وحصــول را ارث ویبرنــد و آنــان

ویتوانند والک را وادار کنند که سههشان اػ وحصول تا تهام شدن وـدت وسـاقات
در حاع حاقی حهاند.

مسأله  .844اگــر در وســاقات قحــد و شــرطی نجاشــد کــه کارهــای پــرورش درظتــان و

حاغجانی را ظود حاغجان انسام دهد و حاغجان حهحـرد ،طنانشـه ورثـۀ حاغجـان ظـود اقـدام
حه انسام حاقحهاندۀ کار نكنند و برای آن اضحر هن نگحرند ،حاکن شرع ویتواند اػ وـال

وتــوفی بــرای انســام کارهــای حاقحهانــده اضحــر حگحــرد و وحصــول را بــين والــک و ورثــۀ

حاغجان تقسحن نهاخد.

وساقات باطل

مسأله  .845اگــر در قــرارداد وســاقات شــرط شــود تهــام وحصــول بــرای والــک حاشــد،

وساقات حاطل است ،ولی حا وضـود آن ،وحصـول وتعلـق حـه والـک ویحاشـد و کسـی

که کار وی کند (حاغجان) نهیتواند وطالجۀ اضرت نهاخد؛

1

اوا اگر حاطل بودن وساقات حـه علـت دخگـری حاشـد ،هرطنـد تهـام وحصـول بـرای

والـــک درظتــان خـــا گحاهـــان وـــیحاشـــد ،ولــی والــک حاخــد وــزد نگهــداری و آبيــاری و
کارهای دخگر را حه وقدار وعهول (اضرت الهثل) حه حاغجان بپرداػد؛

الجته ،اگر حاغجان در هنگام انعقاد قرارداد وساقات ،توضه داشـته کـه سـهن وعـحن

شـــده ب ــرای وی در عقـــد وســـاقات  -در ف ــرض ص ــححح ب ــودن آن  -احته ــال دارد اػ
 .1زیرا در حقحقت ،ظود اقدام حه عهل وسانی برای والک نهوده است.

وساقات و وغارسه /

اضرتالهثل عهلـش کهتـر حاشـد ،در ایـن صـورت وی وسـتحق ههـان وقـدار تعحـين
شده در قرارداد 1ویحاشد و پرداظت وقدار زخادی حه وی واضب نحست.
وغارسه

مسأله « .846وغارســه» ،قــراردادی اســت بــين دو نفــر کــه طــی آن ،فــرد ػوحنــی را در

اظتحــار دخگــری قــرار ویدهــد تــا در آن نهــال حكــارد و آنشــه عهــل و ـیآخــد بــرای هــر دو

حاشد؛ 2طه اخنكه نهالها وتعلق حه والک ػوحن حاشد خا کسی که درظـت وی کـارد خـا
وربوط حه هر دو حاشد.

طنحن قراردادی صححح است ،هرطند احتحاط وستحب در ترک آن ویحاشد.

مسأله  .847بــرای رســحدن حــه نتحســۀ وغارســه 3،ویتــوان اػ قراردادهــای دخگــری نحــز
استفاده نهود؛

وثــل آنكــه بــر آنشــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،وصــالحه کننــد خــا آنكــه در نهالهــا

شرخک شوند 4،ساس والک ػوـحن ،طـرف وقابـل را بـرای کاشـتن نهـال و نگهـداری و
رســحدگی حــه آنهــا در وــدت وعــحن ،در وقابــل نصــف ونــافع ػوــحن در آن وــدت اضحــر

نهاخد.

 .1وقدار کهتر اػ اضرت الهثل.
 .2طوری که در درظتان حه نسجت کسر وعحنی شرخک حاشند.
 .3برای کسانی که ویظواهنـد احتحـاط وسـتحب وسـألۀ قجـل را رعاخـت کـرده و اػ قـرارداد وغارسـه اسـتفاده
نكنند.
 .4حا توضححاتی که در کتاب شرکت برای اخساد شراکت در اوـوال عکـر شـد ،واننـد آنشـه در وسـاجل « 555و
 »556بيان شده است.

صلح (مصالحه)
تعريف و ارکان صلح

مسأله « .848صلح» (وصالحه) ،قرارداد وستقلی اسـت کـه پاخـه و اسـاس آن بـر نـوعی
ساػش ویحاشد و بر دو نوع است« ،صلح در وقابل عوض» و «صلح حدون عوض»؛

صلح در وقابل عوض آن است که انسان نسـجت حـه وا گـغاری وـال خـا ونفعـت خـا

انتفــاع وــال ظــود حــه دخگــری خــا حصشــحدن و اســقاط حــق خــا طلجــی کــه دارد خــا انســام
عهلی ،در وقابل خكی اػ ههحن اوور اػ طرف وقابل ،حا او ساػش نهاخد.

در صــلح حــدون عــوض ،انســان ســاػش وی کنــد کــه اوــور وــغکور را حــدون عــوض

انسام دهد.

حه فرد صلح کننده« ،وصا ِلح» و حه فرد پغیرندۀ صلح« ،وتصا ِلح» گفته ویشود.

مسأله  .849قرارداد صلح  -طه در وقابل عوض و طـه حـدون آن « -عقـد» ویحاشـد

و برای وحقـق شـدن آن الػم اسـت «اخسـاب و قجـول» حـا توضـححات و شـراخطی کـه در

وجحث «ظرخد و فروش» عکر شد ،صورت گحرد.

مسأله  .851اخســاب و قجــول در صــلح را نحــز ههاننــد ظر خــد و فــروش ،ویتــوان حــه دو
صورت لفظی و عهلی انسام داد؛

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اخساب و قجول لفظی ،وثل آنكه فردی حه قصد انسام وصالحه حه دخگری حگو خـد:

«وصـالحه کــردم ایــن ظانـه را حــه تــو در وقابـل فــالن کــاال» و دخگـری هــن حگو خــد« :قجــول
کردم»؛

اخساب و قجول عهلی ،وانند آنكه فرد کلحد ظانه را حه قصد وصـالحه (وسـانی خـا

در وقابــل عــوض) حــه دخگــری حدهــد و او هــن حــه ههــحن قصــد آن را حگحــرد خــا اخنكــه

قراردادی را حـه صـورت کتجـی نوشـته و دو طـرف حـه قصـد انسـام وصـالحه آن را اوضـا

نهاخند.

مسأله  .851اگــر اخقاعــات 1کــه نحــاػ حــه قجــول طــرف وقابــل نــدارد  -واننــد ابــراء  -اػ
طریق قـرارداد صـلح انسـام شـود ،حاخـد حـا قجـول طـرف وقابـل (وتصـا ِلح) ههـراه شـود،

هرطند صلح حدون عوض حاشد؛

2

پس اگر فرد حه حدهكار ظود حگوخد« :حا تو وصالحه کـردم بـر اسـقاط طلـجن و بـریء

الغوه شدن تو» ،تا طرف وقابل قجول نكنـد ،ابـراء عوـه وحقـق نهیشـود؛ اوـا طنانشـه

ایــن اوــر حــدون وصــالحه انســام شــود ،ههــحن کــه حــه قصــد اســقاط حگو خــد« :طلــجن را
اسقاط کردم» ،حدهكار ،بریء الغوه ویشود.

3

ههحن طور ،در وواردی که صلح بر انسام عقد خا اخقـاعی واقـع شـده اسـت ،حـدون

قجــول وتصــالح ،انســام آن عقــد خــا اخقــاع بــر صــلح کننــده (وصــا ِلح) الػم نهــیشــود.

حنابراین ،اگر فرد وصالحه کرده که والی را هجه کند خا حدهكار را بریء الغوه نهاخد تـا

وتصــالح صــلح وــغکور را قجــول نكنــد ،بــر صــلح کننــده واضــب نحســت وــالش را هجــه

نهاخد خا حدهكار را ابـراء عوـه کنـد و حـا قجـول وتصـالح واضـب وـیشـود ،ولـی تـا صـلح
 .1وعنای «اخقاع» و فرق آن حا «عقد» ،در وسألۀ « »53عکر شد.
ً
 .2شاخان عکر است ،قرار دادن شرط در ضهن صلح وغکور نحز اشكال ندارد .حنابراین ،اگر وثال ػنی  35سـكه
بهــار آػادی حاحــت وهــر اػ شــوهرش طلجكــار حاشــد ،طنانشــه وهــر وــغکور را حــه قصــد اســقاط آن و ابــراء عوــۀ
شوهر حه وی وصـالحه نهاخـد ،وـیتوانـد در ضـهن صـلح شـرط کنـد کـه شـوهرش اقـدام حـه ازوداح وسـدد
نكند و حا پغیرش وصالحه توسط زوح ،وهرخه ساقط ویشود و بر زوح وفای حه شرط الػم است.
 .3در این صورت ،اسقاط وغکور «اخقاع» وحسوب شده و نحاػ حه قجول حدهكار ندارد.

صلح (وصالحه)/

کننده وال را هجه نكند ،وال وغکور حه ولكحت طرف وقابل در نهیآخد و تـا ابـراء عوـه

واقع نشود ،حدهكار بریء الغوه نهیشود.

شرايط صلح کننده و وتصالح

مسأله  .852دو طرف وصالحه (صلح کننده و وتصالح) ،حاخد حالغ و عاقل حاشـند
و در انسام صلح ،قصد ضدی و اظتحار داشته حاشند.

ههحن طور ،اگر انسام خـا قجـول صـلح ووضـب تصـرف وـالی بـرای افـراد حاشـد ،الػم

است عـالوه بـر شـراخط وـغکور ،والـک خـا در حكـن والـک (واننـد وکحـل خـا ولـی شـرعی
ً
1
والک) حاشـند و نحـز ضـزء سـایر افـرادی کـه شـرعا اػ تصـرف در اوـوال ظـود وهنوعانـد

(وانند وفلس) 2نجاشند.

مسأله  .853اگر کسی که وکحل خا ولی شرعی دخگری نحست ،وـال او را حـدون اضـاػه
و رضاختش وورد صلح قرار دهد ،وشاحه احكاوی که برای ظرخد و فروش فضـولی عکـر

شد ،در وورد آن ضاری است؛
ً
پـس طنانشـه وــثال وـالی را حـهطــور فضـولی اػ طریـق وصــالحه حـه دخگـری تهلحــک
ً
ً
کرده ،طنانشه صاحب وال  -که شرعا وحسور اػ تصرف نحسـت  -حعـدا وصـالحه را
اضاػه دهد ،قرارداد صلح صححح ویحاشد؛

مسأله  .854احكــام فضــولی حــهطــور کلــی در صــلح ضــاری ویشــود ،هرطنــد آنشــه
وورد صلح قرار وی گحـرد ،اػ اوـوری حاشـد کـه ا گـر حـه تنهـایی و ظـارح اػ قـرارداد صـلح

انسام شود ،احكام فضولی در آن ضرخان نداشته حاشد؛
ً
وثال اگر کسی  -غحر اػ طلجكار  -طلب او را حدون اخنكه وکالت خا والخت خـا اضـاػه
داشــته حاشــد ،اســقاط کــرده و حــدهكار را بــریء الغوــه نهاخــد ،طنــحن ابــراء و اســقاطی
 .1توضحح وساجل وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .2ونظــور ،شصصــی اســت کــه ورشكســتۀ اقتصــادی شــده و حــاکن شــرع او را اػ تصــرف در اوــوالش وهنــوع
نهوده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حاطل است ،هرطند طلجكار پس اػ اطالع ،ابراء خا اسقاطی کـه توسـط دخگـری انسـام
شده را اضاػه دهد؛

1

اوا اگر فرد ،طلب دخگری را در وقابل عوض خا حـدون عـوض حـه حـدهكار وصـالحه
ً
نهاخد و حدهكار قجول کند و حعدا طلجكار حفههـد و وصـالحه را اضـاػه دهـد ،صـححح
است و حدهكار بریء الغوه شده است.

شرايط آنچه وورد صلح واقع ویشود

مسأله  .855قرارداد صلح اظتصاص حه ووارد اظتالف و نزاع ندارد؛ حلكه در اووری
که وورد اظتالف نحست و حتی احتهال بروػ اظـتالف و نـزاع در آخنـده هـن نسـجت حـه

آن وضود ندارد ،ضاری ویحاشد.

مسأله  .856قــرارداد وصــالحه نســجت حــه هــر اوــری انســام شــود صــححح اســت؛ وگــر

آنكــه آن اوــر وصــالف حك ـن شــرع حاشــد ،آنطنــان کــه توضــححش در فصــل «ظر خــد و

فروش» ،وسألۀ « »476عکر شد.

حنابراین ،وصالحۀ هر خک اػ ووارد عیل حا رعاخت شرط فوق و نكـاتی کـه در اداوـه

عکر ویشود ،صـححح اسـت :عـحن (ظـود وـال) ،ونفعـت وـال ،انتفـاع اػ وـال ،دیـن،

حق ،انسام عهل؛

طه اخنكه وصـالحه در وقابـل عـوض بـوده و عوضـش خكـی اػ ههـحن اوـور حاشـد و

طه حدون عوض انسام شود.

 عحن وال ،ونفعت وال ،انتفاع از وال

مسأله  .857اگر انسان ظود وال (عحن) وانند پول ،ػوـحن و سـایر کاالهـا خـا ونفعـت
وـــال واننــد ســـكونت خـــک ســـالۀ ظانـــه را حــه دخگــری ،در وقابــل عــوض خــا حــدون آن

 .1الجته ،طلجكار ویتواند ظود اقدام حه ابراء خا اسقاط دین نهاخد و اگر ونظور اػ اضاػۀ وغکور نحز ههحن وعنـا
حاشد ،خعنی حا این اضاػه قصد ابراء عوۀ ودیون را داشته حاشـد کـافی اسـت ،ههـان طـور کـه وشـاحه آن در
ضلد طهارم ،فصل «وصحت» ،وسألۀ « »5573عکر ویشود.

صلح (وصالحه)/

وصالحه کند ،طرف وقابل حا قجول صلح ،والک آن عحن خا ونفعت ویشود.
ً
مسأله  .858وصالحۀ ونافع ونزل خا وغاػه و وانند آن حهطور داجن خا ووقت  -وثال 45

ساله  -خا تا ػوان ححات صلح کننده (وصالح) خا ححـات وتصـالح صـححح اسـت.

حنــابراین ،اگــر کســی ونــافع ونــزلش را تــا ػوــان ححــات ههســرش حــه وی صــلح کــرده

حاشـد ،ایـن صــلح تـا ػوـان ػنــده بـودن ههسـرش حــاقی اسـت و حـا وفــات صـلح کننــده
حاطل نهیشود.

1

مسأله  .859انسان ویتواند صلح کند که دخگری (وتصالح)  -در وقابـل عـوض خـا

حدون آن  -اػ وال وی انتفاع برده و استفاده کند؛ وثـل آنكـه صـلح کنـد ههسـاخهاش

تحرآهن سقف ظود را روی دیوار ونزل وی حگـغارد خـا شـاظههـای درظـتش در فضـای
ولک او حاشد (انتفاع).

2

مسأله  .861خكی اػ فرقهای صـلح «ونفعـت» و صـلح «انتفـاع» در وثـال عیـل عکـر

ویشود:

اگــر صــاحب حــاغی ،ونــافع حــاع ظــوخش و درظتــان آن را بــرای وــدت دو ســال حــه

شصصی وصالحه نهاخد ،حـا توضـه حـه اخنكـه ونـافع حـاع و درظتـان در ایـن وـدت وـال

وتص ــالح اس ــت ،طنانش ــه درظت ــان ط ــی ای ــن و ــدت وح ــوه دهن ــد ،وتعل ـ ـق ح ــه او

ویحاش ـد.

حنابراین ،اگر ودت قرارداد (دو سال) ػوانی حه پاخـان برسـد کـه برظـی اػ وحوههـا خـا

تهام آنها سر درظتان حاقی است ،این وحوهها وال وتصالح است؛

اوــا ا گــر حــا قــرارداد صــلح ،انتفــاع اػ ههــحن حــاع و درظتــان آن حــه وــدت دو ســال حــه

شــصص وــغکور واگــغار شــده حاشــد ،طــون وی (وتصــالح) والــک ونــافع نهیشــود،

وحوههــای حــه دســت آوــده در ایــن وــدت در ولكحــت وتصــالح حاصــل نشــده و حــه
 .1هرطنــد عــحن وــال حــا وفــات صــلح کننــده حــه ورثــۀ وی ونتقــل وــیشــود ،ولــی ونــافع وــال تــا ػوــان ححــات
وتصالح ولک وی وحسوب ویشود و حه ارث نهیرسد.
 .2واگغاری ونفعت و انتفاع حا خكدخگر تفاوتهایی دارد ،خكی اػ این تفاوتها در وسألۀ حعد عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

صاحب حاع تعلق دارد؛ الجته ،فرد حه ضهـت صـلحی کـه انسـام شـده ،در طـی وـدت
ویتواند اػ وحوهها استفاده کند؛

حنــابراین ،در روػی کــه وــدت قــرارداد صــلح پاخــان ویپــغیرد ،حــا توضــه حــه اخنكــه

وحوههایی کـه بـر سـر درظتـان حـاقی وانـده ،وـال صـاحب حـاع اسـت ،وتصـالح حـدون
اعن او نهیتواند اػ آنها استفاده نهاخد.
َ
 دين

مسأله  .861اگر انسان طلجی را که اػ شصصـی دارد ،حـه او حـه صـورت وسـانی صـلح

کند و قصدش اسقاط طلب و ابراء عوۀ حدهكار حاشـد ،طنـحن وصـالحهای صـححح
است و ووضب اسقاط طلب و بریءالغوه شدن حدهكار ویشود.

مسأله  .862انسان ویتوانـد طلجـی را کـه اػ شصصـی دارد ،حـه فـردی غحـر اػ حـدهكار
صلح کند و حا این کار ،آن فرد والک طلب (دین) ویشود.
ّ
 حق

مسأله  .863اگر انسان «حق» ظود را حه دخگری صلح کند ،سه صورت دارد:

الف .آن حق ،اػ حقوقی حاشد که قابل نقل و انتقـال اسـت؛ واننـد حـق تحسحـر،

1

حق سرقفلی (ونظـور ،حـق انتفـاع و اسـتفاده اػ وكـان تسـاری اسـت کـه حـا پرداظـت

عوض ،والک آن شده است)؛

2

صلح طنحن حقی ،صححح است و حـا انسـام وصـالحه ،آن حـق حـه طـرف وقابـل

(وتصالح) ونتقل ویشود.

ب .آن حق ،اػ حقوقی حاشد کـه قابـل انتقـال حـه دخگـری نجـوده و وصصـوص ظـود

فرد است؛ ولی اػ حقوقی حاشد که قابل اسقاط است ،وانند حق شفعه؛
 .1وعنای حق تحسحر ،در وسألۀ « »5334عکر ویشود.
 .2توضحح بيشتر در این حاره ،در وساجل « 457تا  »455عکر شد.

صلح (وصالحه)/

صلح در طنحن وواردی ،حه قصد اسقاط حق صـححح اسـت .حنـابراین ،طنانشـه

شرخک حق شفعۀ ظوخش را حـه قصـد اسـقاط ،حـه ظر خـدار در اػای عـوض خـا حـدون آن
صلح کند و وتصالح (ظرخدار) قجول نهاخد ،صلح وغکور صححح ویحاشد.

ج .آن حق اػ حقوقی حاشد که قابل انتقال نجوده و قابل اسقاط هن نحسـت؛ واننـد

حــق حضــانت در وــوردی کــه والــدین حصواهنــد حــق حضــانت فرػندشــان را اػ ظــود

سلب و آن را برای شصص دخگری قرار دهند.

1

صلح در این وورد ،صححح نهیحاشد.

 انجام عهل

مسأله  .864انســان ویتوانــد اػ طریــق قــرارداد وصــالحه ،انســام عهلــی را بــر ظــود خــا
دخگری خا هر دو الػم نهاخد ،وثل اخنكه حا دخگری وصالحه کند که در وقابل عوض خـا

حدون آن وتعهد شود درس وعحنی را تدرخس کند خا برای او حنایی خا ظحاطی کند.

اػ ههحن قجحل است ،وصالحه بـر انسـام وعاولـه و قـرارداد وعـحن؛ پـس ا گـر فـرد حـا

دخگری وصالحه کند که والی را حـه او حفروشـد خـا بجصشـد (هجـه کنـد) و طـرف وقابـل

قجول کند ،حا انسام این وصالحه بر او الػم ویشـود کـه فـروش خـا هجـۀ وـغکور را انسـام

دهد.

2

 بکارگحری قرارداد صلح به عنوان جايگزين وعاوالت ديگر
ّ
o
وحدوديتهای کهتر صلح نسجت به ساير وعاوالت

مسأله  .865قرارداد صلح ،در حعضی اػ ووارد نتحسۀ وعاوالت دخگر ،واننـد ظر خـد و

فروش ،اضاره و هجه را دارد و اػ آنسا که دارای وحدودخت و شراخط کهتری نسـجت حـه
 .1توضحح آن در ضلد طهارم ،فصل «برظی اػ احكام وربـوط حـه اوالد» ،وجحـث«حـق حضـانت و نگهـداری
فرػند» ،وسألۀ « »253عکر ویشود.
 .2توضحح بيشتر ،در وسألۀ « »635عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

سایر قراردادها ویحاشد ،ویتوان در وـوارد ز خـادی بـرای رسـحدن حـه نتحسـۀ وـورد نظـر و

سهولت اور ،اػ این قرارداد (صلح) حه ضای وعاوالت دخگر استفاده نهود؛ طنـد وـورد
حه عنوان وثال عکر ویشود:

هثال .1ا گـر انسـان وصـالحه کنـد بـر «تهلحـک و وا گـغاری وـال ظـود حـه دخگـری در

وقابــل عوضــی» 1،طنــحن صــلحی نتحســۀ ظر خــد و فــروش (بيــع) را دارد؛ اوــا رعاخــت

شــراخط وصصــوص ظرخــد و فــروش در آن الػم نحســت؛ پــس طنانشــه وقــدار دو طــرف
وص ــالحه (وع ــوض و ع ــوض)  -آنطن ــان ک ــه در بي ــع الػم اس ــت  -وعل ــوم نجاش ــد،

وصالحۀ آن صححح است.

هثال .2اگر فـرد وصـالحه کنـد بـر «تهلحـک و وا گـغاری وـال ظـود حـه دخگـری حـدون

عوض» 2،طنحن صلحی نتحسۀ هجه (حصشش) را دارد؛ اوا طون «تحویل و قـجض»  -کـه

ضــزء شــراخط صــحت هجــه اســت  -اػ شــراخط صــححح بــودن صــلح نحســت ،قجــل اػ

تحویل هن وال حه ولكحت طرف وقابل در ویآخد.

هثال .3اگر انسان حا قرارداد اضاره ،ولتـزم حـه انسـام کـاری در وقابـل عوضـی شـود،

حاخ ــد کحفح ــت و وقـ ـدار آن ک ــار و و ــدت ػو ــانی ک ــه ک ــار در آن انس ــام ویش ــود  -ح ــا
توضححاتی که در وحل ظود عکر شده  -وعلوم حاشد ،اوا طنانشه ایـن کـار حـا قـرارداد
وصالحه انسام پغیرد ،تعحين این اوور حهطور دقحق الػم نحست.

ضزجحات بيشتر ههـحن وـوارد و نحـز نهونـههای دخگـر ،در قالـب وثالهـای بيشـتر در

اداوه عکر ویشود.

 oبکارگحری قرارداد صلح در وواردی که وال وورد وعاوله وعلوم نحست

مسأله  .866آنشه وورد صـلح واقـع ویشـود ،الػم نحسـت در نـزد دو طـرف وصـالحه
 .1وانند اخنكه فرد ظطاب حه طرف وقابل حگوخـد :واشـحنن را در اػای وجلـغ  555وحلحـون تووـان در عوـهتـان حـه
شها صلح نهودم و وتصالح قجول نهاخد.
 .2وانند اخنكه فرد ظطاب حه طرف وقابل حگوخد :واشحنن را حهطور وسانی حه شـها صـلح نهـودم و وتصـالح
قجول نهاخد.

صلح (وصالحه)/

وعلوم حاشد ،هرطند اطالع اػ آن برای آنها وهكن حاشد؛

نهونههای زخادی برای این وسأله  -کـه در وجحـث وعـاوالت ،پـر کـاربرد اسـت -
وضود دارد که حه عکر دو وثال اکتفا ویشود:
 -اگر فرد حصواهد حه ضهتی تهام اوـوال ظـود خـا درصـدی اػ آن را حـه دخگـری صـلح

کند ،وعلوم نجودن اووال خا وقدار آن برای دو طرف وصـالحه خـا خكـی اػ آن دو اشـكال
ندارد؛

 اگر فردی تهام خا درصدی اػ ووضودی وغاػه خـا انجـار خـا حـار واشـحن و واننـد آن راً
کــه کــن و کحــف آن کــاوال وعلــوم نحســت ،وصــالحه کنــد ،طنــحن صــلحی صــححح

ویحاشد.

مسأله  .867اگر وال انسان حا وال فرد دخگر وصلوط شود ،ویتواند حا رضـاخت طـرف

وقابل حه هر خک اػ صـورتهای عیـل ،طـوری کـه وسـتلزم ر حـا نجاشـد حـا وی وصـالحه

کند ،هرطند ضداساػی وال حقحقی آن دو حدون نحاػ حه وصالحه وهكن حاشد:

الف .وصالحه کند که در وال وصلوط شده ،حه نسجت وساوی خا کهتـر خـا بيشـتر

شرخک حاشند؛

1

ب .وصــالحه کنــد کــه وــال وصلــوط شــده ،حــه نســجت وســاوی خــا کهتــر خــا بيشــتر

تقسحن شود؛

ج .وال دخگری حه طرف وقابل حدهد و در عوض ،ههـۀ آنشـه وصلـوط شـده ،وـال

او حاشد.

مسأله  .868اگـــر انســـان وقــــدار حـــدهی ظ ــود را حدان ــد ،ولـــی طلجك ــار اػ وقـــدار آن

بیاطالع حاشد ،طنانشه طلجكار طلب ظود را در وقابل گرفتن کهتر اػ وقـدار واقعـی
ً
صــلح کنــد ،وــثال  55وحلحــون تووــان طلجكــار حاشــد و آن را حــه  5وحلحــون تووــان صــلح
 .1الجتــه در وــواردی کــه اظــتالط ووضــب حصــول اشــاعه در وــال وــیشــود ،واننــد اخنكــه  4کحلــو گــرم روغــن
آفتابگردان اػ فردی حا  4کحلو گرم روغن آفتابگردان اػ دخگری وصلوط شود ،طـرفحن حـه نسـجت نصـف،
نصف در وال شرخک هستند و برای تحقق شراکت حه نسجت وغکور ،نحاػ حه وصالحه نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

کند ،حدهی فرد نسجت حه وقدار حاقحهانده ( 3وحلحون تووان) ههشنان حاقی است؛

وگر آنكه حداند طلجكار حتی در صورتی که وقـدار طلـب ظـود را وـیدانسـت ،حـاػ

هــن حــه آن وصــالحه راضــی بــود؛ الجتــه ،الػم اســت وصــالحه طــوری انســام شــود کــه
وستلزم رحا نجاشد.

ههــحن طــور ،اگــر حــدهكار وقــدار دقحــق حــدهی ظــود را ندانــد و طلجكــار اػ آن وطلــع

حاشــد و آن را حــه بيشــتر اػ آنشــه هســت وصــالحه کنــد ،وقــدار اضــافه بــراخش حــالل

نحست؛ وگر حه صورتی حاشد که در قسهت قجل عکر شد.

مسأله  .869حكن وسـألۀ قجـل ههشنـان کـه در حـدهكاری (دیـن) ضـاری اسـت ،در
ً
وورد عحن (ظود وال)  -وانند پول ،ػوحن و سایر کاالها  -نحز وضود دارد؛ پس اگر وثال

فــردی کــه ویدانــد خــک ســوم اػ وــال وصلــوط شــده وتعلــق حــه ظــودش ویحاشــد  -نــه

بيشتر  -نهیتواند وصالحه کند که نحهی اػ آن وال او حاشد؛ وگر استثناجی حاشد کـه
در وسألۀ قجل عکر شد.

 oبکارگحری قرارداد صلح جهت جايگزينی ّ
وصحت يا وقف و وانند آن

مسأله  .871انسان ویتواند وال ظود را حه کسـی صـلح نهاخـد و در ضـهن آن حـا وی
شرط کند کـه قجـل خـا حعـد اػ فـوتش ،آن وـال را در ضهـت وعحنـی صـرف کنـد خـا بـرای
وی عهل وشروعی را انسام دهد؛

1

وثل آنكه ظانهاش را  -حدون عوض خا در وقابل عـوض  -حـه دخگـری صـلح کنـد،

وشروط بر اخنكه آن را بر ضهت وعحنی وقف کند  -طه اخنكه وقف ظاصـی حاشـد کـه
ً
نفعش حه صلح کننده برگردد خا وقف ظاص دخگر خا وقف عام حاشد  -خا وـثال شـحجی
را حــه دخگــری صــلح کنــد حــه شــرط اخنكــه وی پــس اػ فــوتش ،نهــاػ و روػۀ قضــا خــا حــذ

نحاحتی و ...براخش حه ضا آورد؛

 .1حا انسام صـلح ،وـال اػ ولكحـت صـلح کننـده حـه ولكحـت طـرف وقابـل (وتصـالح) در آوـده و دخگـر ضـزء
داراییهای فرد صلح کننده نحست تا حا وفات وی حه ارث برسـد؛ الجتـه ،ا گـر صـلح در برابـر عوضـی واقـع
شده ،عوض وغکور ضزء داراییهای وی وحسوب ویشود.

صلح (وصالحه)/

طرف وقابل (وتصالح) نحز ،این وصالحه را حا شروط ضهن آن قجول کند.

شاخان عکر است ،در حكن وغکور فرقی نحست که وـال وـورد صـلح بيشـتر اػ ثلـث

اووال وی حاشد خا وساوی خا کهتر؛ 1ولی الػم اسـت صـلح حـه صـورت قطعـی (ونسـز)

ونعقد شود ،نه تعلحقی؛ که در وسألۀ حعد توضحح داده ویشود.

مسأله  .871اگر فرد وال ظوخش را حه دخگری حه صورت وعلق بر وفـات صـلح کنـد -
واننــد اخنكــه حگوخــد« :ونــزلن را حــه فالنــی وصــالحه کــردم کــه پــس اػ وفــاتن والــک آن

حاشد»  -طنحن وصالحهای حاطل است.

مسأله  .872انسان ویتواند عـحن وـال ظـوخش  -واننـد ونـزل ،اثـاث ونـزل ،کتـاب،

حــاع خــا وغــاػهاش  -را حــه شصصــی صــلح کنــد ،ولــی ونــافع و انتفاعــات آن شــیء را تــا
ً
ػوــان ححــات ظــود خــا تــا وــدت وعحنــی وــثال  35ســال اػ ایــن وصــالحه اســتثنا نهاخــد،
طنحن وصالحهای را «صلح وسلوب الهنافع» ویناوند؛

وانند اخنكه صلح کننده حگوخد« :ونزلن را حـه ههسـرم وصـالحه وـیکـنن ،وشـروط

بر اخنكه حق انتفاع و استحفاء ونافع آن هر طـوری کـه صـالح دانسـتن تـا وقتـی ػنـدهام
حــاظودم حاشــد و ههســر (وتصــالح) نحــز وصــالحۀ وــغکور را حــا شــرط ضــهن آن قجــول

نهاخد.

شــاخان عکــر اســت ،در حكــن وــغکور فرقــی نحســت کــه وــال وــورد صــلح کهتــر خــا

وساوی خـا بيشـتر اػ ثلـث اوـوال وی حاشـد؛ 2ولـی الػم اسـت صـلح حـه صـورت قطعـی
َ
(ونسز) حاشد که توضحح آن در وسأله قجل بيان شد.
 oبکارگحری قرارداد صلح جهت ختن نزاع والی

مسأله  .873اگر دو نفر در وورد حدهی (دین) خا وال وعحن خا ونفعـت وـالی اظـتالف

و نزاع داشته حاشند  -حتی در صورتی که خـک طـرف وـدعی و دخگـری ونكـر حاشـد -

 .1الجته ،وصالحۀ اووال در «ورض ووت» احكام ویژهای دارد که در فصل « َح ْسر» بيان ظواهد شد.
 .2ههان.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ویتوانند وصالحه کنند که فرد ونكر ،وقداری اػ وال وورد ادعا خـا وـال دخگـری را حـه
ودعی بپرداػد و در عوض ،ودعی حه نزاع ظاتهه دهد؛

اثر طنحن وصالحهای آن است که حق طرح دعوی و ورافعۀ شرعحه بـرای وـدعی

و ههحن طور ،حق قسن دادنی که برای ودعی نسـجت حـه ونكـر نـزد حـا کن شـرع وضـود

دارد ،ساقط ویشود.

حنابراین ،طنحن وصالحهای پاخان ظـاهری بـرای نـزاع حـه شـهار وـیرود؛ اوـا حاعـث
ً
حالل شدن وال برای کسی که بر حق نحست نهیشود؛ پس اگر وثال فردی ادعا کنـد

وجلغی اػ دخگری طلب دارد و او ونكر آن حاشد ،طنانشه فرد ودعی حا گرفتن نحهـی اػ

وجلغ خا شیء ادعا شده صلح نهاخد ،دو صورت دارد:

الففف .وــدعی در واقــع بــر ح ـق حاشــد؛ در ایــن صــورت ،نحهــی اػ حقــش را گرفتــه و

نصف دخگر ههشنان بر عوۀ ونكر حاقی ویواند؛

وگر آنكه ودعی حا انسام صلح ،اػ درخافـت تهـام وـال و حـق واقعـی ظـود صـرف
ً
نظر نهوده و حه ههان وقدار کهتر قلجا راضی شده و حسنده نهاخـد ،کـه در ایـن فـرض،
طحزی بر عهدۀ ونكر حاقی نهیواند.

ب .وــدعی بــر حــق نجاشــد؛ در ایــن صــورت ،پــول خــا شــحجی را کــه وــیگحــرد حــرام

است؛ وگر آنكه ونكر آنشه را بر اساس وصالحه ویدهد ،بـرای دخگـری حـالل کنـد و
این کـارش حـا رضـاخت و طحـب ظـاطر حاشـد ،نـه اخنكـه بـرای ظالصـی اػ ادعـای دروع

ودعی حه صلح راضی شود.
 oربا در قرارداد صلح

مسأله  .874اگر دو نفر وـالی نـزد خكـدخگر داشـته حاشـند خـا هـر خـک اػ آن دو طلجـی اػ
دخگری داشته حاشد و آن وال خا طلب اػ اشـحایی حاشـد کـه وعاوضـۀ آنهـا حـه ز خـادی و

کــن «رحــا» وحســوب وــیشــود ،طنانشــه حداننــد خكــی اػ آن دو وــال خــا طلــب بــيش اػ
دخگری است ،صلح آنها حا خكدخگر نحز رحا ویحاشد و اگر احتهال زخادی خک طرف را

صلح (وصالحه)/

حدهند ،این حكن حنابر احتحاط واضب ضاری است.

حه عنوان وثال ،اگر فردی وقدار طالی ساظته شده در دسـت شصصـی دارد و آن

شصص نحز وقداری طالی شكسته نزد وی دارد ،طنانشه حدانند وقدار طالی خكی،

بيشتر اػ دخگری است ،نهیتوانند آنها را در وقابل خكدخگر صلح نهاخند.

ههــحن طــور ،حنــابر احتحــاط واضــب ا گــر احتهــال عقالیــی حدهنــد کــه طــالی خــک

طرف زخادتر اػ طالی طرف دخگر است.

شاخان عکر است ،برای رهایی اػ رحا ،طرفحن ویتوانند حـا هـن وصـالحه نهاخنـد کـه

هــر کــدام وــالی را کــه اػ دخگــری دســت اوســت ،حــهطــور وســانی حــه وی بجصشــد و هجــه
نهاخد خا وصالحه کنند که هر کدام طلجی را که اػ دخگری دارد حه وی حصشحده و او را

بــریء الغوــه نهاخــد .حــا انســام وصــالحۀ وــغکور ،حصشــش وــال خــا ابــراء عوــه اػ دیــن
بر طرفحن واضب ویشود و هر کدام حاخد وطابق تعهد ظوخش عهل نهاخد.
 oوصالحۀ دو طلج با يکديگر

مسأله  .875اگــر دو نفــر ،هــر خــک اػ شــصص ســوم طلجــی داشــته حاشــند ،طنانشــه

صــلح ووضــب رحــا خــا اشــكال شــرعی دخگــر نجاشــد ،ویتواننــد طلبهــا را حــا خكــدخگر
ً
وصالحه کنند؛ وثال اگر «علـی»  555کحلـوگرم بـرنذ و «حسـن»  55وحلحـون تووـان پـول اػ

«سعحد» طلب داشته حاشند ،در صورتی که «علی» و «حسن» طلبهاخشان را حـا هـن

وصـــالحه کننـــد ،اػ آن پـــس طلـــب «حس ــن» اػ «س ــعحد» ،ب ــرنذ و طل ــب «عل ــی» اػ

«سعحد» پول ظواهد بود.

برظــی اػ وــواردی کــه وصــالحۀ طلبهــا حــه ضهــت ر حــا خــا اشــكال شــرعی دخگــر

صححح نحست ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .876اگـــر طلـــب وـــغکور در وس ــألۀ قج ــل ور ب ــوط ح ــه وعاول ــۀ س ــلف حاش ــد،

وصالحۀ آن قجل اػ سررسحد سلف ،حنابر احتحاط واضب صححح نحست و حعـد اػ آن
اشكال ندارد.

1

 .1توضحح این حكن ،در وسألۀ « »427بيان شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ههــحن طــور ،اگــر طلــب وــغکور اػ اشــحای وػنــی خــا پيهانــهای  -غحــر اػ وحــوهضــات

( ِثهار)  -حاشد و طلجكار حصواهد قجل اػ قجض و تحویل ،آن را حا سود حه طلجكار دخگر

وصـــالحه نهاخـــد ،حنـــابر احتحـــاط واضـــب صــححح نحســت و حعــد اػ تحویــل گــرفتن،
وصالحۀ آن اشكال ندارد.

1

ههشنحن ،اگر خكی اػ طلجكاران  555کحلوگرم بـرنذ اػ خـک نـوع و دخگـری  535کحلـوگرم

برنذ اػ نوع دخگر طلب داشته حاشند ،اػ آنسا که وجادلۀ آنها ووضب رحا است ،نهیتوانند

طلبها را حا خكدخگر وصالحه نهاخند.

مسأله  .877اگــر دو نفــر ،هــر خــک اػ دو نفــر دخگــر طلــب داشــته حاشــند ،وشــاحه حكــن
وسألۀ « »653درحارۀ وصالحۀ طلبها ،در این وورد نحز ضاری ویحاشد و صلح آنها
در صورتی که ووضب رحا خا اشكال شرعی دخگر نجاشد ،صححح است؛
ً
وــثال طنانشــه «علــی»  55وحلحــون تووــان اػ «ســعحد» طلــب داشــته و «حســحن» 355

هزار دخنار اػ «حهحـد» طلـب داشـته حاشـند و ػوـان پرداظـت هـر دو طلـب فـرا رسـحده

حاشد ،در صورتی که «علی» و «حسحن» طلبهـا را حـا هـن وصـالحه کننـد ،اػ آن پـس

«علــی» اػ «حهحــد»  355هــزار دخنــار و «حســحن» اػ «ســعحد»  55وحلحــون تووــان طلجكــار
ظواهند بود.

ّ
 oنقد کردن طلج ودتدار از طريق وصالحه

مسأله  .878اگر کسی وقداری اػ اضناس وػنی خـا پيهانـهای حـه صـورت وـدتدار اػ
ً
شصصـــی طلـــب داشــته حاشـــد  -وــثال  55گــرم طــال ،شــش واهــه  -و حصواهــد آن را اػ
ً
حدهكار حا وصالحه حه وقـدار کهتـری اػ ههـان ضـنس  -وـثال  7گـرم طـال  -نقـد کنـد،
ویتوانـد حـا وی صـلح کنـد کـه  5گـرم اػ طالیـی کـه طلـب دارد را بجصشـد و او حقحـه را

نقد بپرداػد؛

2

 .1توضحح این حكن ،در وسأله « »454بيان شد.
 .2اوــا ا گــر طلجكــار طلــب ظــوخش  55 -گــرم طــال  -را حــه  7گــرم طــالی ووضــود اػ حــدهكار وصــالحه نهاخــد ،ر حــا
وحسوب ویشود.

صلح (وصالحه)/

او ــا در غح ــر اضن ــاس وػن ــی خ ــا پيهان ــهای  -وانن ـ ـد پـ ـ ـول  -نقـ ـ ـد ک ــردن طلـ ـ ـب اػ

شص ـص حدهكار حه کهتـر اػ آن ،اػ طریـق وصـالحه اشـكال نـدارد؛ وثـل آنكـه حگو خـد:

« 55وحلح ــون توو ــانی کـــه شـــش واهـــه طلجك ــارم ،ح ــه  7وحلح ــون توو ــان نق ــد وص ــالحه
وی کنن» و طرف وقابل هن بپغیرد.

مسأله  .879اگر کسی وقداری اػ اضناس وػنی خـا پيهانـهای حـه صـورت وـدتدار اػ
ً
فردی طلب داشته حاشد  -وثال  55گرم طـال شـش واهـه  -و حصواهـد آن را حـه شـصص
ً
ثالث (غحر حدهكار) حا وصالحه حه وقدار کهتری اػ ههان ضنس  -وثال  7گـرم طـالی

ووضود  -نقد کند ،ویتواند طلـب وـغکور را حـه شـصص وـغکور حـهطـور وسـانی صـلح

کند ،حه شرط آنكه وی (وتصالح) نحز  7گرم طال را حه او بجصشد (هجه کند) 1خا حهطـور
وســانی حــه وی وصــالحه نهاخــد؛ حــا انعقــاد عقــد صــلح ،بــر وتصــالح واضــب ویشــود
وطابق شرط وغکور عهل نهاخد؛

اوا در غحر اضناس وػنی خا پيهانهای  -واننـد پـول  -نقـد کـردن طلـب حـه شـصص

ثالث حه کهتر ،اػ طریق صلح اشكال ندارد.
 فسخ صلح

مسأله  .881صــلح  -حتــی در صــورتی کــه حــدون عــوض حاشــد  -عقــد الػم اســت.

حنابراین ،هحر خک اػ دو طرف حدون رضاخت دخگری نهیتواند آن را فسز کنـد؛ وگـر

آنك ــه در ض ــهن ص ــلح ح ــق فس ــز ق ــرار داده حاش ــد خ ــا اػ و ــوارد ظح ــار حاش ــد ک ــه در

وسألۀ « »663عکر ویشود.

مسأله  .881اگر انسان وال ظود را حهطور وسانی حه دخگری صلح نهاخد ،طنانشه در
صلح ظوخش قصد قرحت داشته حاشد ،قرار دادن حق فسز در طنحن صلحی وحـل

اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
ً
مسأله  .882اگر فـرد وـثال حـه ضهـت آنكـه ههسـر خـا فرػنـدش خـا شـصص دخگـر حعـد اػ
 .1حه صورت «شرط فعل».

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وفات وی بیسر پناه نهاند ،ونزلش را حه ههسر خا فرػنـد خـا شـصص دخگـری وصـالحه

نهاخــد ،حــه شــرط آنكــه تــا وقتــی ظــودش ػنــده اســت خــا تــا وــدت وعــحن ،حــق فســز

وصــالحه را داشــته حاشــد ،در صــورتی کــه وقصــود اػ قــرار دادن ظحــار بــرای ظــوخش آن

بوده که تنها ظودش حتواند وعاوله را فسز نهاخد خا فسز فقـط حـه نظـر او انسـام شـود،
طنحن ظحاری حا فوت وی حه ورثهاش حه ارث نهیرسد.

1

مسأله  .883برظـــی اػ ظحـــاراتی کـــه در فصــل «ظر خــد و فــروش» (بيــع) عکــر شــد ،در
صلح نحز ضاری ویحاشد .تفصحل وطلب ،حه شرح عیل است:
« -ظحار وسلس» و «ظحار ححوان» در صلح ضاری نحست.

« -ظحار غجن» در وواردی که صـلح بـرای قطـع نـزاع و اظـتالف انسـام شـده ،حنـابر

فتــوی ثاحــت نحســت و در غحــر آن وــوارد ،وحــل اشــكال وــیحاشــد و رعاخــت وقتضــای
احتحاط در وورد آن ترک نشود.

ـأظحر» اصــطالحی کــه در وســألۀ « »354عکــر شــد ،وصصــوص ظر خــد و
«-ظحــار تـ ِ

ف ـروش بــوده و در صــلح ضــاری نحســت؛ اوــا در وــواردی واننــد آنشــه در وســألۀ «»455
عکر شد ،طنانشه فـرد در تحویـل وـال وـورد وصـالحه تـأظحر کنـد ،دخگـری حـق فسـز

دارد.

«-سایر ظحارات» عکر شده در بيع ،در صلح نحز ضاری ویحاشد.

مسأله  .884اگر وعلوم شود والی که حا وصالحه حه دخگری داده شده ،وعحوب بـوده

 ههان طور کـه اػ وسـالۀ قجـل وعلـوم وـیشـود  -وی وـیتوانـد حـه سـجب ظحـار عحـبوعاوله را فسز کند؛
ً
الجتــه ،در وــواردی کــه فــرد در ظحــار عحــب شــرعا نهــیتوانــد وعاولــه را فســز کنــد

(وــوارد وســألۀ  ،»325گــرفتن ارش (تفــاوت قحهــت) وحــل اشــكال اســت و رعاخــت
وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

 .1توضحح بيشتر در این وورد در فصل «ظرخد و فروش» ،قسهت «ارث بردن ظحار» بيان شد.

صلح (وصالحه)/

 دو وسألۀ ّ
وتفرقه

ُ
مسأله  .885اگر فرد حصواهد وحوۀ درظت را قجل اػ آنكه دانه بجندد و گلش بریـزد ،حـا

وصالحه حـه دخگـری ونتقـل کنـد ،اشـكال نـدارد ،هرطنـد فـروش آن بـرای خـک سـال و

حدون ضهحهه ،ههان طور که در وسألۀ « »553عکر شد ،صححح نهیحاشد.

ههحن طور ،وصالحۀ زراعت و سجزیها قجل اػ آشكار شدن آنها اشكال ندارد.

مسأله  .886اگر صاحب گوسفندان حا طوپان صلح کند کـه خـک سـال گوسـفندان
او را در وقابل شحر آنها حشراند و نگهداری کند و در ضهن شرط کند وقدار وعحنی اػ

کرۀ آن شحرها خا کرۀ دخگری حه صاحب گوسفند حدهـد ،طنـحن وصـالحهای صـححح

است؛

حلكه ا گر گوسفند را خک ساله حه طوپان اضـاره دهـد کـه اػ شـحر آن اسـتفاده کنـد و

در عــوض ،وقــدار وعحنــی روغــن حــه او حدهــد ،ولــی وقحــد نكنــد حــه ظصــوص روغــن
حاصل اػ شحر ههان گوسفند ،اضاره صححح است.

َ
دين
ّ
اههحت پرداخت بدهی و دين

«اػ ابی ثهاوه نقل شده که ویگوخد :حه اوام ضواد عرض کردم کـه وـن تصـهحن

گرفتهام در ودخنه و وكه سكونت نهاخن ،ولی وقداری حه وردم حدهكارم ،نظـر شـها در

این حاره طحستا حضرت فروودند :حه شهر ظودت برگـرد تـا ػوـانی کـه حـدهحت را

بپــرداػی و دقــت نهــا در روػ والقــات پروردگــار (وــرگ) وــدیون کســی نجاشــی؛ ز یــرا
شصص حا اخهان ظحانت نهیکند».

1

در حدخث است که پياوجر ظـدا فروودنـد« :تعلـل ورز خـدن تـوانگر (در پرداظـت

حدهی) ظلن است».

2

اػ اوام صادق اػ پدران بزرگـوارش رواخـت شـده کـه رسـول ظـدا فروودنـد:

«اگر کسی حتواند حق شصصی را بپرداػد و تعلل ورػد ،هر روػ که حگغرد گنـاه حـاضگحر
(کسی که حه ستن اػ وردم والحات ویگحرد) براخش نوشته شود».

3

نحز اػ اوام صادق اػ پدران بزرگوارش نقل شـده کـه رسـول ظـدا فروودنـد:

 .1هى ال يحضشه الفمیه ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب الدین و القرض ،ص ،563ح.3464
 .2وسائل الشیعه ،ح ،56ابواب الدین و القرض ،حاب ،6ص ،333ح.3
 .3ههان ،ح.4

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

« ...هــر کــس طحــزی اػ حــق بــرادر وســلهانش را حــجس نهــوده و حــه او ندهــد ،ظداونــد
برکت رػق و روػی را بر او حرام ویکند ،وگر آنكه توحه نهاخد.»...

1

در حــدخث اســت کــه اوــام صــادق فروودنــد« :کســی کــه حــدهكار اســت و نحــت

ادای آن را دارد ،اػ ضانب ظداوند وتعـال دو حـافو ههـراه او هسـتند تـا او را در ادای

دیــن خــاری کننــد ،پــس ا گــر در قصــد و نحــتش در ادای حــدهی کوتــاهی کنــد و سســتی
ورػد ،حه ههان انداػه دو حافو الهـی اػ کهـک و خـاری رسـاندن حـه او بـرای ادای دیـن

کن وینهاخند».

2

اػ ابو حهزه ثهـالی رواخـت شـده کـه اوـام حـاقر فروودنـد« :کسـی کـه توانـایی ادای

حق برادر وسلهانش را دارد ،ولی آن را حه سجب ترس اػ فقر حجس کرده و حـه او ندهـد

(حاخــد حدانـــد) ظداونــد وتعــال قـــادرتر اســت بــر آنكــه او را فقحــر کنــد و آن حــق را اػ او

حگحـــرد ،اػ اخنكــه او حصواهــد غنــای ظــود را حــا حــجس و نــدادن حــق دخگــران تــأوحن
نهاخد».

3

در حــدخث اســت کــه پيــاوجر ظــدا فروودنــد« :هــحر طلجكــاری نحســت کــه حــا

رضاخت اػ نزد حدهكار بيـرون آخـد ،وگـر آنكـه ضنجنـدگان ػوـحن و واهحـان در خـا بـرای او

دعا ویکنند و هحر حدهكاری نحست که توانایی پرداظت حدهحش را داشته حاشـد و
طلجكــارش ظشــهگحن اػ او ضــدا شــود ،وگــر آنكــه ظداونــد وتعــال در اػای هــر رو ػ خــا

شجی که حق وردم را حه ناحق حجس ویکند ،گناه ظلهی برای وی وینوخسد».

4

اػ عجدالرحهن بن سحاحه نقل شده که ویگوخد« :وقتـی پـدرم سـحاحه اػ دنحـا رفـت،

وــردی اػ دوســتانش در ونــزل وــا را کوبيــد ،حــه ســوخش رفــتن ،حــه وــن تســلحت گفــت.

ساس پرسحد :پدرت طحزی برای شها گغاشـته اسـتا گفـتن :نـه .کحسـهای کـه هـزار
 .1ههان ،ح ،45کتاب الشهادات ،حاب 7ص ،343ح.3

 .2هى ال يحضشه الفمیه ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب الدین و القرض ،ص ،563ح.3465
 .3ههان ،ص ،562ح.3475
 .4ههان ،ص ،563ح.3472

َدین /

درهن در آن بود حه وـن داد و گفـت :نحكـو آن را وحافظـت کـن (و حـا آن تسـارت نهـا) و

درآود حاصل اػ آن را برای ظود هزخنه کن؛ ون ظوشحال شده ،نزد وادرم رفتن و او را

حه این وسأله ظجر دادم.

در پاخان آن روػ ،نزد خكی اػ دوستان پدرم رفتن (که برای ون کسجی وهحـا کنـد) ،او

براخن سـرواخهای اػ «ضاوـههای سـابری» ظر خـد؛ در وغـاػهای نشسـتن و وشـغول کسـب
شدم.

ظداوند وتعال ورا اػ آن کسب ظحر حسحاری نصـحب فروـود؛ وقـت حـذ رسـحد ،حـه

قلجن افتاد حه حذ روم ،نزد وادرم رفته و او را اػ این قضـحه وطلـع کـردم .وـادرم گفـت:
هزار درهن آن ورد را حاػگردان.

پول آن ورد را آواده و حه او پرداظتن ،او حه ون گفت :شاخد پولی که حـه تـو دادم کـن

بوده و نتوانستی حا آن کسب کنی ،اگر ویظواهی بيش اػ این در اظتحـارت حگـغارما

گفتن :نه قصد حذ دارم ،ظواستن پول شها را حاػگردانن.

حه وكه رفتن ،اعهـال حـذ را حـهضـا آوردم ،حـه ودخنـه شـرفحاب شـدم و حـا گروهـی اػ

وردم در وقتی که اعن عام ویدادند ،حه حضور اوام صادقرفتن .طون ضوان بـودم

و ناشناظته ،آظر ضهعحـت نشسـتن ،وـردم شـروع حـه پرسـش کردنـد و حضـرت پاسـز

آنان را دادند .پس اػ گرفتن پاسز ویرفتند تا ضهعحت کن شد.

اوــام صــادقحــه ســوی وــن اشــاره کردنــد و فروودنــد :آخــا حــاضتی داریا گفــتن:

فداختان شوم ،وـن عجـدالرحهن بـن سـحاحه هسـتن .احـوال پـدرم را پرسـحدند .گفـتن :اػ
دنحا رفت ،وحزون و غهگحن شدند و فروودند :ظدا او را رحهت کند.

حضرت اوام صادقپرسحدند :پدرت والی اػ ظود گغاشتا گفتن :نه.

فروودند :اػ کسا توانستی حه حذ بياییا شروع حه بيان واضرای آن وردی که هـزار

درهن حه ون قـرض داد نهـودم ،اوـام صـادق فرصـت تهـام کـردن وـاضرا را ندادنـد و

فروودند :حذ آودی ،هزار درهن آن ورد را طه کـردیا گفـتن :حـه صـاحجش حـاػگردانن.
فروودند :احسنت.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ساس فروودند :آخا ویظواهی تو را توصـحه و سفارشـی نهـاخنا عرضـه کـردم :حلـی،

فداختان شوم .اوام صادقفروودند:

حه راستگویی و اوانتداری اههحت حده تا در وال وردم شرخک شـوی ،در ههـحن

حال حضرت انگشتان دو دست را در هـن داظـل نهودنـد و فروودنـد :ایـن طنـحن (در

وال وردم شرخک ویشوی).

وــن ایــن وصــحت را اػ حضــرت حفــو کــردم (و حــه آن عهــل نهــودم) و آن قــدر وــال

خافتن که ػکات سحصد هزار درهن را پرداظتن».

1

توصحه به سجک باری از بدهی

اػ اوــام صــادق اػ پــدر بزرگــوارش اوــام حــاقر رواخــت شــده ک ـه رســول ظــدا

فروودند :ز یـر حـار حـدهی نروخـد ،ز یـرا حـدهكاری غصـه و انـدوه شـب و ظـواری روػ را حـه
ههراه ویآورد.

2

رواخــت شــده کــه اوحــر الهــؤونحن فروودنــد« :حــدهكاری ز خــاد ،راســتگو را دروعگــو

ویکند و ظوش قول را حدقول وینهاخد».

3

در حدخث است که اوام صادق فروودنـد ...« :کهتـر وام حگحر خـد کـه کـن قـرض

داشتن ،عهر را زخاد ویکند.»...

4

توصحه به نوشتن و شاهد گرفتن بر بدهی
َ
َ
َ
َ
ـغین َآو ُنـوا ؤعا َت َ
قرآن کرخن در این حاره ویفرواخد« :خـا أ ُی َهـا ال َ
ـداخ ْن ُت ْن ِحـد ْین ِؤلـی أ َضـل
ِ
ً َ ْ
5
ُو َسهی فا ک ُت ُج ُوه…».
 .1فشوع کافی ،ح ،3کتاب الهعحشة ،حاب أداء األوانة ،ص ،532ح.7
 .2علل الششائع ،ح ،4حاب ،354ص ،345ح.5

 .3جصففًیف غففشس الحكففن و دسس الكلففن ،القســن الصـاوس ،الجــاب الثــانی ،الفصــل الســاحع عم الــدین و آثــاره،
ص ،344ح.6452
 .4وسائل الشیعه ،ح ،3ابواب احكام الهالحس ،حاب ،34ص ،45ح.4
 .5سورۀ حقره ،آخۀ .464

َدین /

«اى کسانی که اخهـان آوردهاخـد ،هنگـاوی کـه حـدهی وـدتدارى (حـه ظـاطر وام خـا

داد و ستد) حه خكدخگر پيدا کنحد ،آن را حنوخسحد».

در حدخث است کـه اوـام صـادق فروودنـد« :طهـار گـروه هسـتند کـه دعاخشـان

وســتساب نهــیشــود ،خكــی اػ آنــان وــردی اســت کــه وــالی دارد و آن را حــدون بينــه و

شاهد گرفتن قرض دهد( ،آن حدهكار هن حـدهحش را نـداده و انكـار نهاخـد) .ظداونـد
وتعال ویفرواخد :وگر حه تو نگفتن که حه هنگام قرض دادن شاهد حگحر».

1

اػ اوام صادق رواخت شده که رسول ظدا فروودنـد« :طنـد گـروه هسـتند کـه

دعاخشان وستساب نهیشـود ،اػ ضهلـه کسـی کـه وام وـدتدار حـه شصصـی حدهـد،

اوا خادداشت و نوشتهای اػ حدهكار حاحـت درخافـت وام نگحـرد و شـاهدانی را هـن گـواه

قرار ندهد».

2

وهلت دادن به بدهکاری که توانايی پرداخت بدهی ندارد

قــرآن کــرخن نســجت حــه وضــوب وهلــت دادن حــه حــدهكاری کــه توانــایی پرداظــت

حدهحش را ندارد ،ویفرواخد:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َ ٌ
َ ْ ٌ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ 3
کان عو ُع ْس َرة ف َن ِظ َرة ِؤلی َو ْح َس َرة َوأ ْن ت َصدقوا ظحر لكن ِؤن کنتن تعلهون».
«و ِؤن

«و اگــر (حــدهكار) قــدرت پرداظــت نداشــته حاشــد ،او را تــا هنگــام توانــایی ،وهلــت

دهحــد و حصشــحدن آن (حــه هنگــام تنگدســتی وى) حــه رســن صــدقه ،بــراى شــها بهتــر
است اگر (ونافع این کار و پاداش آن را) حدانحد».

رواخــت شــده کــه اوــام صــادق فروودنــد ...« :بپرهحز خــد اػ اخنكــه خكــی اػ بــرادران

وسلهان ظود را برای حاػ پس گرفتن وـالی کـه در نـزد او دار خـد در فشـار قـرار دهحـد ،در

حــالی کـــه وی در تنگدســـتی حـــه ســـر و ــیبــرد ،ز یــرا ض ــد بزرگواروــان رســول ظ ــدا
 .1وسائل الشیعه ،ح ،56ابواب الدین و القرض ،حاب ،55ص ،336ح.5
 .2ههان ،ح ،5ابواب الدعاء ،حاب ،35ص 544و  ،545ح.5
 .3سورۀ حقرۀ ،آخۀ .465
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ویفروودند :وسلهانی حق ندارد وسلهان دخگر را در تنگنا و فشـار حگـغارد و هـر کـس

حــدهكار تنگدســتی را وهلــت دهــد ،ظداونــد وتعــال در روػی کــه هــحر ســاخهای ضــز
ساخۀ او نحست ،وی را در ساخۀ عرش ظود ضای دهد».

1

در حدخث است که پياوجر اکرم فروودند« :هزار درهن را اگر دو حار قرض حدهن،

بيشتر دوست دارم اػ اخنكه آن را خک ورتجه حه عنـوان صـدقه بپـرداػم و ههـان طـور کـه

حدهكار تو حق ندارد در پرداظـت حـدهحش سـهلانگـاری کنـد ،در حـالی کـه توانـایی
والی دارد ،تو نحز در صورتی کـه وـیدانـی او در تنگدسـتی اسـت ،ضـایز نحسـت وی را
(برای درخافت طلجت) در فشار و تنگنا قرار دهی».

2

اػ اوام صادق نقل شده که روػ ی رسـول ظـدا بـر ونجـر رفتـه و پـس اػ حهـد و

ثنای پروردگار فروودند« :ای وردم ،حاضران حه غایجان برسانند ،آ گاه حاشحد هـر کـس

حدهكار تنگدستی را وهلت دهد ،در هر روػ برای او ثواب صدقهای برابر حا طلجـی کـه
اػ او دارد بر عهدۀ ظداست تا ػوانی که وال ظود را درخافت نهاخد.»...

3

اػ اوــام صــادق رواخــت شــده کــه رســول ظــدا فروودنــد« :هــر کــس حصواهــد

ظداوند وتعال در روػی که هحر ساخهای ضز ساخۀ او نحست او را در ساخۀ عرش ظـود

ضای دهد ،حدهكار تنگدست را وهلت دهد خا اخنكه اػ حق ظود حگغرد».

4

در حـــدخث نقـــل شـــده اســـت کـــه اوــام حــاقر فروودنــد« :ظداونــد وتعــال در روػ

قحاو ــت اقـــواوی را اػ زیـــر عـــرش الهـــی وجع ــوث و ــیکن ــد ک ــه طه ــرههاخش ــان اػ ن ــور و

لجاسهاخشان اػ نور و زخنتهاخشان اػ نور است و بر صندلیهـایی اػ نـور نشسـتهانـد،

ظداونــد وتعــال آنــان را حــه وــردم نشــان وــیدهــد و وــردم وــیگوخنــد :آنــان پيــاوجران

هستند .در آن هنگـام ونـادی اػ تحـت عـرش الهـی نـدا سـر وـیدهـد :اخنـان پيـاوجران

نحســتند .وــردم وــیگوخنــد :آنــان شــهحدان هســتند .ونــادی اػ تحــت عــرش الهــی نــدا
 .1وسائل الشیعه ،ح ،56ابواب الدین و القرض ،حاب ،43ص ،344ح.5
 .2ههان ،حاب ،43ص ،344ح.4
 .3ههان ،ح ،54ابواب فعل الهعروف ،حاب ،54ص 345و  ،345ح.2
 .4ههان ،ح ،56ابواب الدین و القرض ،حاب ،43ص ،345ح.2

َدین /

نهاخد :اخنان شهحدان نحستند ،اخشان گروهی هستند که بر وـؤونحن آسـان وـیگرفتنـد
و حه حدهكاران که توانایی پرداظت حدهی نداشتند ،وهلت ویدادند تا حـه گشاخشـی

برسند».

1

تعريف و اقسام دين

مسأله « .887حدهكاری و دین» عجارت اسـت اػ وـالی کـه حـه صـورت کلـی بـر عوـۀ
ً
انسان شرعا ثاحت شده است؛

2

اووری کـه ووضـب ثاحـت شـدن دیـن در عوـۀ حـدهكار وـیشـود ،عجارتنـد اػ قـرض

گرفتن ،وعاولۀ نسحه ،سلف ،اضاره ،وهرخه 3،نفقۀ ههسـر داجـن ،اتـالف و اػ بـين بـردن
وال و...؛

اوا وواردی ههشون اوور عیل ،دین شرعی وحسوب نهیشـود ،هرطنـد پرداظـت
ً
4
آنها تكلحفا واضب است:
 وجلغی که شصص حه عنوان شرط ضهن عقد ،الػم است بپرداػد؛ نفقۀ والدین و اوالد که بر شصص نفقه دهنده واضب شده است؛ -کفاره؛

-نغر و وانند آن.

5

 .1هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل ،ح ،54ابواب فعل الهعروف ،حاب ،54ص ،343ح.5
 .2وعنای کلی در عوه اػ توضـححاتی کـه در وسـاجل « 65تـا  »63در وـورد کـاال و ثهـن کلـی در عوـه عکـر شـد،
وعلوم ویشود.
 .3الجته اگر وهرخه خا اضاره بها ،حه صورت عحن شصصـی  -کـه وعنـای آن اػ توضـححات وسـاجل « 65تـا »63
عکر شد  -وعحن شده حاشد ،دین وحسوب نهیشود.
ً
 .4فرق بين «دین» و والی که دین نحست ،ولی تكلحفـا پرداظـت آن بـر فـرد واضـب اسـت ،اػ توضـححاتی کـه
در وساجل « 477و  »355و نحز صفحۀ « ،»426پاورقی« »5در وـورد فـرق بـين شـرط فعـل و شـرط نتحسـه عکـر
شد ،وعلوم ویشود.
 .5وــوارد حراوــی وثــل ســود ربــوی قــرض ،دیرکــرد و ظســارت تــأظحر تأدخـۀ دیــن ،حــدهی وحســوب نهــیشــود،
هرطنــد در ضــهن عقــد شــرط شــده حاشــد و طنــحن شــرطی حاطــل اســت و درخافــت وجــالغ وــغکور ضــایز
نحست.
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مسأله  .888حدهكاری دو نوع است:

الف« .حدهی حال» :خعنی حدهی که ودت ندارد خا اگر ودتدار بوده ،ػوان ادای

آن فرا رسحده حاشد؛

ب« .حدهی ودتدار».
وطالجۀ هر يک از اقسام طلج

مسأله  .889اگــر «حــدهی» حــال حاشــد ،طلجكــار وــیتوانــد آن را وطالجــه نهاخــد و در

صــورت وطالجــه 1بــر وــدیون واضــب اســت طنانشــه توانــایی پرداظــت حــدهی ظــود را
ً
دارد ،فورا آن را بپرداػد.
مسأله  .891اگر حدهی ،ودتدار حاشد ،طلجكار حق وطالجۀ آن را قجل اػ فرا رسـحدن
ودتی که تعحين شده ندارد و بر حدهكار هن واضـب نحسـت قجـل اػ سررسـحد دیـن ،آن

را بپرداػد؛

2

الجتــه ،ا گــر تعحــين وــدت ،تنهــا حقــی حــه نفــع طلجكــار حاشــد ،در ایــن صــورت وی

ویتواند طلجش را قجل اػ سررسحد وقـرر وطالجـه نهاخـد 3و بـر حـدهكار هـن پرداظـت آن
واضب است ،ولی اکثـر حـدهكاریهـا ایـن گونـه نحسـت و تعحـين وـدت در آنهـا حقـی
است که حه نفع حدهكار قرار داده شده است خا وشترک بين هر دو نفر ویحاشد.

ً
 .1شاخان عکر است ،در حعضی اػ ووارد ،پرداظت حدهی حال فـورا الػم اسـت ،هرطنـد طلجكـار آن را وطالجـه
نكرده حاشد؛ وانند والی که حه آن ظهس خا ػکات تعلق گرفته و حدون پرداظت آن وصرف شده است خـا
ظهس درآودی که در وسحر حرام هزخنه شده است .ههشنحن است حكن ،نسجت حه والی کـه غاصـب
آن را غصــب کــرده و در نــزدش تلــف شــده خــا آن را تلــف کــرده اســت ،وگــر آنكــه غاصــب حدانــد طلجكــار
راضی حه تأظحر در پرداظت حدهی است.
 .2ودتدار بودن دین ،گاه حه ضهت نوع خا شـراخط قـراردادی اسـت کـه طلجكـار و حـدهكار بـين ظـود ونعقـد
نهودهاند ،وانند ودت در وعاولۀ نسحه خا سلف خا اقساط اضارهبها در قرارداد اضاره و گاهی حـدون اخنكـه
ً
طلجكار و حدهكار ودتی تعحين کرده حاشند ،شرعا ودت ػوانی برای پرداظت دین تعحين شده خا تعحين
وی گردد؛ وانند اقساطی که حاکن شرع در پرداظت دخه وعحن ویکند.
 .3وثل اخنكه قـرض دهنـده حـه ضهـت نداشـتن وكـان وناسـب بـرای نگهـداری اوـوال و در ظطـر قـرار گـرفتن
وال ،حا کسی که وال را حه او قرض ویدهد شرط وی کند تا ودت وعحن آن را حه وی پس ندهد.

َدین /

زوان پرداخت هر يک از اقسام بدهی

مسأله  .891اگر حدهكار حصواهد حدهی ظوخش را بپرداػد ،طلجكار حاخـد قجـول نهاخـد،

وگر آنكه وـدتی کـه در ضـهن قـرارداد تعحـين شـده ،حقـی حـه نفـع طلجكـار نحـز بـوده خـا

فقــط حــق طلجكــار بــوده 1کــه در ایــن صــورت ،طلجكــار وــیتوانــد پــيش اػ تهــام شــدن
ودت ،اػ درخافت طلب ظود اوتناع نهاخد.

مسأله  .892دین حال ،ودتدار نهیشود؛ وگر اخنكه وـدتدار بـودن آن در ضـهن

عقد الػم خا ضایزی شرط شده حاشد؛
ً
وثال اگر فرد والی را حه دخگری قرض دهد ،حدون آنكه برای آن وـدتی وعـحن کنـد و
ً
حعدا حدهكار کاالیی را حه قحهت حاػاری (ثهن الهثل) حه طلجكار حفروشـد و در ضـهن

این فروش ،حق تأظحر در پرداظت قرض را برای وـدت سـه وـاه شـرط نهاخـد ،در ایـن

صورت طلجكار حق وطالجۀ طلب ظوخش را قجل اػ ودت وغکور ندارد؛

وگر آنكه وعاولۀ فـروش کـاال فسـز خـا اقالـه شـده ،حـه گونـهای کـه شـرط ضـهن آن

ساقط گردد.

مسأله  .893ا گــر وــردی ههســرش را طــالق دهــد و وهرخــۀ وی وــدتدار حاشــد ،ولــی

ودتدار بودن آن وصصوص ػوانی بـوده کـه پيونـد اػدواح (زوضحـت) حـاقی حاشـد؛ حـه
این وعنا که اگر زوضحت حا طالق و واننـد آن اػ بـين بـرود ،تجـدیل حـه دیـن حـال شـود،

در این صورت حـا تحقـق اوـر وـغکور ،ػن وـیتوانـد آن را قجـل اػ فـرا رسـحدن ووعـد اولحـه

وطالجه نهاخد.

شـاخان عکــر اســت ،اػ وــواردی کــه دیــن وــدتدار ،تجــدیل حــه حــال ویشــود ،دیــن

(حدهی) وتوفی است که توضحح آن در وسألۀ « »723عکر ویشود.

لزوم پرداخت بدهی با فروش اووال يا کسج و کار

مسأله  .894اگر طلجكار طلب ظود را وطالجه کند و طلب حدون ودت بوده خا وقت
 .1ههان.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
آن رسحده حاشد ،طنانشه حدهكار حتواند حدهی ظود را حدهد ،واضب اسـت فـورا آن را

بپرداػد؛

هر طند برای این کار الػم حاشد اووال ظود ههشون کاالی تساری خا ػوحن اضـافه
ً
خــا حــاع خــا ظان ـۀ غحــر وســكونی را حفروشــد 1خــا طلــب ظــوخش را در صــورتی کــه شــرعا
استحقاق وطالجه داشته حاشد ،وطالجه نهاخد خا اوال ک ظـود را اضـاره دهـد و خـا وـالی

را قرضالحسنه حگحرد.

حنابراین ،بر حدهكار واضب است هـر کـدام اػ وـوارد فـوق را در صـورتی کـه وشـقت
ً
ز خــادی (کــه وعهــوال قابــل تحهــل نحســت) نداشــته حاشــد ،بــرای پرداظــت حــدهی ظــود

انسام دهد؛ در غحر این صورت ،گناهكار ویحاشد.

مسأله  .895اگر انسان حدهی حال داشته حاشد و طلجكارش طلب ظـوخش را اػ وی

وطالجه وینهاخد ،پرداظت حدهی وغکور وقدم است بر صرف وال در اوور وستحجی

خــا وجــاح ،ههشــون نفقــات توســعهای بــرای ظــودش خــا ظــانوادهاش خــا ســفر ز خــارتی خــا
تفرخحی خا وساعدت والی نحاػوندان خا ظحرات و وجرات؛

الجتــه ،صــدقه دادن حــه وقـــدار انـــدک ،بــرای دفــع حــال و افــزاخش رػق و واننــد آن

اشكال ندارد.

مسأله  .896حدهكاری که نهیتواند حدهی ظـود را بپـرداػد ،ا گـر کـار و کسـب درآوـد

برای او آسان حاشد ،خا شغل و کسب و کاری داشـته حاشـد ،واضـب اسـت کـار کنـد و

حدهی ظوخش را بپرداػد؛

حلكــه در غحــر ایــن دو صــورت نحــز ،ا گــر حتوانــد کــار ی کنــد کــه الیــق شــأنش حاشــد و

وشقت فوقالعاده بـرای او نداشـته نجاشـد ،احتحـاط واضـب آن اسـت کـه کـار کـرده و
حدهی ظوخش را بپرداػد.

مسأله  .897ا گــر حــدهكار تصــرفاتی وثــل صــلح و هجــۀ (حصشــش) حــدون عــوض حــه
 .1این حكن شاول اووالی کـه سـند قـانونی آن حـهطـور صـوری حـه نـام اشـصاص دخگـر ثجـت شـده ،ولـی ولـک
شرعی حدهكار است نحز ویشود.

َدین /

قصد فرار اػ پرداظت حدهی در اووالش انسام دهد ،صحت آن وحل اشكال است و
ً
وراعــات وقتضــای احتحــاط در ایــن وــورد تــرک نشــود؛ وصصوصــا در صــورتی کــه وی
اوحد حه دست آوردن وال دخگری برای پرداظت حدهیهاخش نداشته حاشد.
رهانحدن بدهکار از دست طلجکار

مسأله  .898اگر کسی حه زور خا ححله ،حدهكار را اػ دست طلجكـار برهانـد ،طنانشـه
ً
طلجكار دسترسی حه او نداشته حاشد تا طلجش را  -که شرعا اسـتحقاق درخافـت آن را

دارد  -اػ او حگحرد ،کسی که حدهكار را رهانحده ،حاخد او را نزد طلجكـار حاضـر سـاػد خـا
طلب وی را بپرداػد.

وطالجۀ طلج از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است

مسأله  .899اگر حدهكار نتواند حـدهی ظـود را حـا توضـححاتی کـه در وسـاجل « 672تـا

 »674عکر شد بپرداػد ،بر طلجكار حرام است طلب ظوخش را وطالجه کند؛ حلكه حاخـد
حه حدهكار وهلت دهد تا ػوانی که حتواند حدهی ظود را بپرداػد.

شاخان عکر است ،حدهكار حاخد تصهحن داشته حاشد تا حدهی ظوخش را در هنگـام

توانایی بپرداػد.

وستثنحات دين و وساجل وربوط به آن

مسأله  .911طلجكار نهیتواند «وستثنحات دین» را حه ضهت حدهی حدهكار توقحـف
کند و اػ او حگحرد خا او را وسجور حه فروش آنها نهاخد و اگر توقحف نهاخـد ،تصـرف در آن
حدون رضاخت حـدهكار غاصـجانه اسـت و فـروش آن بيـع فضـولی وحسـوب وی گـردد.

حنابراین ،طنانشه حدهكار آن وعاوله را اضاػه ندهد ،حاطل است.

مسأله « .911وستثنحات دین» عجارتند اػ ظانۀ وحل سـكونت ،لجـاس وـورد احتحـاح

 -هرطنــد لجاسهــای زخنتــی حاشــد  -ســایر کاالهــای وــورد نحــاػ واننــد لــواػم و اثــاث

ونزل ،کتاب ،وسحلۀ نقلحه و غحر آن ،حا توضححی که در اداوه عکر ویشود؛

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حهطور کلی ،وال ک وستثنحات دین  -طه در ووارد فوق و طـه در غحـر آن  -اوـوالی

اســت کــه فــرد بــر حســب حــال و شــأنش حــه آن احتحــاح دارد ،طــوری کــه ا گــر آنهــا را
ً
حفروشد خا حه طلجكار حدهد ،در ػحهت و وضحقۀ زخاد که وعهوال قابل تحهل نحسـت
ً
َ
(حـ َـرح) قــرار وی گحــرد ،خــا نداشــتن آنهــا عرفــا کســر شــأن وی وحســوب شــده و ووضــب
صدوۀ آبرویی او وی گردد؛

الجته ،ووردی که در وسألۀ حعد عکر ویشود ،حنـابر احتحـاط اػ وسـتثنحات دیـن حـه

حساب نهیآخد.
ً
مسأله  .912اگر فرد وال شصص دخگر (وثال پـولش) را غصـب کـرده و حـه ایـن سـجب
حه او حدهكار شود ،ساس حا آن پول ،ثهـن (قحهـت) کـاالی وـورد نحـاػ ظـود را بپـرداػد،
طوری که والک آن کاال شود ،وثل اخنكه ظانهای را در وقابل وجلغـی حـهطـور کلـی در

عوــه ظر خــداری نهــوده و پــولش را اػ وــال غصــجی بپــرداػد ،در اخنكــه ظانــۀ وــغکور ضــزء

وســتثنحات دیــن وحســوب شــود ،وســأله وحــل اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای

احتحاط ترک نشود.

مسأله  .913فردی کـه وجلغـی پـول و وضـه نقـد بـرای تهحـۀ اوـوالی کـه اػ «وسـتثنحات

دیـــن» وحســـوب وـــیشـــود در نظــر گرفتــه 1،طــوری کــه ا گــر آن را صــرف ادای حــدهی
ظوخش نهاخد ،تهحۀ اووال وغکور براخش وقدور نجاشد ،بر وی واضب نحست آن پول را
صرف پرداظت حدهكاری ظود نهاخد.

مسأله  .914اگر حدهكار برای سـكونت ظـود و ظـانوادهاش حـه حسـب حـال و شـأن و

آبروی ظوخش ،احتحاح حه دو ونزل وسكونی داشـته حاشـد ،طـوری کـه حـا فـروش آن حـه
ً
ً
وعهوال قابل تحهل نحست وجتال ویشود َ
(ح َرح) خا عرفا کسـر شـأن او
سصتی زخاد که

تلقی وی گردد ،هر دوی آنها اػ «وستثنحات دین» وحسوب ویشود.

ایــن حكــن ،در وــورد وســحلۀ نقلحــه ،لجــاس ،اثــاث ونــزل و اشــحای دخگــر نحــز ضــاری

است.

 .1حا توضححی که در وسألۀ « »755عکر شد.

َدین /

مسأله  .915اگــر حــدهكار حتوانــد ونــزل وســكونی ظــوخش خــا وغــاػه ،وســحلۀ نقلحــه خــا
ً
اشــحای دخگــر را حــه وــوارد کــن ارػشتــر  -کــه عرفــا وناســب حــال و شــأن وی و حــه وقــدار
حاضـت او حاشــد  -تجــدیل نهـوده و وقــدار اضــافۀ آن را صـرف ادای حــدهحش 1نهاخــد،
انسام این کار بر او واضب است.

مسأله  .916اگــر حــدهكار اوــوالی اضــافه بــر «وســتثنحات دیــن» داشــته حاشــد ،ولــی

طنانشــه حصواهــد حــا فــروظتن آنهــا حــدهحش 2را بپــرداػد ،ناطــار حاشــد آنهــا را ارػانتــر اػ

قحهــت وعهــول آن حفروشــد ،واضــب اســت حــه ایــن اوــر اقــدام نهاخــد و تــأظحر در فــروش
اوــوال حــه ضهــت انتظــار وشــتری دخگــری کــه حــه قحهــت عادالنــه آنهــا را حصــرد ،ضــایز

نحست؛

الجتــه ،اگــر تفــاوت بــين دو قحهــت حــه قــدری ز خــاد حاشــد کــه عقــال فقــط در حــال

ضرورت و اضطرار حه آن اقدام وینهاخند ،فروش آن واضب نحست.

مسأله  .917هر گاه حدهكار حا رضاخت ظود و حدون ا کراه ،ظانۀ وحل سـكونت ظـود

خا وال دخگری که اػ «وسـتثنحات دیـن» وحسـوب وـیشـود را حفروشـد و حصواهـد حـا آن
حدهی ظـوخش را بپـرداػد ،گـرفتن آن بـرای طلجكـار ضـایز اسـت ،هرطنـد سـزاوار اسـت
طلجكار راضی حه فروش آن نشود.

3

ً
 .1ونظور ،حدهی است که حدهكار حاخد آن را فورا بپرداػد ،که توضحح آن در وساجل « 667و  »675بيان شد.
 .2ههان.
 .3رواخــت شــده شصصــی حــه حضــرت اوــام صــادق عــرض کــرد :وــن اػ فــردی طلجكــارم و او ویظواهــد
ُ ُ َ
َ ُ ْ
ـاه أ ْن تص ِر َض ُـه ِو ْـن
ظانه ْاش را حفروشد و طلب ورا حدهد ،حضرت صـادق دو حـار فروودنـد« :أعحـغَ ِح ِ
ِظ ِل َرأ ِسه» :حه ظدا پناه بجر اػ اخنكه او را اػ سر پناهش بيرون کنی.
جهزيب األحكام ،ح ،4حاب ،65الدیون و احكاوها ،ص ،565ح.53
ابــن ابــی عهحــر پارطــه فــروش بــود ،حعــد اػ وــدتی ورشكســت شــد و وــالش اػ بــين رفتــه و فقحــر شــد ،وی اػ
شصصی ده هزار درهن طلجكار بود ،وقتی آن شصص اػ وضعحت ابـن ابـی عهحـر وطلـع شـد ،ونـزل وسـكونی
ظــود را حــه ده هــزار درهــن فروظــت و وــال را حــه در ظانــۀ ابــن ابــی عهحــر آورد ،ابــن ابــی عهحــر اػ او پرســحد :ایــن
طحستا گفت :والی است که ویظواهن حاحت ادای حدهیام حه تو بپرداػم.
ابن ابـی عهحـر گفـت :حـه تـو ارث رسـحده اسـتاورد گفـت :نـه .گفـت :کسـی حـه تـو حصشـحده اسـتا وـرد
گفت :نه .گفت :قطعه ػوحنی را فروظتهایا ورد گفت :نه .گفت :پس این وال طحستا





توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وطالجۀ هزينۀ دادرسی و وانند آن از بدهکار

مسأله  .918ا گـر حـدهكار حـا وضــود اخنكـه قـدرت پرداظــت حـدهی ظـود را دارد ،حــدون

عغر شرعی اػ پرداظت آن ظودداری کند و طلجكار بـرای وصـول طلـجش حـه دادگـاه و

واننـــد آن وراضع ــه ک ــرده و وتحه ــل وص ــارضی اػ قجح ــل احط ــال تهج ــر ،پوش ــه ،هزخن ــۀ
ً
دادرســی ،حــق کارشناســی و حــق الوکالــه گــردد ،حــدهكار شــرعا ضــاون ایــن هزخنــهها

نحست؛

ولــی اػ آنســا کــه حــدهكار حــه ضهــت تــأظحر در پرداظــت حــدهی وعصــحت نهــوده و

حــق وی را ضــاخع نهـــوده اســت ،وـــیتوانــد حــا ضجــران هزخنــههــای وــغکور اػ طلجكــار
حاللحت حطلجد؛

الجتــه ،ویتواننــد پرداظــت هزخنــههای فــوق را حــا توضــححی کــه در وســألۀ حعــد عکــر

ویشود ،بر حدهكار واضب کنند.

مسأله  .919اگــر در ضــهن عقــدی (غحــر اػ قــرض) واننــد وعاولــه نســحه شــرط شــود
طنانشه حدهكار اػ پرداظت حدهی حا وضود توانایی والی اوتناع ورػد و طلجكـار بـرای

وصول اصل طلب ،هزخنههای دادرسی و وانند آن را وتحهـل شـود ،حاخـد حـدهكار آن
را ضجران نهاخد و وعادل هزخنه وغکور را حهطور وسـانی حـه وی بپـرداػد ،عهـل حـه شـرط

واضب است؛ 1ولی شرط درخافت وضه التزام خا ظسـارت تـأظحر تأدخـه حاحـت تـأظحر در
ادای دین (دیرکرد) در هر حال رحا وحسوب شده و ضایز نحست.

ورد گفت :ظانه وسكونیام را فروظتن تا حـدهحن را بپـرداػم .ابـن ابـی عهحـر گفـت :حـدخث کـرد وـرا عر خـح
وحاربی که حضرت اوام صادق فروودند :کسی حه ظاطر حدهحش اػ ونزلی که در آن ساکن است بيـرون
کرده نهیشود ،پولت را بردار ،ورا نحاػ حه آن نحست ،ههانا ون در ایـن وقـت وحتـاح خـک درهـن هسـتن ،اوـا اػ
ایــن پــول حتــی خــک درهــن وارد ظانــهام نهــیکــنن .وسففائل الشففیعه ،ح ،56ابــواب الــدین و القــرض ،حــاب،55
ص ،325ح.3
 .1طنحن شرطی «شرط فعل» ناوحده ویشود و فرق آن حا «شرط نتحسه» ،اػ توضححات وسـاجل « 477و »355
و نحز صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود.



َدین /

افزايش يا کاهش ارزش وال در زوان پرداخت بدهی

1

مسأله  .911اگر دخنی کـه بـر عوـۀ حـدهكار اسـت اػ اوـوال وثلـی( 2غحـر اػ پـول) حاشـد،

حــدهكار ضــاون وثــل آن اســت و در صــورت افــزاخش خــا کــاهش ارػش ،پرداظــت وثــل

ههان کافی است؛

ً
پس طنانشه وثال وهرخـۀ زوضـه خـا وـالی کـه فـرد آن را حـه دخگـری قـرض داده ،طنـد

ســكۀ طــال حاشــد ،حــدهكاری وی ههــان تعــداد ســكه اســت؛ طــه اخنكــه قحهــت ســكه
افزوده شده خا کاهش خافته حاشد؛

اوا اگر حدهكاری (دین) ،پول حاشد و کاهش ارػش پيدا کرده خا حه کلـی اػ اعتجـار

ساقط شده حاشد ،حكن آن در ضهن سه وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .911اگــر فــرد وجلغــی «پــول» اػ دخگــری قــرض حگحــرد خــا ثهــن وعاولــۀ نســحه خــا
اضــرت در عقــد اضــاره و واننــد آن خــا وهرخــۀ ػن حــه صــورت «پــول» و دیــن بــر عوــۀ فــرد
(حدهكار) حاشد و در ػوانی که حـدهكار قصـد دارد حـدهی ظـود را حـه طلجكـار بپـرداػد،

ارػش پول کاهش خافته حاشد ،پرداظت ههان وقدار اولحه کافی است؛
ً
وگر آنكـه کـاهش ارػش پـول ،فـوقالعـاده ز خـاد حاشـد؛ وـثال ارػش پـول حـه انـداػۀ خـک

بيســتن وجلــغ اولحــه شــود؛ کــه در ایــن صــورت ،پرداظــت آن وجلــغ ،حنــابر احتحــاط واضــب
کافی نجوده و حنابر احتحاط الػم است حا پرداظت وجلغ بيشتر حا طلجكار وصالحه کند .

4 3

 .1در این وجحث ،طند وسألۀ کلی در وـورد کحفحـت ادای دیـن (تهـام اقسـام دیـن) در وـواردی کـه دیـن حـدهكار
وثلی بوده و افزاخش خا کاهش قحهت پيدا کرده ،عکر وی گردد و سـایر احكـام وربـوط حـه ادای برظـی اػ دیـون در
وجاحث «قرض»« ،دخه»« ،غصب و سایر اوور ضهانآور» و غحر آن حه وناسجت عکر گردخده است.
 .2توضحح اووال وثلی ،در وسألۀ « »5352عکر ویشود.
 .3حه استثنای آنشه در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .4الجته ،تعحين وجلغ وورد وصـالحه حـا توافـق و تراضـی طـرفحن صـورت وـیگحـرد و بـرای وحاسـجۀ نـرد تـورم و
تغحير قدرت ظرخد پول و کاهش ارػش آن ،قحهـت کـاالی حـه ظصوصـی  -واننـد ػوـحن خـا ظانـه خـا طـال خـا
گوسفند  -و خا ظدوات وصرفی ظاصی  -وانند اضارهبهـای وسـكن خـا هزخنـۀ آب و بـرق و گـاػ و تلفـن خـا
ظــدوات حهــل و نقــل خــا بهداشــت و دروــان  -وعحــار نحســت و وناســب اســت طــرفحن بــرای وصــالحۀ
کاهش نسجی قدرت ظرخد در عهوم کاالها و اراجۀ ظدوات را در نظر حگحرند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
مسأله  .912ا گـر حــدهكار در ػوــانی کــه شـرعا حــق ادای حــدهی ظــود را دارد ،درصــدد

ادای دین برآوده ،ولی طلجكار حدون عغر شرعی اػ درخافت آن اوتنـاع کـرده و پـس اػ

آن کــاهش فــوقالعــادۀ ارػش پــول رد داده حاشــد ،پرداظــت ههــان وجلــغ ســابق کــافی

است.

ههــحن طــور ،طنانشــه بــرای ادای حــدهی وــدتی حســحار طــوالنی قــرار داده شــده و

طلجكار در هنگام قرار دادن وـدت ،اطـالع اػ تـورم و کـاهش فـوقالعـادۀ ارػش پـول تـا
ػوـان سررسـحد ادای حـدهی داشـته خـا احتهـال وعقـول آن را وـیداده و حـا اظتحـار ظـود

اقدام حه این اور نهوده و راضی حه پرداظت ههان وجلـغ اولحـه حاحـت ادای دیـن شـده،

در این صورت نحـز (طـون ظـود اقـدام حـه ضـرر علحـه ظـوخش نهـوده) ،پرداظـت ههـان

وجلغ سابق کافی است.

مسأله  .913ا گــر دولــت پــول ظاصــی را اػ درضــۀ اعتجــار ســاقط نهاخــد ،خــا واحــد پــول
کشــور تغحيــر کنــد ،حــدهكار حاخــد ارػش پــول قجلــی در آظــرین ػوــان اعتجــار آن را لحــاظ
کرده و وعادل آن را در ػوان تغحير ،اػ پولی که ضاخگزین شده بپرداػد؛

الجته ،طنانشه کاهش ارػش پول و قدرت ظر خـد حـه وـرور ػوـان ،طـه قجـل اػ تغحيـر

واحد پول و طه حعد اػ آن ،فوقالعاده زخاد حاشد ،حكن آن در وسألۀ «»755بيان شد.
تقسحن طلج و بدهی

مسأله  .914تقســحن کــردن طلــب (دیــن) وشــترک قجــل اػ وصــول ،بــين دو خــا طنــد

شــرخک حــا توضــححاتی کــه در فصــل «شــرکت» ،وســاجل « »565 ،564عکــر شــد ،حنــابر

فتوی خا احتحاط واضب صححح نحست.

ههحن طور ،تقسـحن کـردن حـدهیهـایی کـه دو خـا طنـد شـرخک حـهطـور وشـترک حـه

دخگــران دارنــد ،بــين ظودشــان صــححح نحســت و توضــحح آن در ههــان فصــل وســألۀ

« »567عکر شد.

1

 .1شاخان عکر است راه کار اصالح هر وورد نحز ،در ههان فصل بيان گردخده است. .

َدین /

بخشش دين و بریء ّ
الذوه کردن بدهکار

مسأله  .915اگر طلجكار ،طلب ظوخش 1اػ حدهكار را اسقاط کـرده و وی را ابـراء عوـه

نهاخد ،صححح است و قجول حـدهكار الػم نحسـت 2و در ایـن صـورت ،حـدهكار بـریء
الغوه شده و طلجكار دخگر حق رضوع و پشحهانی ندارد؛

3

حه عنوان وثال ،ػنی که  35سكه بهار آػادی در عوۀ شوهرش حاحـت وهرخـه طلجكـار

است ،طنانشه حدون اکراه و اضجار وهرخه را اسقاط کرده و حـه شـوهرش بجصشـد (وی

را بـریء الغوـه نهاخــد) ،صـححح اسـت و دخگــر حـق پشـحهانی و رضــوع نـدارد ،هرطنــد
شوهر اػ ظوخشاوندان نسجی وی نجاشد.

4

الجته در وورد وسألۀ حعد ،حدهی که فرد نسجت حه آن بریء الغوـه شـده ،دو حـاره حـه

عوۀ وی بروی گردد.

مسأله  .916اگر در وعاوضه ،وثل ظرخد و فروش خا آنشه شـجحه وعاوضـه اسـت  -واننـد
ُ
طالق ظلع خا وجارات  -شصص والی را کـه در عوـۀ حـدهكار اػ او طلـب دارد ،عـوض

قرار دهد ،ساس آن وعاوضـه فسـز شـود خـا آنشـه شـجحه وعاوضـه اسـت ولغـی گـردد،
دخنی که ساقط شده بود ،دوحاره حه عوه بر ویگردد؛
ً
وثال طنانشه طلجكار کـاالیی را اػ حـدهكار ظر خـداری نهاخـد و عـوض آن را طلجـی

که در عوۀ او دارد قرار دهد ،ساس حه ضهتی وعاولۀ وغکور فسز شـود ،دو حـاره طلـب

حه عوۀ حدهكار بر ویگردد.

ههــحن طــور ،ا گــر ػن وهرخــه خــا شــیء دخگــری را کــه در عوــۀ شــوهرش اػ او طلجكــار
ُ
است حه عنوان «عوض طالق ظلع خا وجارات» حغل نهاخد و طالق حگحـرد ،اػ آنسـا کـه
 .1وانند قرض ،ثهن وعاوله نسحه ،اضرت کار ،وهرخۀ حانوان.
 .2طه ابراء عوه حا اطالع حدهكار صورت گرفته و طه بودن اطالع وی حاشد.
 .3ا گـر ابــراء عوــۀ وــدیون وشــروط خـا وقحــد حــه اوــری گــردد حكـن آن در ضلــد طهــارم ،فصــل «اػدواح» ،وجحــث
«وهرخه» ،وسألۀ « »435عکر ویشود.
 .4در وورد هجۀ دین حه وسألۀ « »5454رضوع شود و حكن صلح دین حهطور وسانی حه قصـد اسـقاط طلـب و
ابراء عوۀ حدهكار در وسألۀ « »645عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وــیتوانــد تــا قجــل اػ تهــام شــدن عــدۀ طــالق ظلــع خــا وجــارات اػ حــغل ظــوخش برگــردد،
ً
طنانشه این کـار (رضـوع حـه حـغل) را انسـام دهـد ،وـرد وسـددا حـه وهـر خـا شـیء وـغکور

حدهكار ویشود و نحز حق رضوع حه ػن را در اخام عده ظواهد داشت.
پرداخت بدهی فرد ديگر

ً
مسأله  .917انســان وــیتوانــد حــدهی فــرد دخگــری را وسانــا بپــرداػد ،ظــواه آن شــصص

ػنده حاشد خا ورده و حا این پرداظت ،حدهكاری وـدیون حـه ههـان وقـدار ادا ویشـود و

در این وورد ،فرقی نحست بين اخنكه پرداظت وسانی دین ،حا اعن و اضاػۀ حدهكار خـا

حدون اعن او حاشد؛ طه اخنكه حدهكار ،وی را اػ این پرداظت ونع کرده حاشد خا نه.
ّ
شک وربوط به بدهی

مسأله  .918اگــر حــدهكار شــک داشــته حاشــد کــه حــدهی ظــوخش را ادا نهــوده خــا نــه،

ههشنان حدهكار وحسوب وـیشـود؛ وگـر آنكـه پرداظـت حـدهی ،حـه دلحـل وعتجـری

1

ثاحت شود خا وعلوم شود که طلجكار وی را بریء الغوه کرده است؛

اوا اگر فرد شک داشته حاشد که حق الناس والی بـر عهـدهاش آوـده خـا نـه و دلحـل

وعتجری هن بر آن وضود نداشته حاشد ،حدهكار وحسوب نهیشود؛

الجته ،اگر تحقحق در این وورد سهل و آسـان حاشـد ،احتحـاط واضـب آن اسـت کـه

فحص نهاخد؛

پــس اگــر فــرد حــه آســانی حتوانــد حــا وراضعــه حــه دفتــر حسابرســی اوــوالش ،اػ وضــود خــا
ً
عدم حدهی اطالع پيدا کند ،خا وثال در هنگاوی که وسـحلۀ نقلحـهاش حـا وسـحلۀ نقلحـۀ

دخگری برظورد کرده ،حتواند حه آسانی حا نگاه کـردن حفههـد آسـحجی حـه آن وارد کـرده خـا

نه 2،احتحاط واضب است فحص نهاخد.

 .1وثل اخنكه دو ورد عادل (بينه) شهادت دهند که وی حدهی را پرداظت کرده است.
 .2احتهال وعقول دهد که آسحجی حه وسحلۀ نقلحه طرف وقابل وارد کرده ،که ووضب ضـهان وـالی بـر عهـدۀ
وی است.

َدین /

مسأله  .919اگر فرد حداند حق الناس والی حه عهدهاش آوده اسـت ،ولـی نسـجت حـه

وقدار آن شک داشته حاشد و حه دلحل وعتجری وقدار آن ثاحت نشود ،پرداظـت وقـدار

حداقل که اطهحنان حه وضود آن دارد کافی ویحاشد؛
ً
الجته ،طنانشه فرد در این اور وقصر حاشد ،وثل اخنكه قجال وقدار آن را ویدانسـته

خا اوكان اطالع اػ آن حه آسانی فراهن بوده ،ولی حه ضهت سهلانگاری در پـیگحـری خـا
ثجــت و خادداشــت آن ،هــن اکنــون وقــدار آن را فراوــوش نهــوده ،حنــابر احتحــاط واضــب

نهیتوانــد حــه پرداظــت وجل ـغ حــداقل اکتفــا کنــد و الػم اســت وقــدار بيشــتری را کــه
احتهال ویدهد بپرداػد خا حا وصالحه و وانند آن ،اقدام حه بریء الغوه شدن ظوخش

نهاخد.
ً
مسأله  .921اگر حدهكار قجال وجلغی را حاحت ادای حـدهحش پرداظتـه ،اوـا اػ آنسـا کـه
1

نهیداند طقدر اػ آن را داده ،وقدار حدهی حاقحهانده براخش ناوشصص حاشد ،در این

صــورت حاخــد حــه وقــداری کــه اطهحنــان کنــد تهــام حــدهحش را ادا نهــوده حــه طلجكــار
بپرداػد؛
ً
ً
وــثال ا گــر ویدانــد  55وحلحــون تووــان حــه کســی حــدهكار بــوده ،اوــا نهیدانــد قــجال 4

 .1اػ آنسا که پرداظت وا حه التفاوت وقدار حداقل و حـداکثر دیـن ،در صـورت فـوق (وقصـر بـودن حـدهكار)
حنابر «احتحاط واضب» است ،طلجكار نحز در صورت شـک ،حنـابر احتحـاط واضـب حـدون رعاخـت آنشـه در
اداوه عکر وی گردد ،نهیتواند ظود را نسجت حه آن وقدار وستحق دانسته و درخافت کند؛
حنــابراین ،اگــر طلجكــار احتحــاط واضــب فــوق را حــه ورضــع فــاألعلن وراضعــه کنــد و آن وستهــد ،فتــوی حــه
استحقاق طلجكار نسجت حه وقدار زخادی حـا شـراخط وـغکور در وـتن حدهـد ،درخافـت آن بـرای طلجكـار حـالل
است .ههحن طور ،طنانشه حدهكار حصواهد ضهت اطهحنان حه بریء الغوه شدن ،احتحـاط فـوق را رعاخـت
کرده و حا رضاخت و طحب ظاطر وجلغ بيشتر را بپرداػد ،طلجكار ویتواند آن وجلـغ را درخافـت نهاخـد؛ نحـز ا گـر حـا
توافق طرفحن ،طلجكار وجلغ اضـافه خـا حصشـی اػ آن را حـا وصـالحه و واننـد آن حـه حـدهكار حدهـد ،درخافـت آن
اشكال ندارد.
حدیهی است در صورتی که حدهكار احتحاط واضب وغکور را حه ورضع فاألعلن وراضعه کند و آن وستهـد
فتوی حه عدم وضوب پرداظت وقدار زخادی کند ،الػم نحست آن را بپرداػد؛
الجتــه ،ایــن حكــن در صــورتی اســت کــه طلجكــار نحــز در وقــدار حــدهی شــک داشــته حاشــد و حــهطــور کلــی
طنانشه طرفحن در اور فوق نزاع و اظتالف داشته و برای رفع نزاع حه حـاکن شـرع وراضعـه کننـد و حـاکن شـرع
حكن کند ،حاخد اػ آن تجعحت کنند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وحلحون تووان اػ آن را داده خا بيشتر ،حاخد  2وحلحون تووان دخگر بپرداػد.
ّ
کحفحت پرداخت بدهی و ادای آن
 تحويل بدهی و ّ
کحفحت آن

مسأله  .921ا گــر حــدهكار وقــدار وعحنــی اػ حــدهی ظــوخش را حــه قصــد ادای دیــن اػ

والش ضدا کرده و کنار حگغارد خا حه حساب حانكی وشصصی اػ ظـود ونتقـل نهاخـد،

تا ػوانی که آن وقدار توسط طلجكار خا کسی کـه در حكـن طلجكـار اسـت واننـد وکحـل

خــا ولــی شــرعی او تحویــل و درخافــت نشــده ،وــال وــغکور ههشنــان اػ اوــوال حــدهكار
وحسوب شده و در صورتی که اػ بين برود ،فرد ههشنان حدهكار حاقی ویواند.

1

مسأله  .922برای اخنكه حدهی حدهكار ادا شود ،الػم است حـدهكار قصـد پرداظـت

حــدهی ظــود و طلجكــار نحــز قصــد درخافــت طلــجش را داشــته حاشــد .حنــابراین ،حــدهكار
حاخد حدهی ظود را در صورت اوكان حا ههاهنگی و اطالع طلجكار بپرداػد.
ً
پس کسی که وثال  55وحلحون تووان اػ دخگری قرضالحسنه گرفته ،در صورتی کـه

وجلغ وغکور را حه قصد پرداظت حدهی ،حـدون ههـاهنگی حـا طلجكـار حـه حسـاب وی
 .1حنــابراین ،حــدهكار بــرای ادای حــدهی ،حاخــد وــال را حــه طلجكــار خــا ولــی خــا وکــحلش تحویــل دهــد؛ وگــر آنكــه
پرداظت حدهی اػ طریق قرارداد وستقلی ههشون «صلح» خـا «حوالـه» صـورت گحـرد کـه نحـاػ حـه تحویـل و
قجض نداشته حاشد؛
ً
پس حه عنوان وثال« ،علی» ویتواند حدهی ظوخش حـه «حسـن» را وـثال در وقابـل وـال وعـحن ظـود (واننـد
وسحلۀ نقلحهاش) خا در وقابل طلجی که اػ «حسن» دارد حا توضححاتی کـه در فصـل «صـلح» عکـر شـد ،حـه وی
صلح کند؛ حا انسام این صلح (و پـغیرفتن آن اػ ضانـب «حسـن») حـدهی وـغکور ادا شـده و نحـاػ حـه تحویـل و
قجض وجلغ نحست؛ الجته ،اگر صلح در قجال والی وانند وسحلۀ نقلحه در وثال فوق انسام شده ،آن وال پـس
اػ صلح حه ولكحت حسن در ویآخد.
ههحن طور ،اگر «علی» حه «حسن» حدهكار حاشد ،حا نقل وضه اعتجاری اػ طریق شجكۀ شـتاب حـانكی و اػ
حساب پسانداػ وی حه حساب پسانداػ طرف وقابل ،حدهحش ادا ویشـود؛ زیـرا حـا ایـن کـار ،علـی طلجكـار
ظــود (حســن) را حــه حــدهكار ظــود (حانــک) حوالــه داده و حانــک نحــز حســب فــرض ،حوالــههای وــغکور را قجــول
وینهاخد و حا تحقق حواله ،علی نسجت حه حدهی که حه حسن داشته ،بریء الغوه وی گردد.

َدین /

واریـــز نهـــوده و وی را بـــرای درخافـــت طل ــجش ح ــه حان ــک حوال ــه داده 1،خ ــا در َدظـ ـل و

ص ـــندوقش کـــه در اظتحــــار وی (طلجكـــار) اســـت قـــرار داده ،ادای دیـــن وحسـ ــوب

نهیشود؛
ً
الجته ،طنانشه حعدا طلجكار وطلع شده و حوالـۀ وـغکور را قجـول کـرده خـا وجلغـی را
که در َدظل و صـندوقش گغاشـتهانـد ،حاحـت ادای دیـن پغیرفتـه خـا حـه وجلـغ در خـافتی
رضاخت داده و حدهكار را بریء الغوه کرده ،کافی است.

مسأله  .923بــرای ادا شــدن حــدهی الػم نحســت نــام حــدهكار خــا علــت حــدهی وعــحن

حاشــد .حنــابراین ،اگــر حــدهكار حترســد بــرای پرداظــت حــدهی ،وعرفــی ظــودش خــا بيــان

علت حدهكارخش وفسدهای داشته حاشد 2،ویتواند وال را حه واسطۀ اوحنی حدهـد تـا
آن را حه عنوان اداء حدهی  -حدون وعرفی حدهكار و علت حدهی  -حـه طلجكـار حدهـد
و حا قجول طلجكار ،حدهی فرد ادا وی گردد؛

3

4

اوــا ا گــر حــه هــحر وضــه نتوانــد وــال را حــه عنــوان ادای حــدهی  -حــدون وفســده  -حــه

طلجكار برسـاند ،وـیتوانـد آن را حـه حـا کن شـرع خـا وکحـل وی تحویـل دهـد؛ کـه در ایـن

صورت ،حا قجول و درخافت او حدهكار بریء الغوـه وـیشـود و حـا کن شـرع حـه کحفحتـی
که صالح ویداند آن را حه طلجكار ویرساند.

ّ 
تصرف غحر وجاز در والی که بدهکاربابت ادای دين در اختحار کسی قرار داده

مسأله  .924اگــر حـــدهكار وـــالی را حــه شصصــی حدهــد تــا آن را حاحــت ادای دیــن حــه
 .1حواله ،حه صورت فضولی و اقع شده است.
ً
 .2وثل اخنكه فرد والی را قجال حدون رضاخت و اطالع والک اػ بين برده و توضحح اتفاقـات گغشـته خـا وعرفـی
ظود ،ووضب هتک ححثحت خا ضرر حه وی ویشود.
 .3وانند اخنكه حه وی حگوخد :این پول حاحت ادای حدهی حندۀ ظـدایی حـه شهاسـت ،ولـی نـام وی را نگو خـد و
او هن قجول نهاخد.
ً
 .4ههحن طور ،اگر وال را اػ خک راه عقالیی دخگر ،وثال حا ارسال آن اػ طریق پست حدون نام و نشـان و حـا عکـر
اخنكه این وال حاحت حدهی است (حدون عکر علت حدهی) حه طلجكار برساند و وطهجن حاشد که او قجـول
کرده ،کافی است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
طلجكار برسـاند ،ولـی شـصص وـغکور عهـدا خـا اػ روی غفلـت تصـرفی کـه در وـورد آن

اضاػه نداشته نهاخد و وال را تلف کند ،ضاون است ،واننـد اخنكـه وـال را بـرای ظـود

هزخنـــه کنـــد کـــه در ایـــن صـــورت 1بـــرای حــدهكار  -نــه طلجكــار  -ضــاون وــیش ــود و
حاللحت گرفتن اػ طلجكار نسجت حه تصرف غحر وأعون خـا ادای دیـن حـدهكار اػ وـال

دخگــر ،ووضــب بــریء الغوــه شــدن وی نهــیشــود ،حلكــه حاخــد حــدهحش را حــه حــدهكار

بپرداػد؛ وگر حه گونهای اػ وی حاللحت گرفته و حدهكار او را ابراء عوه نهاخد؛

الجته ،اگر شصص وغکور وکحـل اػ طـرف طلجكـار بـوده و حـه و کالـت ،وـال را حاحـت

ادای دین قجول و قجض کرده 2است ،وال وغکور ولـک طلجكـار وحسـوب وـیشـود و

طنانشــه تصــرفی کــه در وــورد آن اضــاػه نداشــته ،نهاخــد و وــال را تلــف کنــد ،بــرای

طلجكار  -نه حدهكار  -ضاون است.

این حكن ،در ووردی که فرد وـالی را در اظتحـار شصصـی قـرار وـیدهـد تـا آن را حـه

دخگری هدخه دهد خا حاحت نفقه حه ههسر خا فرػند وی بپرداػد خا طعاوی را حاحت کفـاره

حه وستحق حدهد و وانند آن نحز ضاری است.

ّ 
کحفحت ادای بدهی به طلجکاری که در دسترس نحست

مسأله  .925اگر دسترسی حه طلجكار 3حه علت غاخب بودن وی خا حـجس و واننـد آن
ً
وضــود نداشــته خــا دسترســی حــه وی وشــقت فــوقالعــادهای کــه وعهــوال قابــل تحهــل
نحست َ
(ح َرح) داشته حاشد ،دو صورت دارد:

الففف .حــدهكار حــا وضــود فحــص و ضســتسو ،اػ دسترســی حــه طلجكــار (و وارثــش در

صورت فوت وی) ،وأیوس حاشد؛

در ایــن صــورت ،حــدهكار حاخــد حــدهی ظــوخش را حــه عنــوان «رد وظــالن» حــه فقــرای

 .1در اشحای وثلی ،وثل آن و در اشحای قحهی ،قحهت آن را ضاون ویشود.
 .2تحویل گرفته است.
 .3خا وکحل خا ولی شرعی وی.

َدین /

دارای شراخط استحقاق 1بپرداػد و حنابر احتحـاط واضـب ایـن کـار را حـا اضـاػه اػ حـاکن

شرع خا نهاخنـدۀ وی انسـام دهـد خـا آن را حـه نحـت رد وظـالن حـه حـا کن شـرع خـا نهاخنـده

وی حه عنوان ولی فقرا تحویل دهد.

ب .حدهكار اوحد داشته حاشد (احتهال عقالیی دهد) که طلجكـار (و در صـورت

فوت وی وارثش) را پيدا کند؛

در این صورت ،حاخد ونتظر حهاند و اػ او ضستسو کنـد و طنانشـه او را پيـدا نكنـد

و ههشنان اوحدوار حه پيدا شدنش حاشد ،وصحت کنـد کـه ا گـر حعـد اػ فـوتش طلجكـار

(و در صورت فوت طلجكار ،وارثـش) پيـدا شـد ،طلـب او را اػ وـالش بپرداػنـد و حـه هـر

حال تا حدهحش حه طلجكار پرداظته نشده ،بریء الغوه نهیشود.

شــاخان عکــر اســت ،در صــورت (ب) طنانشــه حــدهكار حصواهــد ظــود را نســجت حــه

حدهی که بر عهده دارد بریء الغوه کند ،ویتوانـد حـدهی ظـوخش را حـه حـاکن شـرع خـا

نهاخنــدۀ وی تحویــل نهاخــد و حــا قجــول و درخافــت او حــه عنــوان ولــی غاجــب (طلجكــار)،

ح ــدهكار ب ــریء الغو ــه و ــیشـــود؛ س ــاس ح ــاکن ش ــرع حس ــب ص ــالحدخد ظ ــوخش

عهل وینهاخد.

مسأله  .926اگــر طلجكــار وفقــود االثــر بــوده و هــحر ظجــری اػ ػنــده خــا وــرده بــودن او

نجاشـــد ،ولـــی ورثـــۀ او ووضـــود حاش ــند ،ح ــدهكار حع ــد اػ گغش ــت «ده س ــال قه ــری» اػ
وفقود االثر شدن طلجكار 2،واضب است حدهحش را حه ورثۀ وی تحویل حدهد؛

شاخان عکر است ،حدهكار حعد اػ گغشت «طهار سال قهری» اػ وفقود االثر شـدن

وی نحــز ویتوانــد حــدهی را حــه ورثــۀ طلجكــار حدهــد ،حــه شــرط آنكــه در ایــن وــدت بــرای

خافتن طلجكار فحص و ضستسوی الػم را 3حا اعن حاکن شرع انسام داده حاشد.

مسأله  .927فردی که حه ضهت تضحيع اوـوال نهادهـای دولتـی وـدیون شـده ،وـیتوانـد
 .1شراخط استحقاق در وساجل « 735و حعد اػ آن» عکر ویشود.
 .2در این صورت ،حكن حه ووت فرضی طلجكار شده که توضحح آن در ضلد طهارم ،فصـل «ارث» ،وجحـث
«احكام ارث وفقود االثر» ،وسألۀ « »5354عکر ویشود.
 .3حا توضححی که در ضلد طهارم ،فصل «طالق» ،وسألۀ « »455ظواهد آود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حدهی ظوخش را حا اعن حاکن شرع حه ههان نهاد پرداظت کند و طنانشه این اور وهكن
نجاشد و وطابق قانون حاخد اووال تضـحيع شـدۀ بيـتالهـال حـه ظزانـۀ عهـووی دولـت وار یـز

شود ،واریز آن وجلغ حه شهاره حسابی که حاحت این اور وعرفی شده کافی است.

شــاخان عکــر اســت ،ا گــر طنــحن اوــری وقــرر نشــده خــا پرداظــت اػ آن طریــق وهكــن

نجاشد ،در صورتی کـه دیـن وـغکور حـه فقحـر دارای شـراخط اسـتحقاق 1پرداظـت شـود،
کافی ویحاشد.

 اوتناع طلجکار از دريافت طلج

مسأله  .928اگــر حــدهكار ،در وــواردی کــه حــق ادای حــدهی را دارد کــه توضــحح آن در

وســـألۀ « »675عکـــر شـــد ،حـــدهی ظـــود را بپ ــرداػد ،ب ــر طلجكـ ـار قج ــول آن الػم اس ــت و
طنانشه طلجكار اػ قجول آن اوتناع ورػد ،در صورت درظواست حـدهكار ،حـاکن شـرع

او را وسجور حه درخافت آن وینهاخد.
ً
الجتــه ،ا گــر اضجــار او غحــر وهكــن خــا وشــقت ظحلــی ز خــاد کــه وعهــوال قابــل تحهــل
نحست َ
(ح َرح) داشته حاشد ،حدهكار ویتواند آن را حه حاکن شرع خا وکحل وی تحویل
دهد که در ایـن صـورت ،حـا قجـول و درخافـت او حـه عنـوان ولـی فـرد وهتنـع (طلجكـار)،

حدهكار بریء الغوه ویشود؛

ساس حاکن شرع خا نهاخندۀ وی برای رساندن وال وغکور حه صاحب آن حسـب

صالحدخد عهل وینهاخد.

2

 ناوعلوم بودن طلجکار

مسأله  .929ا گــر فــردی کــه حــق وــالی حــه عهــدۀ او ثاحــت اســت و وــدیون وــیحاشــد،
 .1شراخط استحقاق در وساجل « 735و حعد اػ آن» عکر ویشود.
 .2وثل اخنكه حاکن شـرع ،فـرد حـدهكار خـا شـصص دخگـری را وکحـل کنـد تـا وـال وـغکور را در اظتحـار و تحـت
تسلط صاحب آن (طلجكار) قرار دهد و طنانشه حعد اػ آن تلف شود ،ضهانی بر عهدۀ کسی نحسـت ،خـا
آنكه آن را حـه ودخعـه نـزد شـصص اوحنـی حسـاارد تـا ػوـانی کـه رفـع وشـكل شـده و صـاحب وـال حاضـر حـه
درخافت آن گردد.

َدین /

طلجكار را نشناسد ،طنانشه احتهال عقالیی دهد که حا فحص و تحقحق حتوانـد وی
را شناسایی نهاخد ،الػم است برای شناسایی طلجكار (خا ورثـۀ وی در صـورت فـوت)

ضستسو و تحقحق نهوده و حدهی ظوخش را وطابق دستور شرع حه طلجكار ادا نهاخد.
ً
2
مسأله  .931اگر حدهكار حداند خكی اػ افراد وحصور  -وثال خكی اػ پـنذ نفـر وعـحن -
اػ وی طلجكار است ،ولی نداند کدام خک اػ آنهاسـت ،احتحـاط واضـب اسـت حـه هـر
1

صورت که براخش وقدور است  -هرطند حا پرداظت وجلغی اػ وـال ظـوخش حـه آنهـا -
اػ ههۀ آنان رضاخت حطلجـد 3و ا گـر رضـاخت گـرفتن اػ آنهـا بـراخش وهكـن نجاشـد ،حاخـد

قرعه 4بينداػد؛

5

ً
اوا اگر طلجكار ناوشصص و وردد بين تعداد غحر وحصوری (وثال صد نفـر) بـوده و

حــدهكار اػ پيــدا کــردن آن شــصص (خــا ورثــۀ وی در صــورت فــوت) هرطنــد در آخنــده،

وأیوس و نااوحد حاشد ،حاخد حدهی وـغکور را هـر طـه زودتـر 6اػ طـرف طلجكـار واقعـی حـه

عنــوان «رد وظــالن» حــه فقــرای دارای شــراخط اســتحقاق 7صــدقه دهــد و حنــابر احتحــاط
واضب این کار حا اضاػه اػ حا کن شرع خا نهاخندۀ وی حاشد.

8

 .1توضححات تكهحلی ،در وسألۀ « »743عکر شد.
« .2وحصور» در وقابل «غحر وحصور» است و ونظور اػ افراد غحر وحصور در اخنسا این است که تعداد افـراد
حه انداػهای است که اگر هر وورد در نظر گرفته شود ،احتهال اخنكه طلب ،وتعلق حه وی حاشـد ،احتهـال
ً
اندکی وحسوب گردد؛ طوری کـه آن احتهـال عرفـا ووهـوم حـه شـهار ویآخـد؛ واننـد اخنكـه وـوارد احتهـالی
« »555وورد حاشد.
 .3الجته ،ا گـر حعضـی اػ اشـصاص وـغکور اقـرار نهاخنـد کـه طلجـی اػ وی ندارنـد ،ضلـب رضـاخت آن اشـصاص
الػم نحست.
 .4کحفحت قرعه ،در وسألۀ « »5236بيان ویشود.
ً
 .5ههحن طور ،در ووردی که رضاخت گرفتن اػ آنان وشـقت فـوقالعـادهای دارد کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود
َ
(ح َرح) ،ویتواند حا قرعه طلجكار را وعحن نهاخد.
 .6حا رعاخت فورخت عرفی.
 .7شراخط استحقاق فقرا در اداوه عکر ویشود.
 .8اگر فرد حدون اعن حاکن شرع خا نهاخندۀ وی اقدام حه این اور نهـوده ،بـرای تصـححح آن وـیتوانـد حـه حـاکن
شرع خا نهاخندۀ وی وراضعه نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 شرايط وستحقحن رد وظالن

مسأله  .931ونظــور اػ فقحــر  -کــه وســتحق درخافــت «رد وظــالن» ویحاشــد  -فقحــرى
اســت کــه توضــحح آن در ضلــد دوم وســألۀ « »655و وسـاجل پــس اػ آن بيــان شــد و نحــز

الػم اســت فقحــری کــه حــه وی رد وظــالن داده ویشــود ،وســلهان ،حلكــه شــحعۀ دواػده
اواوی حاشد.

مسأله  .932رد وظالن را حه کسـی کـه نفقـۀ او بـر فـرد رد وظـالن دهنـده واضـب اسـت

(واننــد پــدر و وــادر و فرػنــد و زوضــۀ داجهــی)  -حــا توضــححاتی کــه در ضلــد دوم ،فصــل

«ػکات» ،وسألۀ « »772و وساجل حعد اػ آن عکر شد  -نهیتوان پرداظت نهود.

مسأله  .933ا گـ ــر فـ ــرد حهحـ ــرد و رد وظـ ــالن حـ ــدهكار حاشـ ــد ،طنانشـ ــه کسـ ــانی کـ ــه

واضــب النفقــۀ او در ػوــان ححــاتش بودنــد ،فقحرنــد ،وــیتــوان رد وظــالن وــغکور را  -حــا
رعاخت سایر شراخط استحقاق  -حه آنان پرداظت نهود.

مسأله  .934فقحرى که وستحق رد وظـالن ویحاشـد ،الػم نحسـت عـادل حاشـد؛ ولـی

حنابر احتحاط واضب رد وظالن حه فقحرى که تارک الصـالة خـا شـارب الصهـر خـا وتسـاهر
حه فسق است و آشكارا گناه ویکند داده نشود.

مسأله  .935کسی که رد وظالن را در وعصحت وصـرف وی کنـد ،نجاخـد رد وظـالن حـه
او حدهند ،ههشنحن حنابر احتحاط واضـب نجاخـد پرداظـت رد وظـالن حـه وی کهـک حـه
گناه خا تشویق بر کار قجحح و ناپسند وحسوب شود.

مسأله  .936فــردی کــه ســحد نحســت وــیتوانــد رد وظــالهش را حــه فقحــر ســحد بپــرداػد؛
ولی احتحاط وستحب است که آن را حه فقحر غحر سحد حدهد.

مسأله  .937دادن رد وظــالن حــه غحــر فقحــر ،واننــد صــرف وــال در وشــاهد وشــرفه،

وســاضد و حســحنحههــا خــا هحجــات وــغهجی و وراســن عــزاداری کــافی نحســت و ووضــب

بریء الغوه شدن فرد نهیشود.

مسأله  .938در وواردی که وظحفۀ حدهكار ،صدقه دادن حـه فقـرا حـه عنـوان رد وظـالن

َدین /

است ،طنانشه حعد اػ پرداظت صدقه ،طلجكار پيدا شود و حه صدقه راضی نگـردد،

حدهكار حنابر احتحاط واضب ضاون ویحاشد.

1

مسأله  .939ا گــر فــردی کــه حاخــد رد وظــالن بپــرداػد ظــود ،فقحــر حاشــد ،نهــیتوانــد رد

وظالن را برای ظوخش هزخنه نهاخد ،حلكه حاخد آن را حه فقحر دخگر که شـراخط اسـتحقاق

را دارا است حدهد.

کحفحت رهايی از بدهی به ّ
ّ
بچۀ نابالغ

مسأله  .941اگر انسان وال حشۀ ناحـالغ را اػ بـين بـرده خـا حـه وی حاحـت دخـه و واننـد آن
ً
حــدهكار شــده و حصواهــد اػ حــق النــاس وــغکور رهــایی خاحــد (ظصوصــا در وقتــی کــه

توانــایی پرداظــت آن را نــدارد) ،ویتوانــد حــا وراضعــه حــه ولــی ناحــالغ و ووافقــت وی حــه
صورت عیل عهل کند:

ً
ولی شرعی طفل ،حدهی وغکور را «ضهانت نقل دین» 2نهـوده و ظـود شصصـا حـه

عهده گحرد و حه عنوان ولی اػ طرف حشه ناحـالغ (طلجكـار) ضـهانت را قجـول نهاخـد؛ حـا
انسام این کـار ،حـدهی وـغکور حـه عوـۀ ضـاون (ولـی طفـل) ونتقـل وـیشـود و شـصص
ولی طنانشه ضهانتش حه صورت تجرعی و وسانی بـوده ،اػ فـرد وـغکور طلجـی نـدارد و
در غحر این صورت ،اػ وی طلجكار ویشود.

3

آنگــاه اػ آنســا کــه تــأوحن نفقــات حشــۀ ناحــالغی کــه ظــودش وــال 4دارد ،بــر ولــی وی

واضب نحست ،وی (ولی) وـیتوانـد در هنگـام تـأوحن نفقـات طفـل ،آن را حـه حسـاب
ً
طلب فرػند اػ ظود گغاشته و اػ وقدار حدهی ظوخش کسر نهاخد ،وثال لجاس ،کفـش،
 .1الجته درخافت آن برای طلجكار حا رعاخت آنشه در صفحۀ « ،»235پاورقی « »5عکر شد ،ضایز است.
 .2وعنای ضهانت نقل دین در وسألۀ « »5554عکر ویشود.
 .3الجته ولی حشۀ ناحالغ (ضاون) ویتواند تهام طلب خا حصشـی اػ آن را اػ فـرد وـغکور (کسـی کـه ضـهانتش را
کرده) درخافت نكرده و او را بریء الغوه نهاخد.
 .4شاخان عکر است ،ههحن طلب طفل اػ ولی ظوخش ،وال وحسوب وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

لــواػم التحریــر ،اســجاب حــاػی ...،را حــهطــور وســانی اػ وــال ظــوخش ظر خــداری نكنــد،
حلكه حه حساب حدهی ظود حه فرػندش ونظور نهاخد.

پرداخت بدهی از جنس ديگر

مسأله  .941حدهكار ویتواند حا رضاخت طلجكار ،حدهی ظوخش را اػ غحر ضنسـی کـه
ً
حه آن ودیون است بپرداػد ،وثال ػنی کـه اػ شـوهرش حاحـت وهرخـه ،سـكۀ طـال طلجكـار

است ،طنانشه شـوهر بـرای ادای دیـن ،پـول سـكههـا را حـه ههسـرش حدهـد و او قجـول

نهاخد ،اشكال ندارد.

مسأله  .942طلجكــار ویتوانــد حــا رضــاخت حــدهكار ،طلجــی را کــه بــر عوــۀ وی دارد،
ً
تجــدیل حــه ضــنس دخگــر در عوــۀ او نهاخــد؛ وــثال فــردی کــه  55وحلحــون تووــان اػ دخگــری
طلب دارد و سررسحد آن فرا رسحده و ویظواهد آن را حه دخنـار عراقـی در عوـۀ حـدهكار

حه صورت حال تجـدیل نهاخـد ،طنانشـه حـه حـدهكار حگو خـد« :طلـجن را تجـدیل حـه دخنـار
عراقی در عوهات کن» و او هن قجول کند صححح است؛ طه اخنكه حصواهد آن را پس
اػ تجدیل درخافت کند خا آن را ههشنان در عوۀ وی حاقی گغارد؛

شـاخان عکـر اســت ،اػ آنسـا کــه تجـدیل فـوق ،نــوعی «وعاوضـه» اســت ،حاخـد شــراخط

صحت وعاوضه اػ ضهله وعلوم بودن وقدار در آن رعاخت شود.

حنابراین ،در وثال فوق الػم است در هنگام تجدیل وعلوم حاشـد  55وحلحـون تووـان

طند دخنار است؛ پـس ا گـر  55وحلحـون تووـان در آن ػوـان  355هـزار دخنـار حاشـد ،طلـب

فرد تجدیل حه  355هزار دخنار ویشود ،هرطند آن را ػوانی درخافـت کنـد کـه  55وحلحـون
ً
تووان ،وثال  435هزار دخنار شده حاشد.
ّ
ديون و وطالجات وتوفی
 فوت بدهکار

مسأله  .943اگر حدهكار حهحرد ،واضب است حدهیهای او اػ اصل والش پرداظـت

َدین /

شود 1و دیـون وـدتدار او تجـدیل حـه دیـن حـال گردخـده و طلجكـاران ویتواننـد طلـب
ظوخش را قجل اػ فرا رسحدن ووعد اولحۀ آن ،وطالجه نهاخند.

در صورت فوق ،پرداظت حدهیهای وتوفی اػ اووال وی 2واضـب اسـت ،هرطنـد

حا فروش اووالی حاشـد کـه اػ «وسـتثنحات دیـن» 3وحسـوب وـیشـود .حنـابراین ،حكـن

وستثنحات دین وانند ظانۀ وسكونی وورد احتحاح ،فقـط ور بـوط حـه ػوـان ػنـده بـودن
حدهكار است و شاول حعد اػ وفات وی نهیشود.

4

شاخان عکر است ،این حكن شاول اووالی که حعد اػ وفات حاصـل وـیشـود ،ولـی

در حكــن وــال وتــوفی اســت نحــز وــیشــود .حنــابراین ،ا گــر شصصــی حــه قتــل برســد ،دخــۀ

شرعی که حاحت قتل ثاحت وـیشـود ،در حكـن دارایـی وی اسـت و حـدهیهـای وی اػ
آن پرداظت ویشود .ههحن طور اسـت حكـن ،ا گـر فـرد در ػوـان ححـات ظـود داوـی را
برای صحد نصب کند و حعد اػ وفاتش وـاهی خـا ححـوان وحشـی واننـد آهـو در آن واقـع

شود.

5

 فوت طلجکار

مسأله  .944اگر طلجكار حهحرد ،طلبهای ودتدار و ی ههشنـان بـر حـال ظـودش

حاقی است و ورثۀ او حق وطالجۀ آن را قجل اػ فرا رسحدن ووعدش ندارند.

 .1وگر آنكه وصحت کـرده حاشـد حـدهیهای وی را اػ ثلـث وـالش بپرداػنـد و در ایـن صـورت ،طنانشـه ثلـث
وال کافی نجاشد ،حاقحهاندۀ حدهی اػ اصل وال کسر ویشود.
 .2پرداظت حدهی وتوفی اػ «ػوحن وـوات» کـه وـورث در ػوـان ححـات ظـوخش اقـدام حـه تحسحـر و اححـای آن
نكرده ،ولی سند رسهی آن حه نام وی بوده ،حكن ویژهای دارد که در وسألۀ « »5346عکر ویشود.
 .3وعنای وستثنحات دین ،در وسألۀ «»755عکر شد.
 .4حكن کسی که والی را حه شصصی قرض داده خا فروظتـه و اػ ایـن حاحـت اػ وی طلجكـار وـیحاشـد و حعـد اػ
وفــات آن شــصص ،عــحن وــالش در وــاترک وتــوفی ووضــود اســت در فصــل « َح ْســر» ،وســألۀ « »5462عکــر
ویشود.
 .5حــه ضلــد طهــارم ،فصــل «وصــحت» ،وســألۀ « »5525و فصــل «دخــات» ،وســاجل « 5343و  »5235وراضعــه
شود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 اجاره دادن اووال وتوفی با وجود داشتن بدهی

ً
مسأله  .945اگــر فــردی کــه فــوت شــده حــه وــردم حــدهكار حاشــد و ورثــه حصواهنــد وــثال
ونــزل خــا وغــاػۀ وی را اضــاره دهنــد 1،طنانشــه طــوری حاشــد کــه حــا ادای حــدهی وتــوفی

ونافــات نداشــته حاشــد ،اشــكال نــدارد و در ایــن صــورت اضــاره بهــا وتعلــق حــه ورثــه

است 2و طلجكاران حقی در آن ندارند؛

اوا اگر اضـاره دادن طـوری حاشـد کـه حـا ادای حـدهی وتـوفی ونافـات داشـته حاشـد،

اضاره حـدون اعن طلجكـاران صـححح نحسـت؛ واننـد اخنكـه حـدهكاریهـای وتـوفی حـه

انــداػۀ اوــوال و دارایــیهــای وی حاشــد و بــر اثــر اضــاره دادن ارػش و والحــت اوــوال وــورد
اضاره کاسته شود و برای ادای حدهیهاخش کافی نجاشد.
طلج ّ
وهريه با فوت يکی از زوجحن


مسأله  .946ا گــر وهرخــۀ زوضــه وــدتدار حاشــد ،در صــورت فــوت او ،ورثــۀ وی حــق

ندارند قجل اػ فرا رسحدن ودت ،آن را وطالجه نهاخند؛

اوا اگر شوهر قجل اػ سررسحد ودت وهر حهحرد ،زوضـۀ وی حـق دارد وهـر ظـوخش را

وطالجه نهاخد.

ّ
 وظحفۀ هر وارث نسجت به بدهیهای وتوفی

مسأله  .947اگر فردی که ودیون است فوت نهاخد و حعضی اػ ورثه وعصحت نهـوده
و اػ ادای دیون وتوفی اوتنـاع ورػنـد و اوـوال او بـين ورثـه قسـهت شـود 3،وارثـحن دخگـر

 .1تصرفات دخگر وانند هجه و حصشش خا فروش اووال حه قحهت کهتر اػ وعهول ،ههحن حكن را دارد.
 .2الجتــه ،ا گــر زوضــۀ وتــوفی ضــزء ورثــه حاشــد ،اػ وــال االضــارۀ وــغکور ســههی نــدارد ،کــه توضــحح آن در ضلــد
طهارم ،فصل «ارث» ،وجحث «ارث ػن و شوهر» ،وسألۀ « »5445عکر ویشود.
 .3الجتــه ،بــر ولــی شــرعی وتــوفی (واننــد وصــی) الػم اســت ورثــه را  -هرطنــد حــا وراضعــه حــه وحــاکن صــالحه
قضایی  -ولزم حه پرداظت دیـون وتـوفی قجـل اػ تقسـحن ارث نهاخـد؛ وگـر آنكـه ایـن کـار بـرای وی وهكـن
ً
وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) حاشد.
نجاشد خا وستلزم ضرر خا وشقت فوقالعادهای که

َدین /

الػم نحست تهام دیون وتوفی را اػ والی که در اظتحارشان قرار گرفته بپرداػند؛

حلكــه حاخــد نســجت دیــون وتــوفی را حــه تهــام اوــوالش وحاســجه نهــوده و حــه ههــان

نسجت ،اػ اووالی که در اظتحار دارند ،برای ادای دیون اقدام نهاخند.
ً
وــثال ا گــر ارػش اوــوال وتــوفی  35وحلحــون تووــان بــوده و وی  55وحلحــون تووــان حــه
1

دخگران حدهكار حاشد ،الػم است هر خک اػ ورثه تنها حـه انـداػۀ خـک پـنسن اػ اوـوالی را
که در اظتحارشان قرار گرفته ،ضهت ادای دیون واگغار نهاخند.
ّ
 تزاحن ديون وتوف ٓی با ساير واججات

مسأله  .948پرداظـت حـدهیهـای وتـوفی وقـدم بـر وصـحت و ارث اسـت .حنــابراین،
ا گــر اوــوال وتــوفی حــه انــداػۀ حــدهیهــای او خــا کهتــر حاشــد ،حاخــد وــالش را صــرف ادای

حدهیهای وی نهاخند ،و حه وارث او طحزی نهیرسد.

2

مسأله  .949تــأوحن وقــدار واضــب خــا وســتحب در کفــن و ســایر وصــارح تسهحــز در
حدود وعهول و وتعارف حا در نظر گرفتن شأن وحت 3،وقدم بر ادای دیـون و عهـل حـه

وصحت و تقسحن ارث ویحاشد.

مسأله  .951اگر فردی که اػ دنحا رفته ،والی را نزد دخگران حـه عنـوان رهـن شـرعی قـرار
داده حاشد و وال دخگری برای تأوحن کفن و هزخنۀ تسهحز نداشته حاشد ،طنانشه وال

وــغکور حــه عنــوان رهــن (گــروی شــرعی) در اػای حــدهكاری شــصص دخگــری حاشــد،

نهیتوان وال گرویی را ضهت کفن و هزخنۀ تسهحز وتوفی صرف نهود؛

 .1هرطند احتحاط وستحب است ورثهای که سهن ظـود اػ حـدهی را پرداظتـهانـد ،قجـل اػ ادای تهـام حـدهی
وتوفی ،اػ تصرفاتی که ونافات حا ادای دین وی دارد ،حتی نسجت حه سهن ظوخش اضتناب نهاخنـد و در
فرض وغکور ،حدهی وتوفی نسجت حه سهن ورثهای که اوتنـاع ورز خـدهانـد ،ههشنـان حـاقی ویوانـد و ورثـۀ
وغکور ورتكب وعصحت شده و وظحفه دارند حدهی وتوفی را بپرداػند و ضاون وال وورد تصرف هستند.
 .2الجتــه ،ورثــه وــیتواننــد حــدهیهای وتــوفی را اػ اوــوال ظودشــان بپرداػنــد و الػم نحســت دیــن اػ ظــود اوــوال
وتوفی پرداظت شود.
 .3توضحح بيشتر در وورد آنشه اػ وصارح تسهحز که در حـد وعهـول و شـأن اػ اصـل وـال برداشـته وـیشـود در
ضلد اول ،فصل «احكام اووات» ،وساجل « 542تا  »555عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اوــا طنانشــه وــال گرو یــی در اػای حــدهكاری ظــود وتــوفی حاشــد ،آن وــال ضهــت

کفن و هزخنـۀ تسهحـز وتـوفی در حـدود وعهـول و وتعـارف حـا در نظـر گـرفتن شـأن وی

1

وصرف ویشود.

مسأله  .951اگر وتوفی قرض و حـدهی حـه وـردم داشـته و حسـة االسـالم بـر عهـدۀ وی

استقرار پيدا کرده حاشد و ظهس و ػکات وال نحز حدهكار بوده و والی را حاحـت حـدهی

ظودش خا دخگران نزد طلجكار گروی شرعی گغاشـته حاشـد و نسـجت حـه نهـاػ و روػه و

کفــارات و پرداظــت نــغر هــن وصــحت نهــوده حاشــد و نحــز ضهــت کفــن و تسهحــز وی

هزخنــهای الػم حاشــد ،ولــی دارایــی او بــرای ههــۀ آنهــا کــافی نجاشــد ،اولوخــت در انســام

هزخنهها حه ترتحب 2عیل است:

الف .ظهس و ػکات والی که عحن آن ووضود است (خعنی ههـان وـالی کـه حـه آن

ظهس و ػکات تعلق گرفته وضود داشته حاشد)؛
ب .هزخنۀ کفن و تسهحز وتوفی؛

3

ج .قرضها و حدهكاریهایی که فرد نسجت حه وردم دارد؛
د .ادای حسة االسالم؛

ه  .ظهس و ػکاتی که فرد بـر عوـه دارد (خعنـی وـال وـورد ظهـس خـا ػکـات وصـرف

شــده خــا اػ بــين رفتــه خــا حــا دســتگردان ،وصــالحه و واننــد آن حــه عوــۀ فــرد ونتقــل شــده

حاشد)؛

 .1ههان.
 .2حا وضود ورتجۀ قجلی ،نوحت حه ورتجۀ حعدی نهیرسد.
 .3ا گــر وتــوفی در ػوــان ححــات ،وــال ظــود را حاحــت حــدهی شــصص دخگــر گــرو (رهــن شــرعی) گغاشـته حاشــد،
حق الرهانۀ طلجكار ،وقدم بر وورد «ب» و در رتجۀ دوم است حه این وعنا که ا گـر در عـحن آن ،وـال ظهـس
و ػکــات نجاشــد و حــدهكار حــدهی ظــود را ادا نكنــد ،اػ آن وــال ضهــت برداشــت حــق طلجكــار (حــا رعاخــت
وساجل رهن) استفاده ویشـود و نوحـت حـه وـوارد حعـدی وـغکور در وـتن نهیرسـد؛ اوـا ا گـر وتـوفی در ػوـان
ححــات ،وــال ظــود را حاحــت حــدهی ظــودش گــرو (رهــن شــرعی) نــزد طلجكــار گغاشــته حاشــد ،حــق الرهانــۀ
طلجكــار در آن وــال ،وقــدم بــر وــورد «ح» و وــؤظر اػ وــورد «ب» اســت؛ توضــحح بيشــتر در وســألۀ « »735عکــر
شد.

َدین /

و .نهــاػ و روػه و کفــاره و نــغری کــه فــرد نســجت حــه آن وصــحت نهــوده اســت ،کــه

توضحح آن در احكام وصحت عکر ویشود.

شاخان عکـر اسـت ،در ظصـوص ظهـس ،طنانشـه وتـوفی حـه دادن ظهـس عقحـده
ً
نداشـــته خ ــا عقحـــده داشـــته ،ولــی عه ــدا خــا اػ روی کوتــاهی و س ــهلانگــاری ظه ــس
نهـــیداده و وص ــحت ح ــه دادن ظه ــس نح ــز نك ــرده ،الػم نحس ــت ورث ــۀ وی ک ــه ش ــحعۀ
دواػده اوــاوی هســتند ظهــس واضــب بــر او را بپرداػنــد ،کــه توضــحح آن در ضلــد دوم

وسألۀ « »367عکر شد.

فروش طلج (دين)

«فروش طلب» 1صورتهای وصتلفـی دارد ،کـه احكـام هـر خـک اػ آنهـا در وسـاجل

حعد ظواهد آود.

 فروش طلج در وقابل عحن شخصی

مسأله  .952طلجكــار ویتوانــد طلــب ظــوخش را حــه وــال وعحنــی کــه حــه صــورت عــحن

شصصی 2ویحاشد حفروشد ،هرطند ارػش وال وغکور کهتر اػ ارػش طلـب حاشـد ،حـه
شرط آنكه ووضب رحای وعاولی خا اشكال شرعی دخگر نجاشد.

حنابراین ،اگر فرد اػ دخگری  55وحلحون تووان سـه واهـه ،طلجكـار حاشـد و آن را حـه 7

وحلحون تووان پول نقد که عحن آن ووضود است حفروشد اشـكال نـدارد ،ولـی طنانشـه
ً
فرد اػ دخگری وثال  5555کحلوگرم برنذ طلجكار حاشد و حصواهد آن را حه شـصص دخگـری

حه  755کحلوگرم برنذ ووضود حفروشد ،رحا و حرام است.

3

 .1فروش طک حقحقی که توضـحح وعنـای آن در وسـألۀ « »745عکـر ویشـود ،در واقـع اػ اقسـام فـروش طلـب
ویحاشد.
 .2توضحح وعنای «عحن شصصی» ،اػ توضححات وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.
 .3توضحح احكام آن ،در فصل «وعاوالت حاطل و حرام» گغشت.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 نقد کردن طلج ودتدار در وقابل وجلغ کهتر

مسأله  .953طلجكار ویتواند حا رضاخت حدهكار ،وقداری اػ حدهی وـدتدار وی را
ً
نقدا درخافت کند و او را اػ وقدار حاقحهاندۀ حدهی ،بریء الغوه نهاخد.
ً
وثال فردی که وجلغ  55وحلحون تووان حه ودت شش واه اػ دخگـری طلجكـار اسـت،

وــیتوانــد حــا توافــق حــدهكار 6 ،وحلحــون تووــان آن را حــه صــورت نقــد درخافــت نهــوده و

حقحۀ طلب ظوخش را حه حدهكار بجصشد و او را بریء الغوه نهاخد.

1

 فروش طلج به غحر از بدهکار به صورت نقد يا نسحه

مسأله  .954کســـی کـــه اػ دخگ ــری طلجك ــار اس ــت ،و ــیتوان ــد طل ــب ظ ــود را  -ط ــه

ودتدار حاشد و طه حال  -حه شصص دخگر حه ثهـن کلـی 2در عوـۀ وی 3،حـه صـورت

نقــد (حــال) حفروشــد ،حــه شــرط آنكــه ووضــب ر حــا خــا اشــكال شــرعی دخگــر 4نجاشــد؛ اوــا

فــروش طلــب وــغکور حــه ثهــن کلــی در عوــۀ آن شــصص حــه صــورت وــدتدار (نســحه)
صححح نحست.
ً
وثال اگر علی  355هـ ـزار دخن ـار اػ ف ـردی طلجكار حاشـ ـد ،طنانشـه حصواهـ ـد آن را حـه
5

 .1شــاخان عکــر اســت ،طلجكــار ههــحن کــار را ویتوانــد حــا «فــروش» طلــب ظــوخش حــه وجلــغ کهتــر انســام دهــد
وشروط بر اخنكه ووضب رحا نجاشد و نحـز ثهـن ،نجاخـد طلجـی حاشـد کـه ظرخـدار ،قجـل اػ ایـن وعاولـه داشـته
ً
(دین سابق بر عقـد) ،وـثال اگـر علـی  55وحلحـون تووـان طلـب حـال اػ حسـحن داشـته و حسـحن  54وحلحـون
تووان طلب ودتدار اػ علی داشته حاشد ،حسحن نهیتواند  54وحلحون تووان طلب ظـوخش را در وقابـل
 55وحلحون تووان طلب علی اػ ظود ،حفروشد.
 .2هرطند قحهت کهتر.
 .3در این فرض ،دین در عوۀ ظرخدار حاحت ثهن ،حا انعقاد وعاوله وحقق ویشود و ثهن وعاوله ،دین سابق
سابق بر عقد نحست.
 .4وانند ووردی که فرد والی را (حه وعاولۀ سلف) پيشظرخد کـرده و اػ ایـن حاحـت طلجكـار اسـت و حصواهـد
طلب ودتدار وغکور را که هنوػ سررسحد آن نرسحده حه شصص ثالث حفروشد ،وعاولۀ وغکور  -ههشنان کـه
در وسأله « »427عکر شد  -حاطل است.
 .5حكــن فــروش آن طلــب در اػای طلجــی کــه ظر خــدار در عوــۀ شــصص ثالــث دارد (دیــن ســابق بــر عقــد) ،در
وسألۀ حعد عکر ویشود.

َدین /

 55وحلحون تووان در عوۀ حسن خک واهه حفروشد ،وعاوله صححح نحست؛

1

اوــا ا گــر ثهــن وــغکور حــال و حــدون وــدت در عوـۀ ظر خــدار حاشــد ،وعاولــه صــححح

است حه شرط آنكه ووضب رحا و اشكال شرعی دخگر نگردد.
 فروش طلج در وقابل طلج خريدار از شخص ثالث

مسأله  .955اگر طلجكار طلب ظوخش را حـه شـصص دخگـری حفروشـد ،در حـالی کـه

قحهــت و ثهــن وعاولــه نحــز طلجــی حاشــد کــه فــرد دوم (ظر خـدار طلــب) اػ دخگــری دارد،
وعاولۀ وغکور حاطل است.

2

شــاخان عکــر اســت ،در حاطــل بــودن ایــن وعاولــه فرقــی نهی کنــد بــين اخنكــه هــر دو

طلب ودتدار خا حدون ودت خا وصتلف حاشند ،ولی اگر وعاولۀ وغکور را حه صورت
وصالحه انسام دهند ،حه گونهای که رحا خا اشـكال شـرعی دخگـر پـيش نحاخـد ،اشـكال

ندارد.

ً
وثال اگر علی  355هزار دخنار عراقی اػ دخگری طلب داشـته و حسـن نحـز  55وحلحـون

تووان اػ شصصی طلجكار حاشد ،علی نهیتواند طلـب ظـوخش ( 355هـزار دخنـار) را در

وقابــل طلــب حســن ( 55وحلحــون تووــان) حفروشــد ،ولــی وــیتواننــد وعاولــۀ وــغکور را حــه
صورت وصالحه انسام دهند.

مسأله  .956احكام توانایی بر تحویل کاال کـه در وسـاجل « 545تـا  »555عکـر شـد ،در
وــورد دخنــی کــه فــرد اػ دخگــری دارد و وــیظواهــد آن را حــه شــصص ثالــث حفروشــد نحــز

ضاری ویشود.

حنـــابراین ،اگــر فروشــنده دخنـــی را کـــه اػ دخگــری طلجكــار بــوده حــه شــصص ثــالثی

حفروشــد ،الػم اســت دیــن وــغکور را در ػوــان اســتحقاق آن حــه ظر خــدار تحویــل دهــد و
 .1اگر وعاولۀ وغکور را حه صورت وصالحه انسـام دهنـد ،حـه گونـهای کـه رحـا خـا اشـكال شـرعی دخگـر  -واننـد
آنشه در وسألۀ « »427عکر شد  -پيش نحاخد ،اشكال ندارد.
 .2طنحن وعاولهای «فروش دین حه دین» (بيع دین حه دین) ناوحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

طنانشه نتواند آن را حه ظرخدار دین تحویـل دهـد ،در صـورتی کـه ظر خـدار حتوانـد آن را
وصول نهاخد ،وعاوله صححح است.

ً
در صورتی که اوكان تحویل دین حه طرف وقابل کـال وضـود نـدارد ،وعاولـه حاطـل

است؛ وگر آنكه آن را حه ههراه شیء دخگری که ارػش والی قابـل تـوضهی دارد و قابـل

تحویل ویحاشد وعاوله کند ،که در این صورت وعاوله صححح است.

مسأله  .957وعحــار در صــححح بــودن وعاولــۀ فــروش دیــن در وســأله قجــل ،توانــایی

فروشنده در تحویل دادن دین خـا قـدرت ظر خـدار در وصـول آن اسـت و عـدم قـدرت و

توانایی ودیون اثری ندارد.

حنــابراین ،اگــر در ػوــان اســتحقاق درخافــت دیــن ،وــدیون وعســر حاشــد و توانــایی

پرداظــت دیــن را حــه شــصص ثالــث  -حــه ســجب ورشكســتگی و واننــد آن  -نداشــته

حاشـــد ،ولـــی فروشــندۀ دیـــن حتوانـــد حـــه طریــق وشــروعی حــدهی وــدیون را حــه ظر خــدار
(شصص ثالث) ادا نهاخد وعاوله صححح است؛

حنابراین ،بر فروشنده واضب است هنگام وطالجۀ ظرخدار در سررسحد دین ،ػوحنۀ

ادای دیــن را فــراهن نهاخــد ،هرطنــد حــه ایــن صــورت کــه اػ وــال ظــود حــه انــداػۀ دیــن حــه
ودیون قرض دهد تا او حتواند حدهحش حه ظرخدار را بپرداػد ،خا حدون قصد وسانحـت و

تجرع حا اعن حدهكار حدهی او را بپرداػد.

خريد و فروش وال به صورت ّکلی در ّ
ذوۀ فرد

در صورتی که وعاولـۀ وـال حـه صـورت کلـی در عوـۀ فـرد حاشـد ،حكـن آن در اداوـه

عکر ویشود.

ّ
ّ ّ
ذوۀ ودت دار
 هر دو طرف وعاوله کلی در

مسأله  .958اگر فرد والی را حه صورت کلی در عوۀ ظود و ودتدار ،در وقابـل وـالی

َدین /

کــه آن هــن حــه صـــــورت کلــی و وــدتدار در عوــۀ طــرف وقابــل اس ــت حفروش ــد 1،ایــن

قرارداد حاطل است؛ طنحن وعاولهای «وعاولۀ کالی حه کالی» ناوحده ویشود.
ً
وثال طنانشه علی خک دستگاه ظودرو را حا اوصاف وعحن حه صورت کلی در عوۀ
2

ظودش حا قرار ودت خک سال برای تحویل آن ،در اػای  535وحلحون تووان حـه صـورت

رأسی خا اقساط ودتدار دو ساله حفروشد ،وعاولۀ وغکور حاطل است.
ّ
ّ
ّ ّ
ذوۀ ودتدار و ديگری حال
 يک طرف کلی در

مسأله  .959اگر فرد والی را حه صورت کلی در عوۀ ظـود ،در وقابـل وـالی کـه آن هـن
کلی در عوۀ طرف وقابل است حفروشـد ،طنانشـه هـر دو حـال (حـدون وـدت) بـوده خـا

خكی اػ آن دو حدون ودت و دخگری ودتدار حاشد ،وعاوله صححح اسـت؛ حـه شـرط
آنكه ووضب رحا خا اشكال شرعی دخگر 3نجاشد.

وثـل اخنكـه ظـودرویی حـا اوصـاف وعـحن حـه صـورت کلـی در عوـۀ فروشـنده حـهطــور

وــدتدار بــرای تحویــل در خــک وــاه حعــد فروظتــه شــود حــه  555وحلحــون تووــان در عوــۀ
ظرخدار حه صورت حال (حدون ودت) ،که طنحن وعاولهای «سلف» ویحاشد؛

خا اخنكـه ظـودروی وـغکور حـه صـورت کلـی در عوـۀ فروشـنده حـال (حـدون وـدت)

فروظتـــه شـــود حـــه  535وحلحــون تووــان در عوۀظر خــدار بــرای وــدت دو ســال (وعاولــۀ

نسحه) ،که هر دو وعاولۀ وغکور صححح است؛

 .1در این فرض ،دین حاحـت ثهـن و وـثهن ،حـا انعقـاد وعاولـه بـر عوـۀ طـرفحن وحقـق ویشـود و دیـن سـابق بـر
عقد نحست؛ حكن فروش دین سابق بر عقد حه دین سابق بر عقد دخگر ،در وسألۀ « »733عکر شد.
َََ
کالی» اػ واؼه «کل» حه وعنای انتظار کشحدن اظغ شـده اسـت کـه در آن ،طـرفحن
« .2کا ِلئ» حا تصفحف ههزه « ٖ
وعاوله ،ونتظر درخافت وثهن و ثهن در آخنـده اػ خكـدخگر هسـتند؛ اوـروػه ایـن نـوع وعاولـه خكـی اػ اقسـام
وعروف وعاوالت «آتی» خا «فردایی» حه حساب ویآخد.
 .3وانند اخنكه وعاوله ،سلف حاشد و فرد حصواهد والی را حه صورت کلی در عوۀ ظوخش و ودتدار حه ثهـن
حــال در عوـۀ شــصص ثالــث حفروشــد ،ولــی ثهــن وــغکور قجــل اػ ضــدایی فروشــنده و ظر خــدار تحویــل داده
نشود ،در این صورت ،وعاولۀ وغکور  -ههشنان که در وسأله « »435عکر شد  -حاطل است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الجتــه ،در وثــال اول (وعاولــۀ ســلف) ثهــن وعاولــه حاخــد قجــل اػ ضــدایی ظر خــدار و

فروشنده اػ خكدخگر ،حه فروشنده تحویل داده شود.

1

خريد و فروش چک و سفته

مسأله  .961طک خا سفته بر دو قسن است:

الف .چک يا سفحۀ حمیمی؛ که حدهكار در اػای حدهی ظود حه طلجكار ویدهد.

حــدهكاری وهكــن اســت حاحــت وعاولــۀ نســحه خــا قــرضالحســنه خــا اضــرت کــار و

حقوق خا اتالف اووال دخگران خا غحر آن حاصل شده حاشد.

این قسن اػ طک خا سـفته حـه ونزلـۀ سـند حـدهكاری اسـت و ظـود حـه انـداػۀ وجلـغ

ونــدرح در آن اعتجــار وــالی نــدارد؛ حــه ههــحن ضهــت ،در وــواردی کــه فــرد وجلغــی در
وقابل واگغاری طک درخافت وی کند ،وعاوله بر ظود آن واقع نهیشود ،حلكه طلجـی

را ک ــه ب ــر عو ــۀ ح ــدهكار دارد و ط ــک خ ــا س ــفته نش ــانه و س ــند آن اس ــت ح ــه دخگ ــری

ویفروشد.

ب .چک يا سفحۀ صفىس يفا دوسفحايه؛ کـه در اػای طلـب و حـدهكاری نهیحاشـد،

وثل اخنكه فرد حدون اخنكه اػ حانک طلجكار حاشد خا وعاولهای انسام داده حاشد ،خک

برگه طک حه ودت خک سال ،حه وجلغ صد  555وحلحون تووان اػ ظود صادر نهاخد.
احكام وربوط حه هر دو وورد ،در وساجل حعد عکر وی گردد.

مسأله  .961فردی که طک حقحقی 2در دست اوست و اػ دخگری طلجكـار ویحاشـد

و قصد دارد طلب ظود را حه شصص ثالث حه کهتر اػ وجلـغ وـغکور در طـک حفروشـد،

طند صورت دارد:

الف .ثهن وعاوله ،عحن شصصی حاشد؛

3

 .1حه وساجل « 435تا  »425وراضعه شود.
 .2فروش طک حقحقی ،در واقع ههان فروش طلب ویحاشد که توضحح وساجل آن در وساجل قجل عکر شـد و
در این قسهت نحز ،برظی اػ وساجل آن بيان وی گردد.
 .3توضحح وعنای «عحن شصصی» و «کلی در عوه» ،اػ توضححات وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.

َدین /

ب .ثهن ،کلی در عوۀ ظرخدار حه صورت نقد (حال و حدون ودت) حاشد؛

1

فروش طلب در این دو صورت (الف و ب) ،صححح است.

ج .ثهن ،کلی در عوۀ ظرخدار حه صورت ودتدار (نسحه) حاشد؛

د .ثهن ،طلب حال خا ودتداری حاشد که ظرخدار اػ شصص ثالث دارد؛

فروش طلب در این دو صورت (ح و د) ،حاطل است.

2

3

حنابراین ،اگر طک (طلب) حه  55وحلحون تووان برای  4وـاه حعـد حاشـد و فـرد طلـب

وغکور را حه شصص ثالث حه وجلغ  7وحلحون تووان در عوۀ وی حه صـورت نقـد (حـال)

حفروشد ،فروش وغکور صححح است ،اوا فروش نسحۀ آن حاطل است.

مسأله  .962فردی که طـک حقحقـی در دسـت اوسـت و اػ دخگـری طلجكـار اسـت و
قصد دارد طلب ظوخش را حـه ظـود حـدهكار کـه طـک را اػ او گرفتـه ،حـه کهتـر اػ وجلـغ

وـــغکور در طـــک واگـــغار کنـــــد ،ویتوانـ ـ ـد ح ــا رضاخـ ـ ـت ح ــدهكار وق ــداری اػ طل ــب
ً
وــدتدار ظــود را نقــدا درخافــت کنــد و وی را اػ وقــدار حاقحهانــدۀ حــدهی ،بــریء الغوــه

نهاخد.

ههحن طور ،ویتواند طلب وغکور را حه ظود حـدهكار حـه دو صـورت (الـف و ب) اػ
ً
وسألۀ قجل حفروشد؛ وـثال ا گـر طلـب فـرد (طـک)  55وحلحـون تووـان شـش واهـه اسـت،

ویتواند آن را حه  5وحلحون تووـان پـول نقـد حفروشـد ،ههشنـان کـه وـیتوانـد 5وحلحـون
تووان نقد اػ حدهكار حاحـت ادای دیـن حگحـرد و حـدهكار را نسـجت حـه  3وحلحـون تووـان
دخگر بریء الغوه نهاخد.

مسأله  .963فروش طک خا سفتۀ صوری حه وجلغ کهتر نقدی ،طند صورت دارد:

الف .وقصود این حاشد که فرد وجلغی را حه صورت کلی و وـدتدار در عوـۀ ظـود

حفروشد و عوض آن را هن وجلغی پول قرار دهد (وعاولۀ سلف)؛

 .1ونظور ،دین حالی است که در عوۀ ظرخدار حا انسام وعاوله وحقق ویشود.
 .2ثهن ،دین سابق بر وعاوله حاشد ،توضحح بيشتر در وسألۀ « »733گغشت.
 .3نقد کردن طک حه وجلغ کهتر« ،تنزیل طک» خا «اسكونت طک» نحز ناوحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حكــن ایــن صــورت در فصــل «ظرخــد و فــروش» ،وجحــث «ظر خــد و فــروش پــول»،

وساجل « 447و  »455عکر شد.

ب .وقصود اػ ظرخد طک خا سفتۀ صـوری ههـان قـرض دادن حاشـد؛ خعنـی فـردی

کــه وجلغـــی پــول حـــه دخگــری ویدهـــد و در عــوض خــک بــرگ طــک صــوری درخافــت
وی کند ،وقصودش قرض دادن وجلغ وغکور حاشد.

در ایـــن صـــورت ،احكـــام قـــرض در و ــورد آن ض ــاری ویش ــود ک ــه توض ــحح آن در
ً
فصل «قرض» عکر ویشود؛ وثال اگر فرد حا توضححات فوق  5وحلحون تووان نقد قـرض
حدهـد حـه شـرط آنكـه حـدهكار خـک طـک  55وحلحـون تووـانی شـش واهـه حدهـد ،قــرض
وغکور که وشروط حه پرداظت وجلغ اضافی شده ،رحا و حرام است.
ً
ج .وقصود ،وعاولۀ ظود برگۀ طک خـا سـفته حاشـد کـه عرفـا والحـت نـدارد؛ طنـحن

وعاولهای صححح نحست.

1

تهاتر ديون (ساقط شدن و تسويۀ بدهیها)

مسأله  .964اگر دو نفر که هر خک اػ دخگری طلجكار است ،حا هن توافق کنند کـه هـر

خــک طلجــی را کــه اػ دخگــری دارد بجصشــد و وی را بــریء الغوــه نهاخــد ،عهــل وــغکور را
َ
«تهاتر قصدی» ویناوند.
اوــا در حعضــی اػ وــوارد ،نســجت حــه دو حــدهی کــه در عوــۀ طــرفحن اســت تســوخه

حساب قهری صورت ویگحـرد؛ حـدین وعنـا کـه دو حـدهی اػ عوـۀ آنـان ظـود حـه ظـود و
َ
حدون قصد ادای دین ساقط ویشود ،که آن را «تهاتر قهری» ویناوند.

مسأله  .965شراخط تحقق «تهاتر قهری» دو دین که در عوـۀ طـرفحن ویحاشـد ،وـوارد

عیل است:

 .1بــرای تصــححح طــکهــای صــوری وــیتــوان اػ راهكــاری کــه در ضلــد طهــارم ،فصــل «راهكارهــایی بــرای
رهــایی اػ رحـــا» ،وجحـــث «شـــحوههـــای رهــایی اػ رحـــای قرضـــی» ،وســـاجل « 5325و  »5327عکــر وــیشــود،
استفاده کرد.

َدین /

ً
 .1دو حدهی اػ نظر ضنس خكی حاشند ،وثال هر دو پول راخذ ههسنس حاشند ،اوـا
ً
اگر خكی اػ حدهیها  -وثال  -سـكۀ طـال و حـدهی دخگـر پـول حاشـد ،تهـاتر قهـری ضـاری

نهیشود؛

الجته ،اگر دو حدهی اػ نظر ضـنس خكـی بـوده ،ولـی اػ نظـر وقـدار وتفـاوت حاشـد ،وثـل

اخنكــه خكــی  55وحلحــون تووــان و دخگــری  4وحلحــون تووــان حــه طــرف وقابــل حــدهكار حاشــد،
تهاتر نسجت حه وقدار کهتر ( 4وحلحون تووان) حا وضود سایر شراخط وحقق ویشود.

 .2هر دو نفر تهكن و توانایی پرداظت حدهی ظو خش را داشته حاشـند ،خـا هـر دوی

آنها قدرت پرداظت آن را نداشته حاشند.

حنابراین ،ا گـر دو حـدهی اػ هـر ضهـت وثـل هـن حاشـند ،ولـی خكـی اػ دو نفـر توانـایی

پرداظـــت حـــدهی ظـــوخش را داشـــته حاشـــد و دخگـــری قـــدرت پرداظ ــت حـــدهحش را

نداشته حاشد ،تهاتر قهری ضاری نهیشود.

 .3هر دو حدهی حال (حدون ودت) حاشند و در صورت ودتدار بـودن خكـی اػ دو

حدهی خا هر دوی آنها ،ودتی که وقرر شده فرا رسحده حاشد.
ً
وثال اگر طلب حسن اػ حسحن  3واهه حه وجلـغ  55وحلحـون تووـان و طلـب حسـحن
اػ حسن  4واهه حـه وجلـغ  55وحلحـون تووـان حاشـد ،تهـاتر قهـری ضـاری نهـیشـود ،وگـر

آنكــه پرداظــت حــدهی حســحن تــا سررســحد طلــب او اػ حســن تــأظحر افتــد کــه در ایــن
صورت حا وضود سایر شراخط ،تهاتر قهری صورت ویپغیرد.

 .4حق شـصص ثـالثی حـه هـحر خـک اػ دو حـدهی تعلـق نگرفتـه حاشـد ،کـه وـانع اػ

تهاتر شود.

حه عنوان وثال ،اگر علی وجلغ  55وحلحون تووان اػ حسن طلجكار حاشـد ،سـاس حـه

علت ورشكستگی ،حاکن شرع حكن حه وحسور بودن علی نهاخد و حعـد اػ آن حسـن
حا خكی اػ اسجاب شرعی اػ علی وجلغ  55وحلحون تووان طلجكار شود ،در این صـورت،
طون نسجت حه طلجكاری علی اػ حسن ،حق طلجكاران در ووقع صـدور حكـن َح ْسـر

تعلق گرفته ،تهاتر بين دو دین وغکور صورت نهیگحرد.

رهن

1

تعريف و شرايط اصل رهن

مسأله « .966رهن» آن اسـت کـه انسـان وـالی را نـزد دخگـری در وقابـل دیـن 2خـا وـال
وعحنی (عحن شصصی) 3که نسجت حه آن ضاون است 4گرو و وثحقه قرار دهـد ،تـا ا گـر
آن حدهی خا وال وورد ضهانت را ندهد ،گرو گحرنده حتواند عوض آن را اػ وـال گرو یـی

حه دست آورد.

مسأله  .967رهـــن ش ــرعی« ،عقـــد» 5ویحاش ــد و بــرای وحق ــق شــدنش ،الػم اس ــت

«اخساب و قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.

ً
 .1شاخان تغکر است ،آنشه فعال در وورد پول پيش ظانه و وغاػه و ...حه عنوان «رهـن» در وحـان وـردم وعـروف
شده ،رهن شرعی نحست؛ حلكه فرد پولی را حه صاحبظانه قرض وـیدهـد و در وقابـل اػ سـكنای ظانـه
استفاده ویکنـد کـه حكـن آن در وـورد «د» (ز خـادۀ انتفـاع خـا ونفعـت) اػ وسـألۀ « »5545عکـر ویشـود و نحـز
تفصــحل احكــام رهــن و اضــاره در فصــل «اضــاره» ،وســاجل « 354تــا  »355عکــر شــد .عــالوه بــر ایــن ،راههــای
تصححح آن در وساجل « 356تا  »344عکر گردخد.
 .2هرطند دین وغکور ،عهل در عوۀ ودیون حاشد که توضحح آن در وسألۀ « »755عکر ویشود.
 .3وعنای «عحن شصصی» اػ توضححات وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.
 .4توضحح آن ،در وسألۀ « »755عکر ویشود.
 5وعنای «عقد» ،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنابراین ،ههحن قدر که گرو دهنده وال ظود را حه قصد گرو ،حه گرو گحرنـده حدهـد

و او حه ههحن قصد حگحرد ،کافی است (رهن وعاطاتی).

مسأله  .968حعد اػ تحقق رهن شرعی ،رهن گحرنده ویتواند آن را فسز نهاخـد؛ ولـی

رهــن دهنــده نهــیتوانــد آن را حــدون رضــاخت رهــن گحرنــده حــه هــن بزنــد؛ وگــر آنكــه وی
(رهن گحرنده) ،حق ظوخش را اػ رهن ساقط نهاخد خا حـدهكاری رهـن دهنـده ادا شـود

خا حهطور دخگری بریء الغوه گردد که در این صورت ،وال گرویی اػ رهن بـودن ظـارح
ویشود.

مسأله  .969رهن در وورد دین و حدهی ،در صورتی صـححح اسـت کـه رهـن دهنـده
در هنگـام رهــن ،حـدهكار حــه رهـن گحرنــده حاشـد .حنــابراین ،رهـن گــرفتن قجـل اػ اخنكــه

رهـــن دهنـــده بـــر اثـــر قـــرض خــــا وعاولـــۀ نس ــحه و واننـــد آن ح ــدهكار شـــود ،صـــححح

نهیحاشد.

1

حنابراین ،اگر شصص حصواهد قجل اػ قرض دادن خا وعاولۀ نسحه حـا دخگـری ،وـالی

را حه عنوان «وثحقه» در اظتحار حگحرد ،اػ آنسایی که رهن گرفتن در ایـن وـورد صـححح

نهــیحاشــد ،وــیتوانــد احتــدا در ضــهن خــک وعاول ـۀ شــرعی (وثــل ظرخــد و فــروش خــا

وصالحه خا هجه) اػ طـرف وقابـل وکالـت حگحـرد کـه در صـورت عـدم پرداظـت حـدهی
ً
ناشــی اػ قــرض خــا وعاولـۀ نســحهای کــه حعــدا واقــع وــیشــود ،حتوانــد طلــب ظــوخش را اػ
وثحقۀ وغکور  -هرطند حا فروش آن  -وصول نهاخد.

وانند اخنكه قرض دهنده حگوخد« :این قلـن را حـه  3هـزار تووـان فـروظتن 2،حـه شـرط
ً
آنكه وکحـل حاشـن 3طنانشـه اقسـاط قرضـی را کـه حعـدا حـه شـها وـیدهـن در ووقـع وقـرر

 .1شاخان عکر است ،در حال حاضر در اکثر وامهـا و تسـهحالت اعطـایی توسـط حانکهـا و وؤسسـات وـالی و
اعتجــاری ،رهــن قجــل اػ درخافــت وام خــا تســهحالت صــورت وــیپــغیرد .حنــابراین ،رهــن وــغکور رهــن شــرعی
نجوده و نسجت حه اصالح آن الػم است عقد رهن  -هرطند حه وکالت  -حعد اػ تحقـق دیـن انسـام شـود خـا
اػ راهكاری که در وسألۀ حعد اراجه شده استفاده گردد.
ً
 .2خا حگوخد« :آن را وسانا حه شها حصشحدم» خا آن را وصالحه نهاخد.
 .3وکالت وغکور حـه صـورت شـرط نتحسـه وـیحاشـد؛ توضـحح وعنـای شـرط نتحسـه و فـرق آن حـا شـرط فعـل اػ
توضححات وساجل « 477و  »355و نحز صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود.

رهن /

پرداظت نكنی ،حتوانن طلب ظوخش را حـا فـروش وثحقـه وصـول نهـاخن» و طـرف وقابـل
این وعاوله را قجول نهاخد.

مسأله  .971ههــان طــور کــه رهــن گــرفتن حاحــت اضرتــی کــه اضحــر در عوــۀ وســتأضر
طلجكار ویحاشد صححح است ،رهن گرفتن حاحـت عهلـی کـه وسـتأضر در عوـۀ اضحـر
طلب دارد نحز صححح ویحاشد.

مسأله  .971رهـــن قـــراردادن حاحـــت عحنــی کــه نســجت حــه آن ضــاون اســت (اعحــان

وضــهونه)  -ههشــون وــالی کــه آن را غصــب کــرده خــا ز یــورآالت طــال خــا نقـ ـرۀ عارخ ـ ـه
گرفت ـه  -صححح است.

حنــابراین ،اگــر غاصــب حاحــت عــودت عــحن وــال کســی کــه وــالش را غصــب کــرده،

وسحلۀ نقلحهاش را رهن حگغارد خا عارخه گحرنده حاحـت ز یـورآالت طـال خـا نقـرهای کـه حـه

عارخه گرفته ،ابزار کارش را گرو حگغارد ،اشكال ندارد.

اوــا رهــن قــراردادن حاحــت عحنــی کــه نســجت حــه آن ضــاون نحســت (اعحــان غحــر

وضهونه)  -وانند ودخعه  -صححح نهیحاشد؛ وانند اخنكه اوانتدار حاحت ودخعـهای
که نزدش است ،انگشترش را نزد اوانتگغار گرو حگغارد.

مسأله  .972اگر فرد حاحت ثهن وعاوله خا وجحع خـا اضـرت خـا عـوض صـلح و واننـد آن
ً
اػ اووالی که آن را درخافت نهوده رهن حگحرد تـا طنانشـه حعـدا وعلـوم شـود وـال وـغکور

حه وی ونتقل نشده و ولک غحر بوده خـا حـق دخگـری حـه آن تعلـق گرفتـه ،رهـن گحرنـده

حتوانــد حــق وــالی ظــوخش را اػ آن وصــول نهاخــد ،صــحت طنــحن رهنــی وحــل اشــكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

ههــحن طــور ،صــححح بــودن رهــن بــرای وفــای حــه شــروط وــالی ضــهن عقــد وحــل

اشكال ویحاشد و وراعات وقتضای احتحاط نسجت حه آن ترک نشود.

حنــابراین ،اگــر فــردی وــالی را حــه دخگــری هجــه نهاخــد (بجصشــد) حــه شــرط اخنكــه هدخــه

گحرنــده حــدهی حــانكی وی را بپــرداػد ،طنانشــه فــرد وــغکور وغــاػۀ هدخــه گحرنــده را حاحــت

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وفــای حــه طنــحن شــرطی حــه عنــوان رهــن حگحــرد ،صــحت طنــحن رهنــی وحــل اشــكال

است.

1

مسأله  .973برای صححح بودن رهن الػم نحست وـالی کـه گـرو گغاشـته ویشـود حـه
رهـــن گحرنـــده تحویـــل داده شـــود ،هرطن ــد ق ــجض و تحوی ــل آن وط ــابق ح ــا احتح ــاط

وستحب است.

ههشنــحن ،اگــر در قــرارداد رهــن ،شــرط 2شــود وــالی کــه حــه گــرو داده ویشــود ،در

اظتحــار شــصص ثــالثی خــا در اظتحــار رهــن دهنــده حاشــد ،طــوری کــه ونافــات حــا وثحقــه

بودن آن برای ادای حدهی نداشته حاشد ،حاخد وطابق شرط عهل گردد.

حنابراین ،اگر ونزل خا وغاػه خا ولک دخگر حه عنوان رهن در وقابـل حـدهی قـرار گحـرد

و شرط شود ولک وغکور در اظتحار رهن دهنـده خـا شـصص ثالـث حاشـد و فقـط سـند
ً
رسهی والكحت آن حه رهن گحرنده تحویل داده شود خا حـدون اخنكـه شـرط شـود ،حعـدا

طنحن توافقی نهاخند ،اشكال ندارد؛

اوا اگر قرارداد رهن اػ این ضهت قحد و شرطی نداشته حاشـد ،حاخـد وـال گرو یـی در

اظتحار رهن گحرنده قرار گحرد.

شرايط رهن دهنده و رهن گحرنده

مسأله  .974رهن دهنده و رهن گحرنده حاخد ناحالغ و دیوانه نجاشند و رهن را حا قصـد
و اظتحار انسام دهند و رهن دهنده نسجت حه والی که رهن وی گغارد ،حاخد والـک خـا
در حكن والک (وانند وکحل خا ولی شرعی والک) حاشد و نحز ضـزء سـایر افـرادی کـه اػ

تصرف در اووال ظود وهنوع هستند(3وانند سفحه و وفلس) ،نجاشد؛

الجته ،اگر وفلس والی را که گرو ویگـغارد ،اػ اوـوالی نجاشـد کـه اػ تصـرف در آنهـا

 .1شاخان عکر است ،در هر دو وورد ویتوان اػ وشاحه شحوهای که در وسألۀ « »747عکر شد ،استفاده نهود.
 .2طه اخنكه شرط صرخح حاشد خا حه صورتهای دخگری که در وسألۀ « »354عکر شد ،قرارداد رهن وجتنی بـر
آن واقع شود.
ْ
َ
 .3توضحح وربوط حه این افراد در فصل «حسر» عکر ویشود.

رهن /

ونع شده است 1خا اخنكه وال فرد دخگری را حا اضاػۀ او رهن حگغارد ،اشكال ندارد.
شرايط والی که رهن قرار داده ویشود
 .2 عحن شخصی باشد

مسأله  .975والی که رهن گغاشته ویشود الػم است عحن شصصی 2حاشد ،واننـد
اخنكه فرد ونزل خا وغاػه خا سكۀ طالی وعحنی را نزد دخگری گرو حگغارد؛

3

اوا رهن قراردادن دیـن (طلـب) قجـل اػ قـجض و درخافـت آن ،صـححح نهـیحاشـد.

حنابراین ،فرد نهیتوانـد طكـی را کـه در اػای طلـب ظـوخش اػ دخگـری درخافـت کـرده،

رهــن قــرار دهــد .ههــحن طــور ،اگــر حصواهــد ووضــودی حســاب پــسانــداػ ظــوخش را حــا
تحویل کارت اعتجاری ظود (حـدون قـجض و درخافـت آن ووضـودی) حـه رهـن حگـغارد،

صححح نهیحاشد.

4

ههــحن طــور ،رهــن قــرار دادن ونــافع  -واننــد ونــافع وــالی کــه آن را اضــاره کــرده خــا

نســجت حــه آن بــراخش وصــحت شــده خــا حــا عقــد صــلح حــه وی ونتقــل شــده  -صــححح

نحست و نحز رهن قرار دادن حق ههشون حـق سـرقفلی اوـا کن تسـاری ،حـق تقـدخهی
خا حق پغیرۀ ػوحنهای وقفی 5صححح نهیحاشد.

6

مسأله  .976الػم نحست وال گرویـی (عـحن رهنـی) ولـک حـدهكار حاشـد و طنانشـه
شصص ثالثی والش را حاحت حدهی ودیون نزد طلجكار رهـن حگـغارد صـححح اسـت،

 .1وانند والی که حعد اػ صدور حكن َح ْسر حه دست آورده است.
 .2وعنای «عحن شصصی» ،اػ توضححات وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.
ً
 .3شاخان عکر است ،اگر انسان کاالیی را در اػای ثهـن در عوـه (وـثال نسـحه) حصـرد ،ویتوانـد ههـان کـاال را حـه
عنوان گرو برای پرداظت ثهن قرار دهد.
 .4برای این ونظور ،فرد ویتواند احتدا در ضهن خک وعاولۀ شرعی (وثل ظرخد و فـروش خـا وصـالحه خـا هجـه)
اػ طرف وقابل وکالت حگحرد که در صورت عـدم پرداظـت حـدهی در ووعـد وقـرر ،حتوانـد طلـب ظـوخش را
حه واسطۀ طک خا کارت اعتجاری وی ،وصول نهاخد؛ وشاحه آنشه در وسألۀ « »747عکر شد.
 .5ونظور اػ حق سرقفلی ،حق تقدخهی و حق پغیره ،در صفحۀ « ،»356پاورقی « »4و « »3عکر ویشود.
 .6شاخان عکر است در این وورد ،ویتوان اػ وشاحه شحوهای که در وسألۀ « »747عکر شد ،استفاده نهود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

هرطند این اقدام حدون اضاػه اػ حدهكار انسام شود خا حدهكار اػ آن نهی کرده حاشد؛

ههــحن طــور ،حــدهكار وــیتوانــد وــالی را ضهــت گ ـرو گغاشــتن اػ شصصــی عار خــه

حگحــرد و آن را حاحــت حــدهحش نــزد طلجكــار رهــن حگــغارد و در ایــن صــورت ،شــصص
وغکور (والک) نهیتواند عارخه را فسز نهاخد و وـالش را اػ رهـن گحرنـده پـس حگحـرد و

اگر دیـن وـغکور وـدتدار اسـت ،قجـل اػ فـرا رسـحدن وـدت نهـیتوانـد اػ رهـن دهنـده
درظواست نهاخد وال عارخه را اػ رهن بودن ظارح نهاخد 1و طنانشه حدهكار حـدهحش

را نارداػد ،رهن گحرنده  -حا توضححاتی که در وسـاجل « 764و  »765بيـان وـیشـود -
وــیتوانــد عارخـۀ وــغکور را حفروشــد و «پــول فــروش» آن را حاحــت طلــجش بــردارد و در ایــن

صــورت ،اگــر عارخــه حــه قحهــت وعهــول در حــاػار خــا بيشــتر فروظتــه شــده ،رهــن گحرنــده
ضاون ههان پولی که وال عارخه حه آن فروظته شده بـرای وـالكش وـیحاشـد و ا گـر حـه

کهتــر اػ قحهــت وعهــول در حــاػار فروظتــه شــده ،ضــاون قحهــت وعهــول در حــاػار بــرای

والكش ویحاشد.

ً
شرعا ّ
تصرف در آن جايز باشد
.1 

ً
مسأله  .977گرو گغاشتن والی که انسان شـرعا نهیتوانـد در آن تصـرف کنـد  -واننـد
ً
والی که انسان قجال آن را نزد شصص دخگـری گـرو گغاشـته و هنـوػ فـک رهـن نشـده -
صححح نحست؛

اوا اگر فرد حاحت حدهحش عحنی را نزد طلجكار رهن حگغارد ،سـاس وسـدد وـالی را

اػ رهــن گحرنــده قــرض نهاخــد خــا کــاالیی را نســحه اػ او حصــرد و حاحــت آن حــه وی حــدهكار

شــود ،ضــایز اســت حــا توافــق ،ههــان عــحن را حاحــت حــدهی دوم رهــن قــرار دهــد .در ایــن

صـورت ،وــال گرویـی رهــن بــرای هـر دو دیــن وحسـوب وــیشــود و تكـرار ایــن عهــل در
صورتی که رهن دهنده دوحـاره حـه رهـن گحرنـده حـدهكار شـود نحـز اشـكال نـدارد و وـال

گرویی ،رهن نسجت حه تهاوی آن دیون حه حساب ویآخد.
 .1فک رهن نهاخد.

رهن /

ههشنحن ،اگر فرد والی را حاحت حدهحش نزد طلجكار رهـن حگـغارد ،گـرو قـرار دادن

وال دخگری حاحـت ههـان حـدهی نـزد طلجكـار صـححح اسـت و در ایـن صـورت ،هـر دو

وال گرویی رهن حاحت حدهی وغکور وحسوب ویشود.
 .5 خريد و فروش و وعاوضۀ آن صححح باشد

ً
مسأله  .978گــرو گغاشــتن طحــزی کــه شــرعا قابــل ظر خــد و فــروش نهیحاشــد ،واننــد

شراب ،آالت وصصوص ووسحقی حرام ،وساجل قهار ،صححح نحست.

ههحن طور ،گرو گغاشتن والی که وقـف شـده  -واننـد ػوـحن وقفـی هرطنـد وقـف

ظــاص - 1صــححح نحســت ،وگــر آنكــه خكــی اػ وسوػهــای شــرعی فــروش وقــف وضــود
داشته حاشد و وانع شرعی دخگری اػ گرو قراردادن آن نجاشد؛

ههشنــحن ،رهــن قــرار دادن حنــاء خــا درظتــانی کــه در ػوــحن ظراضحــه 2اســت حــهطــور

وستقل اشكال ندارد ،اوـا رهـن قـرار دادن ػوـحن ظراضحـه هرطنـد حـهطـور غحـر وسـتقل
(تجعی) در ضهن رهن حناء و درظتان صححح نهیحاشد.

مسأله  .979گرو گغاشتن شناسناوه ،کارت ولـی خـا سـایر وـدارک شناسـایی وعتجـر

حه عنوان رهن شرعی صححح نحست.

ً
حنابراین ،اگر فـرد در هنگـام اعطـای قـرض ،وـثال شناسـناوه خـا کـارت ولـی قـرض

گحرنده را حه عنوان گرو حگحرد ،رهن شرعی واقع نهیشود؛

ولی حه عنوان شرط ضـهن عقـد قـرض 3اشـكال نـدارد ،حـه ایـن صـورت کـه قـرض

دهنده در ضهن قرض شرط کند ودرک شناسایی قرض گحرنده تا وقت ادای قـرض

نزد وی اوانت حهاند ،در این صورت وـیتوانـد اػ پـس دادن آن تـا ادای کاوـل حـدهی،
اوتناع ورػد.

 .1وانند وقف بر اوالد و عر خه.
 .2ونظور اػ ػوحنهای ظراضحه (أراضی ظراضحه) در وسألۀ « ،»5335قسن سوم اػ ػوحنهای ووات حالعـارض
عکر ویشود.
 .3حه ظودی ظود و حا قطع نظر اػ عناوین دخگر.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .7 وجهن نجاشد

ً
مسأله  .981ا گــر وــال وــورد رهــن وعــحن نجاشــد ،وــثال فــرد حگو خــد« :ونــزل خــا وســحله

نقلحــهام را گــرو قــرار دادم» و وعــحن نكنــد کــدام خــک وــورد رهــن حاش ـد ،رهــن صــححح

نحست؛

او ــا ره ــن ق ــرار دادن کل ــی در وع ــحن - 1وانن ــد اخنك ــه ف ــرد خك ــی اػ  55ع ــدد س ــكۀ

بهار آػادی وثل هن را گرو قرار دهد  -اشكال ندارد.

ونافع وال وورد رهن

مسأله  .981ونافع شحجی را کـه رهـن قـرار داده ویشـود ،وتعلـق حـه والـک آن اسـت،

طه اخنكه والک ،ظود رهن دهنده حاشد و طه فرد دخگر.

خسارت وال وورد رهن و ّ
تصرف در آن

مسأله  .982وــالی کـــه گـــرو گغاشــته شــده ،نــزد رهــن گحرنــده «اوانــت» وحســوب

وـیشــود .حنــابراین ،اگـر اػ بــين بــرود خــا وعحـوب شــود ،طنانشــه وی در نگهــداری اػ آن
کوتاهی کـرده خـا در آن تصـرف غحـر وسـاػ نهـوده ،ضـاون اسـت؛ در غحـر ایـن صـورت،

ضاون نحست.

2

مسأله  .983رهن گحرنده نهیتواند در والی که گـرو گرفتـ ـه ،حـدون اضـاػۀ والـ ـک آن

 -طه رهن دهنده حاشد ،طـه کسـی دخگـر  -تصـرف نهاخـد .حنـابراین ،ا گـر اػ ونـافع آن

استفاده کند  -حا توضححی که در وسـألۀ « »5275عکـر وـیشـود  -حاخـد اضـرت الهثـل
آن را حه والكش بپرداػد.

نحز رهن دهنده  -طه ظود حدهكار حاشد و طـه شـصص دخگـر  -حـق نـدارد کـاری

 .1توضحح وعنای کلی در وعحن ،در وسألۀ « »62عکر شد.
 .2شــاخان عکــر اســت ،اگــر در ایــن وــورد شــرطی شــده اســت ،حكــن آن اػ آنشــه در وســألۀ « »275عکــر شــد،
فههحده ویشود.

رهن /

کند که حا حق رهن گحرنده ونافات دارد ،وانند اخنكه وال گرویی را اػ بـين بجـرد خـا آن
را حفروشد خا هجه نهاخد خا کاری کند که ارػش والحش کن شود؛

1

اوــا انســام تصــرفاتی کــه ونافــات حــا حــق رهــن گحرنــده نــدارد  -واننــد ســكونت در

ونزلی که گرو گغاشته شده و سند والكحـت آن در اظتحـار رهـن گحرنـده قـرار گرفتـه -

اشكال ندارد.

فروش وال وورد رهن

مسأله  .984والک وال گرویی حق ندارد آن را حدون اضاػۀ رهن گحرنـده اػ ولكحـت
ً
ظــوخش ظــارح نهاخــد ،وــثال آن را حــه دخگــری بجصشــد خــا حفروشــد و ا گــر آن را حــه دخگــری

بجصشــد خـا حفروشــد ،تصــرف وــغکور فضــولی وحســوب شــده و طنانشــه والــک ،آن را
اضاػه ندهد حاطل است.

مسأله  .985اگر رهن گحرنده طحزی را که گـرو برداشـته ،حـا اضـاػۀ والـک آن حفروشـ ـد

 -هرطنــد اضــاػۀ وــغکور حعــد اػ فــروش آن حاشــد  -پــول فــروش وــال ،گــرو وحســوب

نهیشود و رهن حاطل ویگردد.

الجته ،اگر والک وال گرویی اضـاػه دهـد رهـن گحرنـده آن را حفروشـد ،ولـی اضـاػۀ او

وقحد حاشد حه اخنكه پول فروش را گـرو قـرار دهـد ،طنانشـه رهـن گحرنـده پـس اػ فـروش
ً
طنحن نكند ،وعاوله فضولی وحسوب ویشـود و ا گـر حعـدا رهـن گحرنـده اضـاػه دهـد،
صححح ویحاشد.

مسأله  .986اگر حدهكار هنگاوی که حاخد حـدهی ظـود را حدهـد ،حـا وضـود وطالجـۀ
طلجكار آن را نارداػد ،طلجكار در صـورتی وی توانـد وـال گرو یـی را حفروشـد و طلـب

 .1طــه کــاهش ارػش وــالی آن حــه ضهــت اســتعهال و اســتفاده اػ آن خــا اػ ضهــت اضــاره دادن آن حــه شــصص
ثالث خا اور دخگری حاشد ،طوری که ونافات حا حق رهن گحرنده داشته حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ظــود را بــردارد کــه هــن در فــروش آن وــال و هــن در برداشــت طلــب اػ آن ،اػ والــک

1

وکالت 2خا اضاػه داشته حاشد؛

در غحر این صورت ،الػم است اػ والک 3اضاػه خا وکالت حگحرد و اگر دسترسـی حـه

او ندارد ،حنابر احتحاط واضب اػ حاکن شرع اضاػه حگحرد؛

الجتــه ،طنانشـــه پـــول فــروش آن بيشــتر اػ وقــدار طلــب حاشــد ،حاخــد ز خــادی را حــه

والک 4آن حدهد.

مسأله  .987اگــر طلجكــار وکالــت در فــروش و برداشــت طلــب ظــود اػ وــال گرو یــی

نداشــته و حــدهكار در ػوــانی کــه حاخــد حــدهی ظــود را حدهــد ،آن را نارداظتــه و اػ اضــاػه
دادن بــرای فــروش نحــز اوتنــاع ورػد ،طلجكــار ویتوانــد حــه حــاکن شــرع وراضعــه کنــد تــا

حدهكار را ولزم حه پرداظت حدهی خا فروش وال نهاخد؛

الجتــه ،اگــر اضجــار وی وهكــن نجاشــد ،ظــود حــاکن شــرع خــا وکحــل وی وســاػ اســت

اقــدام حــه فــروش آن نهاخــد و در ایــن صــورت حــاکن شــرع ویتوانــد ظــود گــرو گحرنــده را

برای فروش وکحل کند.

مسأله  .988اگر فـروش قسـهتی اػ وـال گرو یـی بـرای وصـول دیـن کـافی حاشـد ،رهـن
گحرنــده حاخــد حــه فــروش ههــان وقــدار  -حــا رعاخــت شــراخط وــغکور در وســاجل « 764و

 - »765اکتفا نهاخد و وقدار حاقحهانده نـزد وی اوانـت وحسـوب وـیشـود؛ وگـر آنكـه
ً
فروش قسهتی اػ آن وهكن نجاشد؛ وثال کسی حاضر حه ظرخداری حصشی اػ آن نجـوده
خا فروش قسهتی اػ آن ووضب ضرر بر والک حاشد.

 .1خا کسی که در حكن والک است ،وانند وکحل خا ولی شرعی.
 .2اگر در ضهن عقد رهن شرط شود که رهن گحرنده خا شصص ثالثی وکحل حاشد که تـا در صـورت پرداظـت
نشدن حدهی ،وال گرویی را فروظته و طلب طلجكار اػ آن پرداظت شود ،حا تحقق عقد رهن و وکالت حـه
صورت شرط نتحسه ،طنحن وکالتی الػم وحسوب شده و قابل عزل نحست؛ وگر آنكـه وـوارد حاطـل شـدن
وکالت وانند وـوت خـا ضنـون پـيش آخـد کـه توضـحح آن در وسـألۀ « 5562و  »5563عکـر وـیشـود و توضـحح
شرط نتحسۀ وکالت ،در وسألۀ « »5563ویآخد.
 .3خا کسی که در حكن والک است وانند وکحل خا ولی شرعی.
 .4ههان.

رهن /

مسأله  .989اگر والی که حـدهكار نـزد طلجكـار رهـن گغاشـته اػ «وسـتثنحات دیـن»

1

وانند ظانۀ وسكونی و اثاث ونزل که وحل احتحاح اوست حاشـد ،طلجكـار حـا رعاخـت

آنشه در وساجل قجل ( 764و  )765عکـر شـد ،وـیتوانـد آن را حفروشـد و طلـب ظـود را

بردارد.

مسأله  .991اگــر فــرد حــدهكار وــالش را نــزد طلجكــار گــرو حگــغارد و وصــحت نهاخــد در

صــورت وفــات ،وــال گرویــی را فروظتــه و طلــجش را بــردارد ،وصــحت وــغکور صــححح

اســت و ورثــه نهــیتواننــد طلجكــار را وسجــور نهاخنــد کــه وــال گرو یــی را تحویــل داده و

حدهحش را اػ وال دخگر وتوفی وصول نهاخد.

مسأله  .991اگــر رهــن گحرنــده حاحــت طلــجش اػ حــدهكار وــالی را اػ وی گــرو حگحــرد،
طنانشــه بينــه وــورد قجــولی بــرای اثجــات طلــجش نداشــته حاشــد و حــدهكار حــدهحش را

نارداػد و حترسد که اگر در دادگاه حه گرو بودن وال اقرار نهاخد ،حدهكار حا وضود اطـالع
اػ حــدهحش آن را انكــار کــرده و وــال گرو یــی حســب اقــرارش اػ او گرفتــه شــود و بــرای

اثجــات طلــجش اػ وی وطالجــۀ شــاهد و بينــه شــود ،در ایــن صــورت ضــایز اســت  -حــا
کسب اضاػه اػ حاکن شرع حنـابر احتحـاط واضـب  -وـال رهنـی را بـرای وصـول طلـجش

حفروشــد؛ ههــحن طــور اســت حكــن ،اگــر حــدهكاری کــه وــالش را گــرو گغاشــته حهحــرد و
ً
رهن گحرنده حترسد ورثۀ حدهكار  -حا توضحح فوق  -طلب وی را عهدا انكار نهاخند.
مسأله  .992درخافــت دیرکــرد خــا وضــه التــزام خــا ظســارت تــأظحر تأدخــه حاحــت تــأظحر در
پرداظــت دیــن رحــا و حــرام اســت ،هرطنــد در ضــهن قــرارداد شــرط شــده حاشــد و رهــن

گحرنده (طلجكار) حاحت وصول آن نهیتواند وال گرویی را حفروشد.
ّ
فک رهن و خارح ساختن وال گرويی از رهن

مسأله  .993اگــر تهــام حــدهی رهــن دهنــده ادا شــود ،خــا طلجكــار طلــجش را بجصشــد و

 .1توضحح وستثنحات دین ،در فصل «دین» ،وجحث «وستثنحات دین و وساجل وربوط حه آن» عکر شد.
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وی را بریء الغوه نهاخد ،وال گرویی اػ رهن بودن ظارح ویشود؛

1

اوا اگر قسهتی اػ حدهی رهن دهنده ادا شود ،خـا نسـجت حـه آن بـریء الغوـه گـردد،

تهام والی که رهن گغاشته شده ،ههشنان گرو وحسوب ویشود؛

وگر آنكه در ضهن رهن شرط شده حاشـد حـه هـر نسـجتی کـه حـدهكار بـریء الغوـه

شــد ،حــه ههــان نســجت وــال گرویــی اػ رهــن ظــارح شــود ،خــا آنكــه شــرط شــده حاشــد حــا

بریء الغوه شدن حـدهكار نسـجت حـه وقـدار وعحنـی اػ حـدهی ،تهـام وـال گـرو اػ رهـن
ظارح گردد.
ً
مسأله  .994ا گــر فــرد اػ شصصــی وــثال خــک وحلحــون تووــان قــرض حگحــرد و حاحــت آن

والی را نزد طلجكار رهن قرار دهد ،ساس دو حـاره خـک وحلحـون تووـان دخگـر اػ شـصص

وغکور قرض نهاخد ولـی وـال گرویـی سـابق خـا وـال دخگـری حاحـت قـرض دوم رهـن قـرار

داده نشود ،طنانشه هنگام ادای دین حدهكار خک وحلحون تووـان حـه طلجكـار بپـرداػد
و حا توافق وعلوم حاشد حاحت کدام حدهی وی است (حدهی دارای گرو خا حـدهی حـدون

گــرو) ،وطــابق ههــان عهــل وــیشــود .حنــابراین ،ا گــر ادای دیــن حاحــت حــدهی دارای گــرو

حاشد ،فک رهن شده و رهن گحرنده حاخـد وـال گرو یـی را پـس دهـد و ا گـر حاحـت حـدهی
حدون گرو حاشد ،رهن حه قوت ظود حاقی است؛

اوا اگر بين طرفحن وعلوم نشود که ادای دین وغکور حاحـت کـدام خـک اػ دو حـدهی

است و حدهكار خک وحلحون تووان حـه طلجكـار داده و وی نحـز آن را قجـول نهاخـد ،آنشـه

حدهكار پرداظته حاحت حدهی حدون گرو وحسوب ویشود و وال گرویی حاحت حـدهی

دخگر ،رهن حاقی ویواند.

فوت رهن دهنده يا رهن گحرنده

مسأله  .995رهن حا فوت رهـن دهنـده خـا رهـن گحرنـده حاطـل نهـیشـود و در صـورت
فوت رهن گحرنده ،طنانشه رهن دهنـده نسـجت حـه حـاقی وانـدن وـال در نـزد ورثـۀ وی

 .1در اصطالح گفته ویشود« :فک رهن» صورت گرفت.

رهن /

اوتناع ورػد ،ویتوانند حا توافق هن وال را نزد فرد اوحنـی قـرار دهنـد و در صـورت عـدم

توافق ،حاکن شرع آن وال را حه فرد اوحنی تحویل ویدهد.

دريافت وجلغی به عنوان وثحقه جهت برگرداندن ظرف و وانند آن

مسأله  .996اگــر در وعاولـــهای کـــه فروشــنده ،کــاال را حــا ظــرف 1حــه وشــتری داده و

وـــیظواهـــد وجلغـــی را اضــافه بـــر ثهـــن وعاولــه حگحــرد تــا وشــتری ظــرف را برگردانــد،
طنانشــه قــرار حاشــد فروشــنده تــا ػوــان حــاػ گردانــدن ظــرف ،آن وجلــغ را ظــرح نكنــد،

ویتوانند وجلغ وغکور را حه صورت رهن و گرو شرعی 2قرار دهند؛

اوا اگر حصواهند فروشنده در ظرح کردن آن وساػ حاشد ،راه صـححح آن اسـت کـه

اػ احتــدا کــاال حــا ظــرف حــه وجلــغ بيشــتر فروظتــه شــود و شــرط کننــد تــا ػوــان وشــصص

ظرخدار حتواند ظرف را در اػای وجلغ وورد توافـق حـه فروشـنده حفروشـد و حـه وی تحویـل

دهد.

دريافت وجلغ در ازای رهن قراردادن وال

مسأله  .997اگـــر حـــدهكار حصواهــــد وـــال شـــصص دخگـــری را حـــا رضـــاخت وی نـــزد
طلجكـارش رهـن و گــرو قـرار دهــد  -ههـان طــور کـه در وســاجل قجـل عکــر شـد  -اشــكال

ندارد.

در این گونه ووارد ،گرو دهنده ویتواند حـا توافـق و رضـاخت حـدهكار در قجـال رهـن

دادن والش ،وجلغی را اػ وی درخافت نهاخد.

شاخان عکر است ،برای الزاوی شدن پرداظت وجلغ وغکور در این وسأله (در قجال

گرو قرار دادن) ویتوانند حه هر خک اػ دو صورت عیل عهل کنند:
ً
 اس ـــتفاده اػ ق ـــرارداد «وص ـــالحه»؛ وـ ــثال حـ ــدهكار حـ ــه عنـ ــوان وصـ ــالح حگو خـ ــد: .1خا ضعجه و وانند آن.
 .2حا رعاخت شراخط رهن.
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«وصالحه ویکنن فالن وجلغ را بر عوۀ ظودم در اػای اخنكه والـت را نـزد طلجكـارم گـرو
حگغاری» و گرو دهنده حه عنوان وتصالح ،قرارداد صلح را قجول نهاخد؛

در این صورت ،بر وتصالح گرو قرار دادن والش الػم ویشود و وصـالح نحـز وجلـغ

وورد صلح را حه وی حدهكار ویشود.
ً
 اســتفاده اػ « ُضعالــه» ،وــثال حــدهكار حــه گــرو دهنــده حگو خــد« :ا گــر والــت را نــزدطلجكارم گرو حگغاری ،فالن وجلغ حاحت ُض ْعل (حق الزحهه) حه تو ویپرداػم»؛
در ایــن صــورت ،پــس اػ گــرو گغاشــتن وــال ،حــدهكار حاخــد وجلــغ وــغکور را حــه وی

بپرداػد.

قرض
فضحلت قرضالحسنه

قرض دادن حه وؤونحن  -حه ویژه نحاػوندان  -اػ اعهـال وسـتحب اسـت و در قـرآن

کرخن و رواخات وعصووحن نسجت حه آن سفارش شده است؛
َ
َ َ
َ َ ً
ًَ
ْ ُ
َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ٌ َ ٌ 1
ضاعفه له وله أضر کرخن».
« َو ْن عا الغي ُخق ِرض
اه ق ْرضا َح َسنا ف ُح ِ
«آن کحســت کــه حــه ظــدا قــرض نحكــو دهــد (خعنــی قــرضالحســنه و صــدقه دهــد و

احسـان و انفـاق حـه نحاػونـدان کنـد) تـا ظـدا آن را بـرای او طنـدین برابـر گردانـد و او را

پاداشی نحكو و کرخهانه حاشدا».
َ
َ َ
َ
ً
ً
ً
َ
َ َ
َ
َ ًَ َ ُ ْ ُ
ْ
ْ ُ
اه َخقـ ِـجض
ـاعف ُه لـ ُـه أضــعافا کثحــرة و
« َوـ ْـن عا الــغي ُخقـ ِـرض
اه ق ْرضــا َح َســنا ف ُحضـ ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ ُ َ 2
و یجصط و ِؤلح ِه ترضعون».
«کحست که حه ظدا « قرضالحسنه » دهـد( ،و اػ اوـوالی کـه ظـدا حـه او حصشـحده،

انفاق کند) تا آن را براى او (در وقـت پرداظـت) طنـدین برابـر کنـدا و ظداونـد اسـت

کــه (روػى حنــدگان را) وحــدود خــا گســترده وــیســاػد ،و حــه ســوى او حــاػ وــیگردخــد (و

پاداش ظود را ظواهحد گرفت)».
 .1سورۀ حدخد ،آخۀ .55
 .2سورۀ حقره ،آخۀ .423
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اػ اوام صادق رواخت شده که پياوجر اکرم فروودند« :هر کس حه بـرادر وـؤون

ظود قرض دهد و وی را تا ػوان توانایی بر پرداظت وهلت دهد ،وال او زخاد ویشـود

و فرشتگان بر او رحهت ویفرستند تا وقتی که وال ظود را پس حگحرد».

1

در حدخث نقل شده که اوام صادق فروودند« :هر وسـلهانی حـه وسـلهان دخگـر

حه قصد قرحت قرض دهد ،ظداوند وتعال اضر صدقه برای او ثجـت وـیکنـد ،تـا وقتـی
که وال ظود را پس حگحرد».

2

رواخــت شــده کــه پيــاوجر اکــرم فروودنــد« :هــر کــس حــه انــدوهگحنی کــه گرفتــار و

نحاػونــد اســت قــرض دهــد و در پــس گــرفتن آن وراعــات حــالش را نهاخــد( ،گناهــانش

پاک شده و) عهلش را اػ نو شروع کند و ظداوند وتعال حه اػای هر درهـن هـزار ِقنطـار
اػ بهشت حه او عطا کند».

3

4

اػ اوحر الهؤونحن رواخت شده کـه فروودنـد« :ظـدای سـجحان فروـوده اسـت :ا گـر

ظداونــد را خــاری دهحــد ،شــها را خــاری دهــد و قــدمهاختــان را اســتوار گردانــد و فروــوده

اســت :طــه کســی اســت کــه حــه ظداونــد قــرضالحســنه دهــد تــا ظــدا آن را بــرای او
طنــدین برابــر گردانــد و او را پاداشــی نحكــو و کرخهانــه حاشــدا اوــا او اػ روی نــاتوانی و

ظواری اػ شها خاری نصواسته و حه سجب تنگدستی اػ شها وام ظواهی نكرده اسـت،

اػ شها خاری ظواسته است در حـالی کـه لشـكرهای آسـهان و ػوـحن اػ آن اوسـت و او

وقتدر و حكـحن اسـت و او اػ شـها وام ظواسـته ،در حـالی کـه ظـزاجن و گنسحنـههـای
آسهان و ػوحن اػ اوست و او بینحاػ و ستوده است ،در حقحقت ظواسته اسـت شـها

را بياػواخد که کدام خک نحكوتر عهل ویکنحد».

5

 .1وسائل الشیعه ،ح ،56کتاب القرض ،حاب ،4ص ،335ح.3
 .2ههان ،ح.4
 .3نوعی واحد وػن است خا کناخه اػ وال فراوان ویحاشد.
 .4وسففائل الشففیعه ،ح ،54کتــاب األوــر حــالهعروف و النهــی عــن الهنكــر ،ابــواب فعــل الهعــروف ،حــاب،44
ص ،322ح.4
 .5يهح البالغه ،ظطجۀ .564

قرض /

حکن قرض گرفتن

مسأله  .998قرض گرفتن در صورتی کـه فـرد احتحـاضی نـدارد وكـروه اسـت ،ولـی در
صورت نحاػ کراهت آن کاهش ویخاحد و هر وقـدار کـه نحـاػ شـدخدتر حاشـد کراهـت آن

کهتر ویشود ،تا ضایی که حا وضود شـدت نحـاػ ،کراهـت آن اػ بـين وـیرود ،حلكـه گـاه

قرض گرفتن واضب ویشود ،وثل آنكه فرد ناطار شود برای تأوحن نفقۀ واضب ههسر

خا فرػندانش قرض نهاخد.

مسأله  .999کسی که وـالی نـدارد تـا حـا آن قـرض ظـود را حدهـد و احتهـال و اوحـد حـه

دســت آوردن طنــحن وــالی را هــن نــدارد ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه ضــز در هنگــام
ضرورت و اضطرار قـرض نگحـرد؛ وگـر آنكـه قـرض دهنـده را اػ حـال و وضـعحت وـالی

ظوخش وطلع کند.

تعريف قرض و شرايط اصل قرض

مسأله  .1111قرض آن است که انسان والی را حه دخگری تهلحـک نهاخـد (حـه ولكحـت

او در آورد)؛ حــه گونــهای کــه طــرف وقابــل در عوــهاش ضــاون آن وــال حاشــد ،خعنــی ا گــر

وال وغکور اػ اووال وثلی است ،وثل آن و طنانشه اػ اووال قحهی اسـت 1،قحهـت آن

را حه قرض دهنده حدهكار شود.

مسأله  .1111قرض« ،عقـد» 2ویحاشـد و بـرای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب و

قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.

حنابراین ،اگر فرد والی را حه عنـوان قـرض حـه دخگـری دهـد و او هـن حـه ههـحن قصـد

حگحرد ،قرض وحقق شده است (قرض وعاطاتی).

 .1تعرخف وثلی و قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 2وعنای عقد در وسألۀ « »53عکر شد.
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شرط ّ
صحت قرض (تحويل)

مسأله  .1112قرض در صورتی صححح واقع ویشود که وال وورد نظر حه طرف وقابل

تحویل داده شود؛ در غحر این صورت ،وی والک وال نهیشود.

تحویل (قجض) حه این وعنا است که وال در اظتحار و تحت تسلط فرد قـرار گحـرد

و تحقق آن در ووارد وصتلف ،وتفاوت است.

1

شرايط قرض دهنده و قرض گحرنده

مسأله  .1113برای اخنكه قرض حه صورت صححح واقع شود ،هر خک اػ قرض دهنده
و قرض گحرنده حاخد ناحالغ و دیوانـه و سـفحه نجاشـند و قـرض دادن و قـرض گـرفتن را حـا

قصد و اظتحار انسام دهند؛

ههحن طور ،قرض دهنـده نسـجت حـه وـالی کـه قـرض ویدهـد ،والـک خـا در حكـن

والک (وانند وکحل خا ولی شرعی والک) حاشـد و نحـز ضـزء سـایر افـرادی کـه اػ تصـرف
در اووال ظود وهنوع هستند(2وانند وفلس) نجاشد.

شرايط والی که قرض داده ویشود
 .2 عحن باشد

مسأله  .1114وــالی کــه قــرض داده ویشــود حاخــد عــحن شصصــی 3حاشــد .حنــابراین،

انسان نهیتوانـد وـالی را کـه اػ دخگـران طلجكـار اسـت (کلـی در عوـۀ دخگـری) ،قجـل اػ

 .1شاخان عکر است ،نقل وضه اعتجاری حه حساب پسانداػ طرف وقابل اػ طریـق شـجكۀ شـتاب و واننـد آن
«قجض و تحویل» حه حساب نهیآخد؛ عالوه بر اخنكه قرض دادن «وضه اعتجـاری» و ههـحن طـور «طلـب»،
حا توضححاتی که در وساجل « 5552و  »5553عکر ویشود ،حاطل است؛
الجته اگر قرض دهنده ،طرف وقابـل را وکحـل کنـد کـه پـس اػ انتقـال ،پـول را قـجض و درخافـت نهـوده و اػ
طرف وی حه ظودش قرض دهد ،پس اػ انسام این کار ،قرض وحقق وی گردد.
 .2توضحح وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .3وعنای عحن شصصی ،اػ توضححاتی که در وساجل « 65تا  »63عکر شد ،فههحده ویشود.

قرض /

درخافت و وصول آن ،حه شصص دخگری قرض دهد؛

1

الجتــه ،بــرای رســحدن حــه هــدف وــغکور در وــورد قــرض دادن طلــب ،فــرد وــیتوانــد

شصصی را که ویظواهد حه او قرض دهد ،وکحل نهاخد تا طلجش را اػ حدهكار وصـول

نهوده ،ساس آن را حه وکالت اػ قرض دهنده حه ظود قرض دهد.

2

مسأله  .1115قرض دادن پول اعتجاری 3و وضه اعتجاری ،صححح نهیحاشد.

مسأله  .1116قــرض دادن کلــی در وعــحن 4صــححح اســت؛ واننــد اخنكــه فــردی خــک

اسكناس  555هزار تووانی اػ بين طند اسكناس  555هزار تووانی وعحن را قرض دهد.

مسأله  .1117قرض دادن ونفعت عحن  -وانند ونافع ظانه خا وغـاػه  -صـححح نحسـت؛
الجته کسی که ویظواهد ونفعت وال ظـود را بـرای وـدتی در اظتحـار دخگـری قـرار دهـد،

ویتواند غحر اػ اضاره ،اػ عقد صلح خا عارخه حا رعاخت شراخط آن استفاده نهاخد.

 .1حنابراین ،قرض دادن ووضودی حساب پسانداػ  -حا فرض اخنكه حقحقت حساب پسانـداػ قـرض حاشـد
 تا وقتی آن ووضودی حه صورت پول درخافت نشده ،قرض دادن طلـب شـصص اػ حانـک (خـا صـندوق ووانند آن) وحسوب شده و صححح نهیحاشد.
خكی اػ روشهای ضاخگزین صححح برای هدف وغکور ،استفاده اػ قرارداد «صلح» است حه ایـن صـورت
ً
که فردی که ویظواسته وثال  55وحلحون تووان  4واهه قرض حگحرد ،حه طرف وقابل حگوخد 55« :وحلحـون تووـان
 4واهه برای شها در عوۀ ظود وصالحه وی کنن ،در وقابل اخنكه  55وحلحون تووـان وضـه اعتجـاری حـه حسـاب
ون ونتقل کرده و تصرف در آن را حهطور وسانی براخن وجاح نهایی» و طرف وقابل هن صلح را قجول کند.
شاخان عکر است ،حا انعقاد طنحن صـلحی انسـان ویتوانـد وـواردی ههشـون «خارانـۀ» ظـود را نحـز حـا هـدف
وغکور حه دخگری واگغار نهاخد.
 .2اگر کسی وجلغی را حـه صـورت نقـل اعتجـاری قـرض داده ،هرطنـد ایـن قـرض حـه ضهـت نكـاتی کـه در ایـن
وسأله و وسألۀ « »5554عکر شد (عدم صحت قـرض دادن طلـب خـا عـدم تحویـل وـال قـرض داده شـده)،
طنــحن قرضــی حاطــل اســت ،ولــی پــس اػ وصــرف آن وضــه ،توس ـط قــرض گحرنــده ،وی وجلــغ وــغکور را حــه
قرض دهنده ودیون وی گردد (این ودیون شدن بر اساس ضهان اتالف است)؛
حنابراین« ،حدهكار و ودیون شدن فرد» که نتحسۀ قرض است ،حاصـل وی گـردد؛ الجتـه ،ا گـر قـرض حاطـل
وــغکور ،شــراخطی داشــته حاشــد وثــل آنكــه قــرض گحرنــده شــرط کــرده دیــن ظــود را  4وــاه دخگــر بپــرداػد ،طنــحن
شرطی حاطل و بیاثر است و وی طنانشه توانایی والی داشته حاشد حا وطالجۀ طرف وقابـل حاخـد دیـن ظـود را
ً
فورا ادا نهاخد.
 .3وانند قرض دادن ارػهای دخسحتال (روز ارػها).
 .4وعنای کلی در وعحن ،در وسألۀ « »62عکر شد.
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 .1 وجهن و ّ
ناوعحن نجاشد

مسأله  .1118قــرض دادن شــیء وــجهن  -واننــد اخنكــه فــرد حگو خــد« :خكــی اػ دو وــال

ظــوخش را حــه شــها قــرض دادم» و آن را تعحــين نكنــد  -صــححح نحســت؛ الجتــه ،قــرض
دادن «کلی در وعحن» حه صورتی که در وسألۀ « »5554عکر شد ،صححح است.
ّ
ً
 .5 شرعا قابل تهلک باشد

ً
مسأله  .1119والی که قرض داده ویشود ،حاخد اػ اشحاجی حاشـد کـه تهلـک آن شـرعا

صححح است .حنابراین ،قـرض دادن شـراب ،ظـوک ،آالت ووسـحقی حـرام خـا وسـایل
قهار صححح نهیحاشد.

ّ
ّ
خصوصحات» آن وعلوم نحست
صحت قرض والی که «وقدار» يا «


مسأله  .1111در هنگام قرض الػم نحست وقدار والی که قـرض داده وـیشـود تعحـين

شود؛ پس اگر انسان خـک دسـته اسـكناس کـه وقـدار آن را نهیدانـد حـه دخگـری قـرض
دهد و او هن قجول و درخافت کند ،قرض حه صورت صححح واقع شده است.

ههحن طور ،اگر آنشه قرض داده ویشود اػ اووال وثلی (وانند برنذ ،گنـدم ،ضـو)

1

حاشد ،تعحين ظصوصحاتی که ووضب تفاوت ارػش والی آنها وـیگـردد الػم نحسـت و
نحــز در اوــوال قحهــی شــرط نحســت قحهــت و ارػش وــال تعحــين گــردد .حنــابراین ،قــرض
دادن خک قطعه طالیی که دو طرف وػن خا قحهت آن را نهیدانند ،صححح است؛

الجتــه ،گـــاهی بـــر قـــرض گحرنـــده الػم اســت 2بــرای اطــالع اػ نــوع و وقــدار حــدهی

ظوخش ،ظصوصحات و قحهت والی را که قرض گرفته بررسی نهاخد.

 .1توضحح وعنای اووال وثلی و قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2حه ضهت وقدوۀ پرداظت و ادای حدهی.

قرض /

پس دادن قرض
ّ 
کحفحت پس دادن قرض در اووال وثلی و قحهی

مسأله  .1111اگـر وــالی کــه قــرض داده شــده اػ اوـوال وثلــی حاشــد (واننــد پــول ،بــرنذ،

گندم ،ضو) و قحهت آن کن خا زخاد شود ،بر قرض گحرنده الػم است وثـل آن 1را (طـه اػ
نظــر اوصــاف و ظصوصــحات و طــه اػ نظــر وقــدار) حــه قــرض دهنــده پــس حدهــد و وی

نهیتواند اػ قجول آن اوتناع ورػد ،هرطند قحهت آن تفاوت کرده حاشد.

2

مسأله  .1112اگـــر وــالی کــه قـــرض داده شــده اػ اوــوال قحهــی حاشــد (واننــد اســب،

ســناهــای قحهتــی) ،3قــرض گحرنــده حاخــد قحهــت آن وــال در روػی کــه آن را قــرض
گرفته است 4حه صورت پول راخذ حه قرض دهنده پـس حدهـد و وی نهیتوانـد اػ قجـول
آن اوتناع ورػد؛

5

الجته ،در این وسـأله و وسـألۀ قجـل حـدهكار و طلجكـار وـیتواننـد حـه غحـر آنشـه عکـر
ً
شد (وثال حه پول خا کاال اػ ضنس دخگر) حاحت ادای حدهی راضی شوند.
 زوان وطالجۀ قرض

مسأله  .1113اگر در هنگام تحقق قـرض بـرای پرداظـت حـدهی ،وـدتی تعحـين نشـده

حاشد ،طلجكار ویتواند هر وقت حصواهد طلـب ظـود را وطالجـه نهاخـد و بـر حـدهكار در
صــورت تهكــن وــالی ،ادای حــدهی واضــب اســت و در صــورتی کــه بــرای پرداظــت آن
ودتی قرار داده حاشند ،حكن آن در وسألۀ « »675بيان شد.

 .1توضحح اووال وثلی ،در وسألۀ « »5352عکر ویشود.
 .2حكن کاهش حسحار زخاد ارػش پول قرض داده شده و اػ بين رفتن اعتجار آن در ػوان ادای دین ،در فصـل
«دین» ،وساجل « 755تا  »753عکر شد.
 .3توضحح اووال قحهی ،وسأله « »5353عکر ویشود.
 .4ونظور ،وقتی است که وال حه قرض گحرنده تحویل داده شده و حه قجض او در آوده است.
 .5الجتــه طنانشــه ارػش و اعتجــار پــول راخــذ اػ ػوــان قــرض دادن وــال قحهــی تــا ػوــان ادای دیــن کــاهش خافتــه
حاشد ،احتحاط واضب آن است که نسجت حه آن وصالحه صورت گحرد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 پس دادن يا پس گرفتن خود وال قرض داده شده

مسأله  .1114اگــر قــرض دهنــده ػوــانی طلــب ظــوخش را وطالجــه کنــد کــه وــال قــرض
داده شــده ووضــود بــوده و وی ههــان را وطالجــه کنــد ،بــر قــرض گحرنــده واضــب نحســت

ظود آن وال را پس دهد.
ِ

مسأله  .1115اگر وال قرض داده شده قحهی حاشد و قرض گحرنـده حصواهـد ضهـت ادای
ظود والی را که قرض گرفته حدهد ،قرض دهنده ویتواند قجول نكند.
حدهی ظوخشِ ،
ربا در قرض
 تعريف قرض ربوی و حکن حروت و ّ
والکحت اصل قرض

ههان طور که در فصل «وعاوالت حاطل و حرام» عکر شـد ،ر حـا بـر سـه قسـن اسـت،

که در این فصل احكام قسن دوم آن (رحای در قرض) بيان ویشود.

مسأله  .1116رحــای در قــرض عجــارت اســت اػ اخنكــه قــرض دهنــده در ضــهن عقــد

قرض ،زخادهای را  -که دارای ارػش والی است  -بر عهدۀ قرض گحرنده شـرط نهاخـد؛

وانند اخنكه اػ وی حصواهد وجلغی را بيش اػ آنشه قرض گرفته ،حه وی پس دهـد ،کـه

تفصحل آن در ضهن وساجل حعد ظواهد آود.

مسأله  .1117رحاظواری اػ گناهان بزرگ است و وغوتی که در حـارۀ ر حـاظواران در قـرآن
وسحد و رواخات وارد شده ،درحارۀ کهتر گناهی دخده ویشود.

رحا دادن وثل رحا گرفتن حرام است ،ولی اصل قرض صححح است 1و کسـی کـه

والی را حه صورت قرض ربوی گرفته ،والک آن ویشود و حق تصرف در آن را دارد.

2

ً
 .1حا فرضی که شراخط صحت عقد قرض که ساحقا بيان شد ،رعاخت شده حاشد.
 .2الجتــه ،ایــن حكــن در صــورتی اســت کــه قــرض گحرنــده اػ اشــصاص خــا حصــشهــای ظصوصــی قــرض ر بــوی
گرفته حاشد ،اوا اگر قرض گحرنده اػ حصش دولتی وثل حانـکهـای دولتـی خـا حصـش وشـترک ،قـرض ر بـوی
حگحرد ،عالوه بر حرام بودن آن ،اصل قرض هن حاطل است و آنشه را قرض گرفته والک نهیشود؛
تفصحل احكام آن در ضلد طهارم ،فصل «احكام حانکها و وؤسسات والی و اعتجاری» ظواهد آود.

قرض /

مسأله  .1118ههــان طــور کــه انعقــاد قــرض ر بــوی و پــغیرفتن شــرط ضــهن آن حــرام

است ،ادای زخاده حه عنوان وفای حه شرط رحا و نحز ،درخافت آن حرام ویحاشد.
ّ
والکحت وحصول قرض ربوی


مسأله  .1119اگر والی که حه صورت ربوی قرض گرفته شده ،برنذ خا گنـدم خـا شـحجی
واننــد آن حاشــد و قــرض گحرنــده حــا آن زراعــت کنــد ،وی وحصــول حــه دســت آوــده را

والک ویشود ،هرطند ورتكب وعصحت شده است.

1

ّ
والکحت زيادی ربوی


مسأله  .1121قـــرض دهنـــده والـــک ز خ ــادی ر ب ــوی ک ــه درخاف ــت ک ــرده ،نه ــیش ــود و

تصرفش در آن حرام و ووضب ضهان است؛

الجته ،اگر قرض دهنـده حدانـد کـه حتـی در صـورت اطـالع قـرض گحرنـده اػ حاطـل

بــودن شــرط زخــادی و والــک نشــدن قــرض دهنــده نســجت حــه وقــدار زخــادی ،حــاػ هــن

قرض گحرنده راضـی حـه تصـرف وی در آن ز خـادی وـیحاشـد 2،تصـرف او ضـایز اسـت و
ووضب ضهان نهیشود.

 خريد کاال با زيادی ربوی

مسأله  .1121اگر فرد کاالیی را حه صورت کلی در عوه 3حصـرد و حـدهحش را اػ پـول ر حـا
(زخادی ربوی) حه فروشنده حدهد ،آنشه را ظرخده والک ویشود ،هرطنـد حـدهحش حـه
فروشنده حه وقدار وال حراوی که حه وی پرداظته ،ادا نشده است.

4

حنــابراین ،ا گــر شــحجی کــه بــر عوــۀ ظــوخش ظر خــده لجــاس حاشــد ،پوشــحدن و نهــاػ

 .1ههان.
 .2حه عجارت دخگر ،رضاخت قرض گحرنده ،رضاخت وطلق حاشد ،نه رضاخت وقحد حه صحت شرط زخاده.
 .3توضحح وعنای ثهن «کلی در عوه» و «عـحن شصصـی» (کـه در وسـألۀ حعـد عکـر ویشـود) ،در وسـألۀ «»63
عکر شد.
 .4وگر وورد استثنایی ،که در عیل وسألۀ « »5545عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ظواندن و طـواف نهـودن حـا آن و انسـام سـایر اوـوری کـه وجـاح بـودن (غصـجی نجـودن)

لجاس در آنها شرط است ،اشكال ندارد.

مسأله  .1122اگــر فــرد ثهــن کــاالیی را کــه ظر خــده ،عــحن پــول ر بــوی (ز خــادۀ ر حــا) قــرار

دهد ،وثل اخنكه حه فروشنده حگوخد« :لجاس را حا این پول ویظرم» ،طنحن وعاولـهای

فضولی وحسوب شده و وی والک آن کاال نهیشود.

1

حنـــابراین ،اگـــر شـــیء وـــغکور لجـــاس حاش ــد ،پوش ــحدن آن لج ــاس ح ــدون رض ــاخت

صاحجش ضایز نحست و نهاػ ظواندن خـا طـواف نهـودن حـا آن ،حكـن نهـاػ ظوانـدن خـا

طواف حا لجاس غصجی را دارد؛
 ربا گرفتن به جهت جهل

مسأله  .1123اگــر کســی حــه ضهــت ندانســتن وســأله اػ شصصــی ر حــا حگحــرد و پــس اػ
ً
اطالع ،ضـدا توحـه کنـد ،در ایـن صـورت آنشـه را در ػوـان ضهـل گرفتـه ،بـرای او حـالل
است و حاخد پس اػ آن ،رحا گرفتن را ترک کند.

شــاخان عکــر اســت ،در ایــن حكــن فرقــی بــين ضهــل حــه حكــن و ضهــل حــه ووضــوع

نحست (وثل اخنكه نهیدانسته رحا گرفتن حـرام اسـت خـا نهـیدانسـته قـرض حـه شـرط
درخافـــت کـــاروزد رحاســـت) .ههـــحن ط ــور ،آ گ ــاه ب ــودن خ ــا آ گ ــاه نج ــودن ط ــرف وقاب ــل

(قرض گحرنده) اثری در حكن وغکور ندارد؛

2

الجته ،این حكـن (حـالل بـودن آنشـه در ػوـان ضهـل گرفتـه حـا شـراخط فـوق) شـاول

قـرض ربـوی کـه حـه ضهتـی حاطـل حاشـد نهی گـردد؛ وثـل آنكـه آنشـه قـرض داده شــده،
ً
 .1الجته ،اگر فرد کاالی وغکور (وثال لجاس) را برای ظود ظرخده حاشد ،در وـورد اسـتثنایی کـه در عیـل وسـألۀ
« »5545عکر شد (وورد رضاخت وطلق نه وقحد) ،وعاوله صححح است و در این صـورت ،هـر گونـه تصـرف
در آن اشكال ندارد.
ً
 .2اگر فرد هنگام انعقاد قرض نسجت حه حكن خا ووضوع رحا ضهل داشـته ،ولـی حعـدا وتوضـه حكـن و ووضـوع
شده و توحه کند ،تنها سودهایی که قجـل اػ اطـالع اػ حكـن و ووضـوع درخافـت و قـجض نهـوده بـر او حـالل
اسـت؛ اوــا حعــد اػ اطــالع اػ حكــن و ووضــوع ،نهیتوانــد حاحــت ســود ،وجلغــی درخافــت کنــد ،هرطنــد طــک
ً
وربوط حه آن را قجال گرفته حاشد.

قرض /

«طلــب» خــا «وضــه اعتجــاری» حاشــد کــه حــا توضــححات وســاجل « 5552و  ،»5553طنــحن
قرضی حاطل است.

1

 ارث وال ربوی

مسأله  .1124اگــر انســان وــالی را ارث بجــرد کــه در آن ر حــا اســت ،در صــورتی کــه
وصلـــوط حـــه وـــال حـــالل حاشـــد و قابـــل تشــصحص نجاشــد ،بــر عهــدۀ وارث طحــزی

نحست؛

اوا اگر وال ربوی وعلوم و وشصص حاشـد و صـاحب آن را حشناسـد ،حاخـد آن را حـه

او برگرداند و طنانشه صاحب وال ناوعلوم حاشد ،حكن وال وسهول الهالـک را دارد

که در وساجل « 5234و  »5236عکر ویشود.

 انواع زيادی و شرط زيادی در قرض ربوی

مسأله  .1125در ربــوی شــدن قــرض فرقــی نــدارد ز خــادهای کــه بــر عهــدۀ قــرض گحرنــده

شرط شده ،حا اصل والی که قرض گرفته ،هن ضنس حاشد خا نه.

ههشنحن ،در قرض ربوی ،وػنی خا پيهانهای بودن کـاالی قـرض داده شـده شـرط

نحســت ،حلكــه در غحــر اشــحای وػنــی خــا پيهانــهای  -واننــد اشــحای عــددی  -نحــز ر حــای
قرضی وحقق ویشود.

مسأله  .1126ونظــور اػ شــرط در ضــهن عقــد قــرض ،الــزام قــرض دهنــده و التــزام و

تعهد قرض گحرنده حه آنشه وورد توافق طرفحن است ،ویحاشد.

در حرام بودن شرط زخاده در قرض ،فرقـی نحسـت بـين اخنكـه شـرط حـهطـور صـرخح

در ضهن عقد عکر شود خا حه صورتهای دخگری که در وسألۀ « »354عکر شـد ،قـرض

وجتنی بر آن واقع گردد.

 .1توضحح وطلب اػ این قرار است که حا فرض حاطل بودن قرض ،وشغول الغوه و حدهكار شدن فرد نسـجت
حه عوض وضهی که در آن تصرف کرده ،اػ حاب «ضهان اتالف» است و سود پرداظتـی ،ونـدرح در ر حـای
قرضی نحست تا ضهل حه حكن خا ووضوع و توحۀ فرد ،ووضب حالل شدن آن گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1127شــرط زخــاده در ضــهن قــرض کــه ووضــب ر حــا وــیگــردد ،دارای اقســاوی
است که عجارتند اػ:

الف .صيادۀ عیًی :قرض دهنده شرط نهاخد که قرض گحرنده عالوه بر اصل قـرض،

وــالی را اضــافه بپــرداػد و فــرق نــدارد آن وــال وػنــی حاشــد خــا عــددی خــا غحــر آن ،طــه
ههسنس حاشد و طه ناههسنس حاشد.

هثال :1قرض دهنده خک وحلحون تووان قرض دهد ،حه شـرط اخنكـه خـک وحلحـون و

 555هزار تووان پس حگحرد.

هثال :2قرض دهنده  55کحلوگرم برنذ قرض حدهد و شرط کنـد  55کحلـوگرم بـرنذ اػ

ههان نوع پس حگحرد.

هثال :3قرض دهنده شرط کند که قرض گحرنـده عـالوه بـر پـولی کـه قـرض گرفتـه،

وقداری برنذ هن حه او حدهد.

هثال :4قرض دهنده  55عدد استكان قرض حدهد تا  55عدد استكان وثل آن پـس

حگحرد.

ب .صيففادۀ عملففی :قــرض دهنــده شــرط نهاخــد کــه قــرض گحرنــده عهلــی کــه دارای

ارػش والی است برای او انسام دهد؛ زخادی عهلی دو نوع است:

 .1صياد عملفی غیفش عبفاد  :وثـل اخنكـه قـرض دهنـده حـه دخگـری خـک وحلحـون

تووــان پــول قــرض دهــد و شــرط کنــد کــه قــرض گحرنــده حــهطــور وســانی واشــحن وی را
تعهحر کند خا برای او لجاس حدوػد.

 .2صياد عملی عباد  :وثـل اخنكـه قـرض دهنـده  55وحلحـون تووـان حـه دخگـری قـرض

دهد حه شرط اخنكه وی خک واه روػۀ قضا برای پدرش که فوت شده انسام دهد ،خـا خـک

سال نهاػ قضا برای وتوفی حصواند خا خک دور ظتن قرآن برای اووات او انسام دهد؛
ً
ً
الجته ،اگر عهل عرفا ارػش وـالی نداشـته و صـرفا ارػش اظـروی داشـته حاشـد ،ر حـا
حه حساب نهیآخد ،وثـل اخنكـه حـه شصصـی قـرض دهـد حـه شـرط اخنكـه بـرای پـدرش
خک حهد و سوره حصواند خا خک صلوات حفرستد.

قرض /

ج .صيادۀ صفحی (وصفی):

هثال :1قرض دهنده وقداری طالی شكسته را قرض دهـد و شـرط کنـد حـه ههـان

وػن طالی ساظته (حلقه ،النگو و ) ...پس حگحرد.

هثففال :2قــرض دهنــده  55کحلــوگرم بــرنذ نــاورغوب قــرض حدهــد و شــرط کنــد 55

کحلوگرم برنذ ورغوب که دارای قحهت بيشتر است پس حگحرد.
د .صيادۀ ايحفاع يا هًفعث:

هثال :1قرض دهنده وجلغـی را قـرض دهـد ،حـه شـرط آنكـه در ظانـۀ قـرض گحرنـده

حهطور وسانی حه ودت خک سال سا کن شود.

حنابراین ،رهن ظالص ونزل ،آپارتهان ،وغاػه و اواکن تساری اگر حه صـورت فـوق

واقع شود ،رحاست ،هرطند اػ وجلغ وغکور در عرف تعجحر حه «ودخعه» خا «پول پيش» خـا

«رهن» گردد؛

الجته ،طرفحن ویتوانند برای آنكه حه هدف وـغکور برسـند ،اػ قراردادهـای دخگـری

 -غحــر اػ قــرض وشــروط  -اســتفاده کننــد کــه توضــحح وفصــل آن در فصــل «اضــاره»،

وجحث «رهن و اضاره» عکر شد.

هثال :2قرض دهنده وجلغی را قرض دهد ،حه شرط اخنكه واشـحن طـرف وقابـل حـه

ودت خک واه حه صورت عارخه در اظتحار قرض دهنده حاشد.
ه  .صيادۀ حكمی:

هثال :1لشض به شش لشض :فرد  55وحلحون تووان سه واهه قـرض دهـد ،حـه شـرط

اخنكــه طــرف وقابــل هــن در ووقــع احتحــاح 55 ،وحلحــون تووــان ســه واهــه حــه او قــرض

دهد.

حنابراین ،آنشه در حعضی اػ حانکها و صندوقهای قرضالحسـنه راخـذ شـده کـه
ً
وتقاضی وام حاخد وثال خک سوم وجلغ وام درظواستی را ودت طند واه زودتر در حانک

خا صندوق حه عنوان حساب پسانداػ حگـغارد تـا اخنكـه حـه او وام داده شـود ،طنانشـه
فــرد وتقاضــی وام در هنگــام افتتــاح حســاب (قــرض اول) حــا حانــک خــا صــندوق شــرط

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

نهاخد که پس اػ ودتی حه وی وام دهند ،قرض اول رحا بوده و ضایز نحست.
ّ
ّ
عضىيث ثابفث :صـندوق قـرضالحسـنه بـرای
هثال :2لشض به شش پشداخث حك
1

افزاخش ووضودی صندوق و اعطای وام بيشتر خا وام دادن حه نفـرات بيشـتر ،پرداظـت

حق عضوخت ثاحتی را حاوتقاضی وام شرط نهاخد؛

حه این صورت که هنگـام تعلـق وام حـه فـرد وتقاضـی (حـا قرعـه خـا حـدون قرعـه) ،در

ضهن اعطای وام حه وی شرط شـود عـالوه بـر وجلـغ ادای دیـن ،وجـالغی واهانـه حاحـت

حــق عضــوخت ثاحــت بپــرداػد و ایــن حــق عضــوخت ،ضــزء طلجكــاری وی اػ صــندوق

ونظور ویشود.

هثال :3لشض به شش ايسذاد حساب :حانک خـا وؤسسـۀ وـالی اعتجـاری خـا صـندوق

 35وحلحون تووان قرض دهد حه شرط آنكه ووضودی حساب قرض گحرنده حه وجلـغ 55
ً
وحلحون تووان که قجال افتتاح حساب کرده ،وسدود حاشد و وام گحرنده حـق برداشـت
اػ حساب ظوخش را تا پرداظت آظرین قسط قرضش نداشته حاشد.

ش ــاخان عکـــر اســـت ،ایـــن قســـن ،اػ نظ ــر فقه ــی و ش ــرعی ن ــوعی ز خ ــادی وحس ــوب

ویشود ،هرطند عرف وردم آن را زخاده نهیدانند.

مسأله  .1128اگــر حانــک خــا صــندوق بــرای اعطــای وام قــرضالحســنه حــه افــراد ،پــيش
ً
شرط گغاشته و وثال اعالم نهاخد که وتقاضـی وام حاخـد خـک سـوم وجلـغ درظواسـتی را
ودت طند واه حه صورت قـرضالحسـنه سـاردهگـغاری نهاخـد تـا بـر اسـاس آن حـه وی

وام ،حدون وسدودی حسـاب داده شـود ،اػ ایـن ضهـت طنـحن واوـی (قـرض دوم) ر حـا
وحسوب نهیشود؛

2

 .1شحوۀ رهایی اػ رحای وغکور حه این صورت است که وتقاضی وام در هنگام افتتاح حسـاب پـسانـداػ اولحـه (خـا
ههان قرض اول) شرط اعطای وام نكند و حانک خا صندوق را ولزم حه پرداظت وام ننهاخـد ،هرطنـد حدانـد کـه
حا این افتتاح حساب ،حانک خا صندوق ،طجق قوانحن ظود حه او قرض ظواهد داد .توضحح بيشتر در ایـن وـورد
در ضلد طهارم ،فصل «احكام حانکها و وؤسسات والی اعتجاری» عکر ویشود.
 .2زیــرا در فــرض وــغکور ،وعــدۀ قــرض دادن توســط حانــک خــا صــندوق وجنــی و وشــروط بــر افتتــاح حســاب
پسانداػ توسط وتقاضی وام است و حـرام بـودن طنـحن وعـدهای ثاحـت نحسـت و هنگـاوی کـه نوحـت وام
فرد فرا رسحده و حانک خا صندوق حه فرد وتقاضی وام ویدهد ،طنحن واوی ظالی اػ شرط است.

قرض /

ولـی ههــان طــور کـه در وســأله قجــل گغشــت ،افتتـاح کننــدۀ حســاب پسانــداػ در

هنگــام ســاردهگــغار ی (قــرض اول) ،نجاخــد درخافــت وام اػ حانــک خــا صــندوق را شــرط

نهاخد.

مسأله  .1129در حرام بودن قرض ربوی ،فرقی نحست که زخادهای کـه قـرض دهنـده

شرط ویکند حه ظودش برگردد خا حه غحر او؛
ً
وثال اگر قرض دهنده حگوخد 55« :وحلحون تووان حه تو قرض ویدهن حه شرط اخنكه
 555هزار تووان حه فقرا صدقه دهی خا صرف در وسسد خـا حسـحنحه خـا ضلسـۀ حضـرت
اوام حسحن نهایی» ،ضایز نحست.

ههشنــحن اســت ،اگــر بــر قــرض گحرنــده شــرط کنــد وســسدی را تعهحــر نهاخــد خــا

وسلس عزاداری خا سوگواری بر پا کند خـا کارهـای دخگـری کـه ارػش وـالی دارد انسـام

دهد.

حنـــابراین ،قرضــی کــه حانــک خــا وؤسســه خــا صــندوق حــه شــرط انســداد حســاب

1

ویپرداػد ،حرام است ،هرطند که انسداد حساب برای حانک خا وؤسسـه خـا صـندوق

هحر نفعی نداشته حاشد ،حلكه نفع آن حـه وتقاضـحان وام بر گـردد و تهـام پـول وسـدود
شده را حه آنان قرض دهند.

مسأله  .1131اگــر فــرد وــالی را حــه شصصــی قــرض دهــد ،حــه شــرط آنكــه قــرض گحرنــده

کــاالیی را حــا قحهــت کهتــر اػ قحهــت حــاػار حــه وی حفروشــد خــا ولكــی را حــا کراخــۀ کهتــر اػ
وقدار وعهول حه وی اضاره دهد ،رحا وحسوب ویشود.

ههشنحن ،اگر فرد کاالیی را حا قحهت کهتر اػ قحهت حـاػاری حـه شصصـی حفروشـد

خــا ولكــی را حــا کراخـۀ کهتــر اػ وقــدار وعهــول حــه وی اضــاره دهــد ،حــه شــرط آنكــه طــرف
وقابل وجلغی را حه وی قرض حدهد ،حنابر احتحاط واضب رحا وحسوب ویشود.

ش ـــاخان عکــــر اســــت ،بــــرای آنك ـــه ف ـــرد حتوانـ ــد حـ ــه صـ ــورت صـ ــححح وجلغـ ــی حـ ــه

صاحب ظانه خا وغاػه بپرداػد و ظانه خا وغاػه را حه کهتر اػ اضرت الهثـل اضـاره کنـد،
 .1وثال سوم اػ زخادۀ حكهی وغکور در وسألۀ «.»5545

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

راه کارهای وفصلی در فصل «اضاره» ،وجحث «رهن و اضاره» عکر شد.

مسأله  .1131اگر قرض دهنده در ضهن عقد قرض ،بر طرف وقابل زخادهای را شـرط

نكند؛ طه حه صورت صرخح و طه حـه صـورت شـرط ضـهنی و واننـد آن 1،ولـی انگحـزۀ
وی اػ قرض دادن درخافت زخادی حاشد ،طنحن قرضی رحا وحسوب نهیشود؛

وثــل اخنكــه حســن و حســحن ،هــر دو احتحــاح حــه  55وحلحــون تووــان قــرض داشــته و

علــی حصواهــد حــه خكــی اػ ایــن دو نفــر قــرض دهــد؛ اوــا اػ آنســا کــه علــی حــا توضــه حــه

شناظت قجلی ویداند خا احتهال ویدهد حسن عالوه بر حازپرداظت قرض ،وجلغی
را حهطور وسانی حه عنوان احسان حه وی ویپرداػد ،حـه ههـحن انگحـزه حـه حسـن حـدون

هحرگونه شرطی قرض دهد ،طنحن قرضی ،قرض ربوی نهیحاشد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه قــرض دهنــده در ضــهن قــرض شــرط ز خــادی نكــرده،

وستحب است حدهكار زخادتر اػ آنشه قرض کـرده اسـت پـس حدهـد ،هرطنـد گـرفتن
ً
طنحن زخادهای برای قرض دهنده وكروه ویحاشد ،ظصوصا اگر حه ههـحن نحـت بـوده
است.

مسأله  .1132کسی که ویظواهد حـه دخگـری پـول حدهـد و بيشـتر اػ وجلـغ پرداظتـی،

درخافــت کنــد ،ویتوانــد ح ـه ضــای قــرض ،وعاولــۀ ارػی (حــا ارػهــای وصتلــف) انســام
ً
دهد حه این صورت که فرد وثال خک وحلحون تووان پـول نقـد ووضـود را در اػای  45هـزار
دخنار عراقی حه صورت نسحه خک واهه حفروشد ،هرطند ارػش  45هزار دخنـار ،بيشـتر اػ

خک وحلحون تووان حاشد.

2

مسأله  .1133اگــر «قــرض گحرنــده» زخــادهای را در ضــهن قــرض حــه نفــع ظــوخش شــرط
کند اشكالی ندارد ،وثل اخنكـه  55وحلحـون تووـان قـرض حگحـرد ،حـه شـرط اخنكـه قـرض
ً
دهنده واشحن وی را وسانا تعهحر نهوده خا ظدوت دخگری را برای او انسام دهد.
ً
ههحن طور ،اگر وثال  55وحلحون تووان قرض حگحرد ،حه شرط اخنكه  6وحلحون تووان

 .1توضحح اقسام شرط در وسألۀ « »354عکر شد.
 .2احكام ظرخد و فروش پول ،در وجحث «ظرخد و فروش پول و ارػ» عکر شد.

قرض /

پس دهد و قرض دهنـده وی را نسـجت حـه  4وحلحـون تووـان دخگـر بـریء الغوـه نهاخـد،
اشكالی ندارد.

 وواردی که ربا حرام نحست

مسأله  .1134در طنــد وــورد رحــای در قــرض حــرام نحســت ،اػ ضهلــه ر حــا بــين «پــدر و

فرػنــد» ،رحــا بــين «پــدربزرگ و نــوه» ،رحــا بــين «ػن و شــوهر»؛ کــه تفصــحل آن در فصــل
«وعاوالت حاطل و حرام» ،وساجل « 42تا  »45بيان شد.

 شرايطی که قرار دادن آنها در ضهن قرض وجاز است

مسأله  .1135شــراخطی کــه قــرض دهنــده ویتوانــد در ضــهن قــرض دادن حــا طــرف
وقابل (قرض گحرنده) شرط کند ،عجارتند اػ:
ً
 .1شــرطی کــه عرفــا ارػش وــالی نــدارد ،هرطنــد ارػش اظــروی داشــته حاشــد؛ وثــل

اخنكه خک وحلحون تووان حه دخگری قرض دهد حه شرط آنكه برای او خـا دخگـری دعـای
ظحر نهاخد خا هنگام آشاوحدن آب حه حضرت ابی عجـداه الحسـحن سـالم دهـد خـا

بين الطلوعحن نصواحد.

1

 .2اووری که انسام آنهـا بـر قـرض گحرنـده واضـب عحنـی اسـت؛ وثـل آنكـه وجلغـی

قرض دهد حه شرط آنكه نهاػ صجح واضجش را حصواند.

ههحن طور ،اگر قرض دهنده شرط نهاخد که قرض گحرنده ورتكـب حراوـی نشـود؛
ً
وثال غحجت نكند خا دروع نگوخد خا اخنكه رحا نصورد.

 .3شــرط درخافــت «رهــن و گــروی شــرعی»؛ خعنــی قــرض دهنــده در ضــهن قــرض

شــرط کنــد طــرف وقابــل وــالی را حــه عنــوان گــرو حگــغارد ،الجتــه حــدون انتفــاع بــردن
(استفاده) اػ آنشه رهن ویگحرد.

 .1اوا اگر قرض دهنده ،اووری را که ارػش والی دارد شرط نهاخد ،وانند اخنكـه قـرض گحرنـده  555هـزار تووـان
صدقه حدهد خا حه نحاحت اػ وتوفی نافلۀ شب حصواند خا روػۀ وستحجی حگحرد خا حه نحاخت اػ قـرض دهنـده
خا شصص دخگر حه ز خارت ارحعحن حضرت سحد الشهداء برود ،ضایز نحست.



توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .4شرط «ضاون»؛ حه این وعنـا کـه قـرض وشـروط حـه ایـن حاشـد کـه قـرض گحرنـده

فردی (خا فرد وعحنی) را حه عنوان ضاون وعرفی کند.

 .5شرط «وعرفی کفحل»؛ وعنای کفالت در فصل «کفالت» عکر ویشود.

 .6شرط پرداظت طک خا سفته در ضهن قرض حه عنوان ودرک وعتجر.
ً
 .7شرط «ػوـانی»؛ حـه ایـن وعنـا کـه وـثال قـرض دهنـده حگو خـد« :فـالن وجلـغ قـرض

ویدهن حه شرط اخنكه خک واه دخگر طلجن را حه ون ادا کنی»؛ طه اخنكه این اور نفعی

برای قرض دهنده داشته حاشد خا نه.
ً
 .8شرط «وكانی»؛ حه این وعنا که وثال قرض دهنده والی را در شـهر تهـران قـرض
حدهد و حا قرض گحرنده شرط کند حدهحش را در شهر وشهد حه وی ادا نهاخد.

مسأله  .1136اگـــر فـــرد وقـــداری پـــول حــه شصصــی قــرض حدهــد تــا در شــهر دخگــر اػ
شـصص وــغکور خـا وکحــل وی کهتــر اػ آن وجلـغ حگحــرد و اػ وی ســند وعتجـری (بــرات خــا
حواله) برای وصول طلب ظوخش درخافـت نهاخـد ،اشـكال نـدارد و ایـن اوـر را « َص ْـرف

َبرات» خا «نقد کردن حواله» ویگوخند؛

اوا اگر قرض گحرنده شرط کند عوض وـالی را کـه قـرض ویدهـد ،در شـهر دخگـر اػ

وی خا وکحل او زخادتر حگحرد ،رحا و حرام است.
 کاروزد قرض

مسأله  .1137اگر قرض دهنده حصواهد اػ اووال ظوخش  -حـدون واسـطه خـا حـا واسـطۀ

فرد وعحنی  -حه دخگران قرض دهد ،درخافت کاروزد و حق الزحهه برای قرض احكام
ظاصی دارد ،که حكن هشت صورت آن در این قسهت بيان ویشود:
ً
 .1ق ــرض دهن ــده ش ــرط نهاخ ــد ق ــرض گحرن ــده وجلغ ــی را هرطن ــد ان ــدک (و ــثال

خک درصد) حه عنوان کاروزد حه وی بپرداػد؛ این صورت رحا و حرام است.
 .2قـرض دهنـده شـرط کــاروزد نكنـد و قــرض گحرنـده حــه صـورت ُضعالــه حـه قــرض
دهنــده حگوخــد« :اگــر حــه وــن قــرض حــدهی ،وجلــغ وعحنــی حاحــت حــق الزحهــۀ قــرض

قرض /

ُ
(ض ْعــل) حــه تــو وــیدهــن» حــه گونــهای کــه کــاروزد در وقابــل ظــود قــرض واقــع شــود؛ ایــن
صورت وحل اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن است.

 .3قــرض دهنــده بــرای قــرض دادن وجلغــی اػ اوــوال ظــوخش حــه دخگــری ،فــردی را
اضحر نهاخد خا عاول در ُضعالـه قـرار ده ـ ـد و بـرای وی کـاروزد وعـحن نهاخـ ـ ـد و ظـودش
آن را بپـــــرداػد و اػ قـــــرض گحـــــرنده طحـ ـ ـزی درخاف ــت نشـ ـ ـود؛ اخـ ـ ـن صـ ـ ـورت اش ــكال

نـ ـ ـدارد.

 .4قــرض دهنــده بــرای قــرض دادن وجلغ ـی اػ اوــوال ظــوخش حــه دخگــری ،فــردی را
اضحــر نهاخــد خــا عاوــل در ُضعالــه قــرار دهــد و حــه او حگو خــد« :حــا قــرض گحرنــده در ضــهن

قرض شرط کن اضرت خا حق الزحهۀ ظوخش را (که فرد اضحر خا ههان واسطه اػ قرض

دهنده طلجكار ویشود) او بپرداػد؛ این صورت رحا و حرام است.
 .5قـــرض گحرنـــده ف ــردی را اضح ــر کن ــد خ ــا عاو ــل در ُضعال ــه ق ــرار ده ــد ،ت ــا وی اػ
شصصی برای او وجلغی قـرض حـدون کـاروزد حگحـرد و در وقابـل ایـن عهـل ،اضـرت خـا

حق الزحههای برای او (اضحر خا عاول) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده طحـزی
را بر قرض گحرنده شرط نهیکند ،اشكال ندارد.
ً
ً
 .6وتقاضی وام (وثال حسـحن) حـه فـردی (وـثال حسـن) کـه وقـداری وضـه نقـد نـزد
ً
شصص دخگری (وثال علی) حه صورت اوانت دارد ،حگوخد:

«اگــــر علــــی را وکحــــل کنــــی تــا اخنك ـ ـه حــا وراضع ـ ـه حــه وی ،وجلغ ـ ـی را کـ ـه نــزدش
اوانــــت داری حــه وــن قــرضالحســنه دهــد ،فــالن وجلــغ حاحــت کــاروزد ُ
(ض ْعــل) حــه تــو

ویپرداػم»؛

خا حگوخد« :وصالحه ویکنن بر عوۀ ظودم فالن وجلغ را در اػای اخنكه علی را وکحـل

کنی تا اخنكه حا وراضعه حه وی ،وجلغی را که نزدش اوانت داری حه ون قـرضالحسـنه

دهد»؛

ـود قـرض نجـوده ،حلكـه در قجـال
این صـورت اشـكال نـدارد ،ز یـرا کـاروزد در اػای ظ ِ

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وکالت دادن حه شصص وورد نظر (علی) برای اعطای قرض اػ اووال وی 1ویحاشد.

2

 .7فردی هن اػ طرف قرض دهنده اضحر شود که وجلغ وعحنـی (عـحن شصصـی) اػ

وــال او را حــه دخگــری قــرض دهــد و هــن اػ طــرف قــرض گحرنــده اضحــر شــود کــه بــرای او

ههان وجلغ وعحن را اػ فرد اول قرض حگحـرد و اػ هـر دو اضـرت درخافـت نهاخـد؛ در ایـن

فـــرض ،اضـــارهای کــه اول ونعقــد وــیشــود صححـ ـح اســ ـت ،ولــی اضـــارۀ دوم حاطــل
است.

3

 .8فردی ،هن عاول در ُضعاله اػ طرف قرض دهنده شود که وجلـغ وعحنـی اػ وـال
او را حــه شصصــی قــرض دهــد و هــن عاوــل در ُضعالــه اػ طــرف قــرض گحرنــده شــود کــه

بــرای او ههــان وجلــغ وعــحن را اػ فــرد اول ق ــرض حگحــرد و اػ هــر دو نفــر حــق الزحه ــه
درخافت نهاخد ،این صورت اشكال ندارد.

مسأله  .1138حا توضه حه اوور وغکور در وسألۀ قجل ،اػ راه کارهای وناسـب ضـاخگزین
کاروزد قرض برای قرض گرفتن اػ «اشصاص» ،دو وورد عیل است:
ً
الففف .وتقاضــی وام (وــثال حســحن) وجلغــی پــول حــه خكــی اػ آشــناخان ظــود (علــی)

هدخه دهد و بجصشد ،وشروط بر اخنكه وی وقدوات درخافت وام حـدون کـاروزدی را اػ
ً
دخگری (وثال حسن) بـرای او فـراهن کنـد و علـی هجـه را قجـول و پـول را تحویـل حگحـرد؛

ساس علی حه حسن وراضعه کرده و حه او وی گوخد« :فالن وجلـغ اػ وـال ظـودم را حـه تـو

 .1استفاده اػ ایـن شـحوه در وـوردی کـه حسـن وجلـغ وـغکور را در عوـۀ علـی طلجكـار حاشـد نحـز وهكـن اسـت حـدین
صورت که حسن اػ علی حصواهد ،احتدا حدهحش را ادا کرده و ظود حه وکالت اػ طرف حسن آن را قجول و قجض
نهاخد ،ساس حسب وکالتی که حه وی ویدهد ،وال ووضود (عحن شصصی) را حه حسحن قرضالحسنه دهد
و ههان طور که گفته شد درخافت کاروزد توسط حسن در اػای وکالت دادن حاشد ،نه ظود قرض.
 .2طنانشــه فــرد وــغکور (حســن) قجــل اػ اخنكــه تقاضــای وام اػ وی شــود ،آن شــصص (علــی) را وکحــل بــرای
ً
اعطای وام حه اشصاص اػ اووال ظوخش کرده حاشد ،اػ آنسا که وکالت قجال وحقق شده ،درخافت کـاروزد
بر اساس روش فوق صححح نحست.
 .3زیرا وقتـی فـرد واسـطه ،اضحـر شـصص اول شـد ،عهلـی کـه انسـام وـیدهـد وتعلـق حـه شـصص اول اسـت،
حنابراین حق ندارد نسجت حه ههان عهل اضحر فرد دخگر شود.
حنابراین ،اگر احتدا اضحر قرض دهنده شده حاحت حق الزحهه اػ وی طلجكـار اسـت و طنانشـه احتـدا اضحـر
قرض گحرنده شده ،اػ او طلجكار ویشود.

قرض /

هجــه و اهــدا وــی کنن ،وشــروط بــر اخنكــه قــرض حــدون کــاروزدی حــه حســحن حــدهی» و او
(حسن) هجۀ وشروط را قجول و قجض نهاخد.
ً
ً
ب .وتقاضی وام (وثال حسحن) حه خكی اػ آشناخان ظـود (وـثال علـی) حگو خـد« :ا گـر

وام حدون کاروزدی را اػ حسن برای ون حگحری ،فالن وجلغ (وجلغـی وعـادل حـا کـاروزد

قرض) حاحت حق الزحهه حه تو ویدهن»؛

1

ساس علی حه حسن وراضعه کرده و حـه وی حگو خـد« :ا گـر فـالن وجلـغ قـرض حـدون

کاروزد حه حسحن حدهی ،فالن وجلغ (وعادل کاروزد) اػ وـال ظـودم حـه تـو وـیدهن»؛ حـا
انســام ایـــن دو « ُضعالــه» و تحقــق ووضــوع آن 2،علــی اػ حســحن وجلغــی (وعــادل حــا

کــاروزد) طلجكــار شــده و حسـن نحــز اػ علــی طلجكــار ویشــود و علــی ویتوانــد طلجكــار
ظود (حسن) را حوالـه دهـد تـا طلـجش را اػ حسـحن حگحـرد و وی حوالـه را قجـول کـرده،

ساس در ضهن حاػ پرداظت قرض ظود ،آن وجلغ را نحز حه حسن بپرداػد.

مسأله  .1139ا گــر قــرض دهنــده وؤسســه خــا صــندوق قــرضالحســنه حاشــد خــا اخنكــه
وؤسسه خا صندوق قـرضالحسـنه واسـطهای حاشـد تـا اوـوال دخگـران را حـه وتقاضـحان
وام قرض دهد ،حكن درخافت کاروزد اػ ناححۀ وتولحان وؤسسه خـا صـندوق ،ههاننـد

وسألۀ « »5535است که قرض دهنده خا واسطۀ قرض ،اشصاص حقحقی ویحاشند.

حنـــابراین ،حكـــن کـــاروزد در حعضـــی اػ ص ــورتهــای وس ــألۀ ف ــوق حــه ش ــرح عیـ ـل

ویحاشد:

 .1ووضوع این ضعالـه آن اسـت کـه «علـی» حـا وراضعـه و درظواسـت اػ «حسـن» ،ػوحنـۀ پرداظـت واوـی بـرای
«حســحن» را فــراهن کنــد ،طــوری کــه اقــدام «علــی» در نهاخــت ونســر حــه پرداظــت وام گــردد؛ طــه اخنكــه
ً
«حسن» وام را وستقحها حه «حسحن» حدهد خا «علی» آن را حه وکالت اػ «حسحن» درخافت نهاخـد .حنـابراین
طنانشه وراضعه و اقدام «علی» ونسر حه پرداظت وام نشود ،ووضوع ضعاله وحقق نگردخده است.
ظود قرض حاشـد،
الجته ،اگر ووضوع ُضعاله وقدوات قرض حا توضحح وغکور نجاشد ،حلكه ووضوع ُضعاله ِ
خعنی «حسحن» حه «علی» حگوخد :اگر اػ (حسن) براخن قرض حدون کاروزد حگحری ،فالن وجلغ حه تو وـیپـرداػم،
نحز اشكال ندارد.
 .2شاخان عکر است در ضعالۀ اول ،ضاعل حسحن و عاول علی و در ضعالۀ دوم ،ضاعل علی و عاوـل حسـن
است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .1وؤسسه خا صـندوق بـرای قـرض دادن حـه وتقاضـحان وام شـرط نهاخـد وجلغـی را
ً
هرطند انـدک (وـثال خـک درصـد) حـه عنـوان کـاروزد بپرداػنـد؛ ایـن صـورت ر حـا و حـرام
است ،ههشنان که در حند ( )5اػ وسألۀ « »5535بيان شد.

ظود صندوق خا وؤسسه حاشد و قـرض اػ اوـوال ظـود صـندوق خـا
 .2قرض دهنده ِ

وؤسســه انســام شــود و بــرای قــرض دادن ،شــرط کــاروزد 1وضــود نداشــته حاشــد و قــرض
گحرنــده حــه صــورت ُضعالــه حــه کارونــدان وؤسســه خــا صــندوق حگو خــد« :ا گــر وقــدوات
گرفتن واوی را برای ون فراهن کنحد ،ون وجلغی حه عنوان حق الزحهه ُ
(ض ْعل) حه شها

ویپرداػم؛ این صورت اشكالی ندارد.

شاخان عکـر اسـت ،در ایـن فـرض حـق الزحهـه ُ
ـود قـرض واقـع
(ض ْعـل) در وقابـل ظ ِ

نشده ،حلكه در عوض وقدوات فراهن ساػی قرض قرار داده شده است؛

اوا طنانشه قرض گحرنده حگوخد« :اگر حه ون قرضالحسنه حدهحد ،ون وجلغی حـه
عنوان حق الزحهه حه شها ویدهن ،طوری که ُض ْعل در وقابل ظود قـرض واقـع شـود»
وحل اشكال ظواهد بود و احتحاط واضب در ترک آن است.

 .3حســابهــای پــسانــداػ وؤسســه خــا صــندوق ،حســاب وکــالتی حاشــد ،حــه ایــن

ص ــورت ک ــه وتولح ــان وؤسس ــه خ ــا ص ــندوق ،وک ــالی تجرع ــی (وس ــانی و ح ــدون و ــزد)

صاحجان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اووال آنـان حـه وتقاضـحان وام حاشـند و

صاحجان حساب هحر گونـه شـرطی حـا وؤسسـه خـا صـندوق ،بـرای درخافـت کـاروزد اػ
وتقاضحان نسجت حه قرض دادن اووالشان نكرده حاشند؛

در این صورت ،وتولحان وؤسسـه خـا صـندوق حـه صـورتی کـه در حنـد ( )3اػ وسـألۀ

« »5535عکــر شــد ،وــیتواننــد در اػای فــراهن نهــودن وقــدوات وام ،اػ وتقاضــحان وام
کاروزد درخافت نهاخند.

2

 .1هرطند حه صورت شرط ضهنی خا حنایی.
ً
 .2حــدیهی اســت اگــر وتقاضــی وام ،ظــود خكــی اػ صــاحجان حســاب حاشــد کــه ســاحقا حــا وار یــز وجلغــی افتتــاح
حساب نهوده ،وتولحان وؤسسه خا صندوق نهیتوانند وال ظود او را حه ظودش قرض دهند.

قرض /

 .4وؤسســه خــا صــندوق بــرای قــرض دادن حــدون کــاروزد حــه وتقاضــحان وام اػ آنــان

درظواست ضاون وعتجر نهاخد و برای قجول ضهانت ،وجلـغ وعحنـی (وعـادل کـاروزد)

اػ ضاون وطالجه نهاخد؛

درخافت این وجلغ اػ آنسا که در وقابل ظود قرض واقع نشده ،حلكه در قجال قجـول

ضهانت است ،اشكال ندارد.

الجتـه وتقاضـی وام ویتوانـد قجـل اػ درخافـت وام ،حـه کسـی کـه ویظواهـد وام او را
ضــهانت کنــد حــه صــورت ُضعالــه حگو خــد« :ا گــر وام وــرا ضــهانت کنــی ،فــالن وجلــغ
(وعادل کاروزد) حه تو ویپرداػم».

 .5وتقاضــی وام وجلغــی را  -وعــادل کــاروزد خــا بيشــتر  -حــه شصصــی هجــه و اهــدا

نهاخد 1،وشروط حـه اخنكـه وی حـا وراضعـه حـه وؤسسـه خـا صـندوق وـورد نظـر ،وقـدوات

درخافت وام حدون کاروزدی را برای وی فراهن ساػد و آن شصص هجه را قجول و قـجض

نهاخد ،ساس شصص وغکور حه وؤسسـه خـا صـندوق وراضعـه کـرده و در ضـهن هجـه و
حصشش وجلغی اػ وال ظوخش  -حه وقدار کاروزد وام  -حا وتولحان وؤسسه خا صندوق

شرط نهاخد که حه وتقاضی وام ،قرض حدون شرط کاروزد پرداظت نهاخند.

الجته ،شحوۀ فوق در صورتی قابل اضراء اسـت کـه کارونـدان وؤسسـه خـا صـندوق،

اظتحار قجول هجۀ وغکور و حغف کاروزد برای وتقاضی وام را داشته حاشند.

شــاخان عکــر اســت ،بهتــر اػ ههــه کــه اضــر و ثــواب آن بيشــتر و حــا نحــت ظحرظواهانــۀ

وتولحـ ــان وؤسسـ ــه خـ ــا صـ ــندوق ق ـــرضالحسـ ــنه ووافـ ــقتـ ــر اسـ ــت و ظلـ ــوص نحـ ــت

وامدهنــدگان را بيشــتر ضلــوه ویدهــد و اعانــت حــه وــؤونحن وحســوب وــیشــود ،ایــن
اس ــت ک ــه اف ــراد و ــوفقی ک ــه ایـــن گونـــه اػ ص ــندوقه ــای ق ــرضالحس ــنه را تأس ــحس

وینهاخنــد ،اػ وام گحرنــدگان طحــزى حــه نــام هزخنــه و کــاروزد (هــر طنــد انــدک) درخافــت

نكنند و سنت قرضالحسنۀ قرآنی را اححاء نهاخند؛

 .1خا وجلغی را وعادل کاروزد خا بيشتر حه صـورت عـحن شصصـی خـا کلـی در عوـه حـه فـردی وصـالحه نهاخـد حـا
شرطی که در وتن وسأله عکر شد و طرف وقابل صلح را قجول نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

آن گاه طنانشه وتقاضحان حصواهند ،حه دلصواه و حدون هحر نوع الزاوـی ،وجـالغی

را حه صورت وسانی برای هزخنهها و وصارح صندوق اهدا کنند؛

عالوه بر اخنكه وتولحان وؤسسه خا صندوق ویتوانند حا گنسانـدن وقـررات وشـروع

در اساسناوۀ آن ،درصدی اػ اووال وؤسسه خا صـندوق خـا صـاحجان حسـاب را قـرض

نداده و برای تأوحن هزخنههای صندوق حه شـحوههـای شـرعی سـرواخه گغاری نهاخنـد،

خ ـا اػ ههــان حــدو تأســحس ،وســتغال تی واننــد وغــاػه و اوــا کن تســاری را بــرای تــأوحن
هزخنههای صندوق در نظر گرفته خا وقف 1نهاخند.

 .1حا رعاخت شراخط صحت وقف که در ضلد طهارم ،فصل «وقف» عکر ویشود.

ديرکرد
ههان طور که در فصل «وعاوالت حاطل و حرام» عکر شـد ،ر حـا بـر سـه قسـن اسـت؛

در این فصل ،احكام قسن سوم آن (رحای دیرکرد) بيان ویشود.
ّ
تعريف ربای ديرکرد و انواع کلی آن

مسأله  .1141رحــای دیرکــرد آن اســت کــه طلجكــار در وقابــل تــأظحر در پرداظــت دیــن

(حدهی) 1،وجلغی پول خا طحز دخگری که دارای ارػش والی اسـت ،اػ حـدهكار وطالجـه

نهاخد.

مسأله  .1141قــرار دادن هــر نــوع ضرخهــهای در وقابــل تــأظحر در پرداظــت دیــن توس ـط

طلجكار 2ضایز نحست ،هرطند این کار حا رضاخت حدهكار انسام شود.

این ضرخهه ،شاول هر خک اػ اقسام زخاده که در وسألۀ « »5545عکر شد ،وی گردد.

ً
 .1ونظــور اػ «دیــن» ،وــالی اســت کــه شــرعا در عوــۀ فــرد ثاحــت اســت و توضــحح وــوارد آن در وســأله«»665
عکر شد؛ الجته ،اگر دین حـه صـورت عهلـی حاشـد کـه حـا قـرارداد اضـاره و واننـد آن بـر عوـۀ فـرد ثاحـت شـده،
حكن آن در وسألۀ « »5526بيان ویشود.
ُ
 .2اگر طلجكار در این حاره هحر شرطی نكند و حدهكار حه صـورت ضعالـه حگو خـد« :ا گـر بـرای پرداظـت حـدهی
حه ون وهلت دهی و ػوان ادای آن را تهدخد نهایی ،فالن وجلغ حه تو (طلجكار) ویپـرداػم خـا فـالن عهـل را
که دارای ارػش والی است براخت انسام ویدهن» ،حنابر احتحاط واضب ضایز نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنابراین ،فرقی ندارد ضرخهۀ وغکور ،عحن وال وانند وجلغـی پـول حاشـد خـا عهـل خـا

ونفعــت و واننــد آن (کــه دارای ارػش وــالی اســت) و فرقــی نهی کنــد ضرخهــۀ فــوق در

ضهن قراردادی شـرط شـده حاشـد خـا نـه 1و تغحيـر نـام آن حـه «ظسـارت تـأظحر تأدخـه» خـا

«وضه التزام» آن را حالل نهیکند.

ههحن طور ،فرقی ندارد حدهكاری ودیون حاحـت وعاولـۀ نسـحه خـا سـلف خـا قـرارداد

قرضالحسنه خا اضرت کار خا غحر آن حاشد.

برخی از نهونههای ديرکرد
 ديرکرد ثهن وعاولۀ نسحه يا وثهن در وعاولۀ سلف

مسأله  .1142اگــر در وعاولـــۀ نســـحه ظر خــدار نتوانــد ثهــن 2را در ػوــان وقــرر بپــرداػد،

فروشنده حق ندارد در وقابل حه تأظحر انداظتن حدهی ظرخدار ،وجلغی اضافه وطالجـه

نهاخد.

ً
ههحن طور ،اگر حه انتهای ودت وعاوله نسحه وثال خـک وـاه وانـده ،فروشـنده حـق
ً
ندارد ودت وغکور را وثال تـا سـه وـاه تهدخـد نهـوده و در قجـال آن ،وجلغـی را اػ ظر خـدار
وطالجه نهاخد.

این حكن ،در وورد تأظحر در تحویـل کـاالیی 3کـه حـا وعاولـۀ سـلف فروظتـه شـده

نحز ضاری است.

 .1شاخان عکر است در حكن وغکور ،فرقی نهی کند ضرخهه حه صورت «شرط نتحسه» لحاظ شـده حاشـد خـا حـه
صورت «شرط فعـل» و وعنـای شـرط نتحسـه و شـرط فعـل اػ توضـححات وـغکور در وسـاجل « 477و  »355و
صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود؛
حنابراین ،اگر فرد آپارتهانی را حه صورت نسحه حه ودت وعحن حفروشد و در ضهن وعاوله حـا ظر خـدار شـرط
نهاخد ،در صورت تأظحر در پرداظت قحهت آپارتهان ،فالن وجلغ بپرداػد (شرط فعل) خا وـدیون حاشـد (شـرط
نتحسه) ،ضایز نحست.
 .2در وعاولۀ نسحه ،ثهن حه صورت کلی در عوۀ ظرخدار بوده و «دین» وحسوب ویشود.
 .3در وعاولـــۀ ســـلف ،کــاالی وــغکور (وجحــع) حــه صــورت کلــی در عوــۀ فروشــنده بــوده و «دیــن» وحســوب
ویشود.

دیرکرد /

 نو کردن چک

مسأله  .1143حا توضـححاتی کـه در وسـاجل قجـل عکـر شـد ،نـو کـردن طـک (ور بـوط حـه

دیــن) ،حــه وجلــغ بيشــتر رحــا و حــرام اســت و طلجكــار اســتحقاق وجلغـی بيشــتر اػ وجلــغ
طک اولحه را ندارد.

 وهلت دادن در ازای دريافت بخشی از دين قجل از ووعد

مسأله  .1144طلجكـــار حـــق نـــدارد در اػای درخاف ــت حصش ــی اػ طل ــب ظ ــود قج ــل اػ

فرا رسحدن ودت آن ،برای حقحۀ طلب حه حدهكار وهلت دهد؛
ً
پــس ا گــر وــثال کــاالیی حــه صــورت نســحۀ شــش واهــه فروظتــه شــده و پــس اػ ســاری
شــدن طهــار وــاه اػ انعقــاد وعاولــه ،ظر خــدار حــه ضهــت آنكــه ویدانــد در ػوــان وقــرر،

توانایی پرداظت تهام حـدهی ظـود را نـدارد ،تقاضـای وهلـت بيشـتر کنـد ،در صـورتی

که فروشـنده حگوخـد« :وهلـت حصشـی اػ طلـب ظـود را تهدخـد وـیکـنن ،حـه شـرط آنكـه
ً
شها (ظرخدار) وقداری اػ ثهن را نقدا (دو واه قجل اػ سررسحد اولحـه) بپـرداػی» ،ضـایز

نحست.

ههشنحن ،اگر طلجكار در این حـاره هـحر گونـه شـرطی نكنـد و حـدهكار حـه صـورت

ُضعاله حگوخد« :اگر وهلت حصشی اػ حدهحن را تهدخد نهـایی ،وقـداری اػ حـدهحن را حـه
ً
شها زودتر (وثال دو واه قجل اػ سررسحد اولحه) ویپرداػم» ،حنـابر احتحـاط واضـب ضـایز

نحست؛

1

الجته ،اگر قرار وغکور حهطور دوستانه حا رضاخت طرفحن و حـدون هـحر گونـه شـرط و

الزام و التزاوی انسام شود ،اشكال ندارد.

 .1شــاخان عکــر اســت ،در هــر دو صــورت فــرق نــدارد کــه وجنــای وحاســجاتی وهلــت دادن بــرای تــأظحر در ادای
حدهی در اػای پرداظت حصشی اػ آن زودتر اػ ووعد ،بر اساس فروول «رأسگحری» حاشد خـا غحـر آن .ههـحن
طور ،حكن وغکور اظتصاص حه وعاوالت نسحه ندارد و در سایر دیون نحز ضاری است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 وهلت دادن به شرط قرض

ً
مسأله  .1145اگر طلجكار وثال وهلت طلب  55وحلحـون تووـانی ظـود را دو وـاه تهدخـد

کند ،حه شرط اخنكه حدهكار در واههای آخنده  55وحلحـون تووـان ،دو واهـه حـه او قـرض
دهد ،طنحن عهلی ضایز نحست؛

الجته ،اگر قرار وغکور حا رضاخت طرفحن و حـدون هـحر گونـه شـرط و الـزام و التزاوـی

حاشد ،اشكال ندارد.

 ديرکرد در ازای تأخحر شرط تکلحفی

مسأله  .1146اگر پرداظت شـحجی (پـول خـا کـاال) حـه صـورت کلـی 1حـه سـجب عقـد خـا
ً
شرط ضهن عقد ،تكلحفا بر فرد واضب حاشـد (دیـن در عوـه نجاشـد) ،طنانشـه ضـهن
عقــد شــرط شــود در اػای تــأظحر در پرداظــت آن ،فــرد وجلــغ وعحنــی را بپــرداػد ،طنــحن

شرطی وحل اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن ویحاشد.

2

وثــل اخنكــه فــرد کــاالیی را حــه شصصــی بجصشــد و در ضــهن هجــه حــا طــرف وقابــل

شرط کند او نحز در ػوان وعحنی وجلغ خک وحلحون تووان حه هدخه دهنده بپـرداػد و نحـز

شرط نهاخد طنانشه در پرداظت خک وحلحون ،تـأظحر کنـد ،حـه اػای هـر روػ حاخـد وجلـغ
پنساه هزار تووان حه عنوان دیرکرد بپرداػد.

3

 .1نه حه صورت عحن شصصی و نـه حـه صـورت کلـی در عوـۀ ظـود فـرد خـا شـصص دخگـر کـه «دیـن» وحسـوب
شود؛ حكن درخافت وجلـغ در اػای تـأظحر «دیـن» در وسـاجل « 5525و  »5525و حكـن درخافـت وجلـغ در اػای
تأظحر در تحویل عحن شصصی در وسـألۀ « »5525عکـر گردخـده اسـت و توضـحح وعنـای عـحن شصصـی اػ
وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.
 .2این حكن ،در ووردی است که دیرکرد وغکور حه صورت «شـرط فعـل» در ضـهن عقـد عکـر شـده حاشـد؛ اوـا
اگــر در ضــهن عقــد شــرط شــده« :در صــورت تــأظحر حــه اػای هــر روػ فــالن وجلــغ را وــدیون حاشــی» ،طنــحن
شرطی که شرط نتحسه ناوحده ویشود ،حنابر فتوی صححح نحست؛ فرق بين شـرط فعـل و شـرط نتحسـه،
اػ توضححات وساجل « 477و  »355و صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود.
 .3خــا واننــد آنكــه فــرد کــاالیی را حــه شصصــی حــه قحهــت وعحنــی نقــد حفروشــد و حــا ظر خــدار در ضــهن وعاولــه
پرداظــت وجلــغ اضــافهای را شــرط کنــد و نحــز شــرط نهاخــد اگــر ظرخــدار پرداظــت وجلــغ وــغکور را تــأظحر
بينداػد ،در اػای هر واه تأظحر ،حاخد فالن وجلغ وعحن را حه عنوان دیرکرد بپرداػد.

دیرکرد /

خــا واننــد اخنكــه شــرکت بيهــه در عقــد بيهــه ،بيهــه شــونده را وتعهــد حــه پرداظــت

وجــالغی حــهطــور اقســاطی نهــوده کــه دیــن در عوــه وحســوب نشــود و حــه اػای تــأظحر در

پرداظت اقساط وقرره ،دیرکردی را وعحن کرده حاشد که وی آن را بپرداػد.
وواردی که دريافت ديرکرد جايز است
 الف .ديرکرد در ازای تأخحر در تحويل کاالی ّ
وعحن (عحن شخصی)

مسأله  .1147قرار دادن ضرخهۀ دیرکرد در ضهن عقد در اػای تأظحر نسـجت حـه وـالی

کـه حـه صـورت «عــحن شصصـی» 1بـوده و فـرد حاخــد آن را در ػوـان وعحنـی تحویـل دهــد،
اشكال ندارد؛ الجته ،این در صورتی است که دیرکـرد وـغکور حـه صـورت «شـرط فعـل»
در ضهن عقد عکر شده حاشد.

2

حنــابراین ،اگــر فــرد ونــزل خــا وغــاػهاش را حفروشــد و ظر خــدار در ضــهن وعاولــه شــرط

نهاخد طنانشه فروشنده در تحویل ونزل خا وغاػه اػ فـالن تـارخز ،تـأظحر کنـد ،حـه اػای

هر روػ تأظحر ،فالن وجلغ بپرداػد ،طنحن شرطی اشكال ندارد؛

اوــا ا گــر شــرط شــده« :طنانشــه فروشـنده در تحویــل ونــزل خــا وغــاػه اػ فــالن تــارخز،

تأظحر کند ،حه اػای هر روػ تـأظحر ،فـالن وجلـغ وـدیون حاشـد» ،طنـحن شـرطی  -ههـان
طور که در وسألۀ « »355گفته شد  -صححح نحست.

ههـــحن طـــور ،اگ ــر در ضـــهن عارخـــه دادن کت ــاب ش ــرط ش ــود در ص ــورت ت ــأظحر

عارخه گحرنده در تحویل کتاب حه کتاحصانه اػ ػوان وعحن ،در اػای هـر روػ فـالن وجلـغ

بپرداػد ،اشكال ندارد؛

 .1وعنــای «عــحن شصصــی» و فــرق آن حــا «کلــی در عوــه» و «دیــن» اػ توضــححات وســاجل « 65تــا  »63وعلــوم
ویشود.
 .2اوا اگر در ضهن عقد شـرط شـده« :در صـورت تـأظحر حـه اػای هـر روػ فـالن وجلـغ را وـدیون حاشـی» ،طنـحن
شرطی که شرط نتحسه ناوحده ویشود ،حنابر فتوی صححح نحست؛ فرق بين شرط فعل و شـرط نتحسـه اػ
توضححات وساجل « 477و  »355و صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اوــا ا گــر عار خــه دهنــده حگوخــد« :طنانشــه در تحویــل کتــاب اػ تــارخز وعــحن تــأظحر

کنی ،حه اػای هر روػ تأظحر فالن وجلغ حدهكار حاشی» ،طنحن شرطی  -ههان طـور کـه
در وسألۀ « »355گفته شد  -صححح نحست.

 ب .ديرکرد در ازای تأخحر در انجام عهل

مسأله  .1148قرار دادن ضرخهۀ دیرکرد در ضهن عقد در اػای تأظحر در انسام عهلـی
ههشــون ســند ػدن ولــک خــا حنــایی و احــداث حنــاء کــه انســام آن در ػوــان وعحنــی حــا

قرارداد بر فرد واضب شده اشكال ندارد؛ الجته ،این در صورتی است که دیرکرد وغکور

حه صورت «شرط فعل» در ضهن عقد عکر شده حاشد.

1

حنابراین ،ا گـر فـرد ونـزل خـا وغـاػهای را حصـرد و در ضـهن وعاولـه حـا فروشـنده شـرط

کند ،در ػوان وعحنی اقدام حه سند ػدن آن حه نام وی نهاخـد و ا گـر انتقـال سـند حـه نـام

وی را اػ وــدت وقــرر تــأظحر بينــداػد ،در اػای هــر روػ تــأظحر ،فــالن وجلــغ را حــه عنــوان
دیرکرد بپرداػد؛ این شرط اشكال ندارد؛ اوا اگر شرط کند در اػای هر روػ تـأظحر ،فـالن

وجلغ را حه عنوان دیرکرد حدهكار حاشد 2صححح نحست.
ً
ههشنحن ،اگر فرد وثال فرد حنایی را اضحر نهاخـد 3تـا ظانـهای را در وـدت شـش وـاه

حساػد و در ضهن عقد اضاره حا حنا شرط کند در صورتی که ساظت و سـاػ و احـداث
ظانــه را اػ وــدت وقــرر تــأظحر بينــداػد ،در اػای هــر روػ تــأظحر فــالن وجلــغ را حــه عنــوان
دیرکرد بپرداػد ،صححح است؛ اوا اگر شرط کنـد در اػای هـر روػ تـأظحر ،فـالن وجلـغ را

حه عنوان دیرکرد حدهكار حاشد 4صححح نحست.

 .1ههان.
 .2ههان طور که در وسألۀ « »355گفته شد.
 .3حه هر خک اػ دو صورتی که در فصل «اضاره» ،وسألۀ « »332عکر شد.
 .4ههان طور که در وسألۀ « »355گفته شد.

ّ
تقاص
تعريف و شرايط ّ
تقاص

مسأله  .1149ا گـــــر فـــــرد وـــــال شصص ــ ـی را حـــدون اضـــاػۀ وی ،در اػای وـــال ظ ــ ـود

(وانـ ـنـــــد طلجـــی کـــه اػ وی داشـــته) تص ــاحب نهاخ ــد ،ای ــن عه ــل «تق ــاص» ناوح ــده
ویشود.

مسأله  .1151فردی که اػ دخگری طلجكار است ،حا وضود شراخط عیل وـیتوانـد حـدون
رضاخت و اضاػۀ حدهكار طلب ظوخش را اػ وال وی تقاص نهاخد:
 .1حدهكار اػ حدهی ظود حه طلجكار اطالع داشته حاشد؛

 .2حــدهكار توانــایی پرداظــت حــدهیاش حــه طلجكــار را داشــته حاشــد 1و حــا وضــود

وطالجۀ طلجكار ،اػ پرداظت آن اوتناع ورػد خا اوروػ و فردا کند؛

2

 .3طلب وغکور حدون ودت (حال) بوده ،خا ودت آن فرا رسحده حاشد؛

 .4حق شصص ثالثی حه وال وـورد تقـاص تعلـق نگرفتـه حاشـد کـه وـانع اػ تقـاص
 .1حا توضححاتی که در وسألۀ « »672گغشت.
 .2حنــابراین ،اگرحــدهكار غحــر اػ «وســتثنحات دیــن»  -کــه توضــحح آن در وســألۀ « »755عکــر شــد  -وــالی بــرای
عسـر» وحسـوب شـده و طلجكـار نهـیتوانـد وسـتثنحات دیـن را حاحـت
پرداظت حدهحش نداشته حاشد« ،و ِ
طلجش تقاص نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شــود .حنــابراین ،تقــاص نهــودن اػ وــالی کــه حــدهكار آن را حــه صــورت «گــرو» و «رهــن

شرعی» نزد دخگری قرار داده ضایز نحست.

شاخان عکر اسـت ،طلجكـار حـا وضـود شـراخط وـغکور ،وـیتوانـد  -هرطنـد حـدون اعن

حاکن شرع  -اػ اووال حدهكار تقاص نهاخد ،اگر طه وال وورد تقاص اػ لحاظ ضـنس
حا طلب وی وتفاوت حاشد.

1

وساجل ّ
تقاص
ّ 
تقاص به جهت خجالت از وطالجۀ طلج و وانند آن

مسأله  .1151اگر انسان حه ضهت ظسالت خا رواحط دوسـتانه خـا فـاوحلی و واننـد آن اػ
وطالجۀ طلب ظود پرهحز وی کند ،نهیتواند اػ اووال حـدهكار حـدون رضـاختش تقـاص

نهاخد.

ّ 
تقاص در بدهی ناوشروع

مسأله  .1152اگر حدهی ناوشروع حاشـد  -وثـل سـود ر بـوی ،دیرکـرد و ظسـارت تـأظحر
ً
تأدخــۀ دیــن  -در این گونــه وــوارد کــه طــرف وقابــل شــرعا طلجكــار نحســت ،حــق تقــاص
برای وی وضود ندارد.

کحفحت ّ
ّ 
تقاص در هنگام فسخ وعاوله

مسأله  .1153اگر فردی کاالیی را حه دخگری نسـحه حفروشـد و ظر خـدار در ػوـان وقـرر اػ

پرداظت ثهن (قحهت) وعاوله اوتناع ورػد ،فروشنده ویتواند وعاوله را فسـز کنـد و
در صورتی که ههان کاالیی که فروظته (عحن کاال) ووضود حاشد ،وـیتوانـد آن را پـس

 .1الجته ،نسجت حه ووردی که در وسألۀ « »5544عکر ویشود ،احتحاط واضب آن است که فروش وـال حـا اعن
حاکن شرع حاشد.

تقاص /

حگحرد ،هرطند اػ وستثنحات دین حاشد و ظرخدار توانـایی پرداظـت حـدهی ظـوخش را
نداشته حاشد؛

اوـا ا گــر کـاالی وــغکور اػ بـين رفتــه خـا ولكحــت آن حـه شــصص دخگـری ونتقــل شــده

اســت ،حــدهكار حاخــد در اشــحای وثلــی ،وثــل آن و در اشــحای قحهــی ،قحهــت آن را حــه
طلجكــار بپــرداػد و طنانشــه اػ پرداظــت حــدهیاش اوتنــاع ورػد ،طلجكــار وــیتوانــد حــا

شراخطی که در وسألۀ « »5535عکر شد اػ اووال وی تقاص نهاخد.
ّ
ّ 
تقاص ونفعت و حق و عحن وال

مسأله  .1154ههان طور که تقاص در وورد دیون (وطالجات) حـا شـراخط عکـر شـده در
ً
وسألۀ « »5535ضایز است ،در وورد «عحن»« ،ونفعت» و «حقـی کـه شـرعا ضنجـه وـالی

دارد» نحــز  -حــا رعاخــت ههــان شــراخط  -ضــایز اســت و هــر خــک اػ وــوارد فــوق در قالــب
وثالی در سه وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .1155اگـــر ف ــردی ػوـــحن خـــا واش ــحن خ ــا ک ــاالی دخگ ــری را غص ــب ک ــرده و اػ

پس دادن آن اوتناع ورػد و پس گرفتن عحن وال وهكن نجاشد ،تقاص اػ اووال وی حا

رعاخــت شــراخط وــغکور در وســألۀ « »5535ضــایز اســت و ایــن گونــه وــوارد اػ وثالهــای

تقاص «عحن» حه شهار ویرود.

مسأله  .1156اگــر فــردی ظانــه خــا وغــاػۀ ظــوخش را حــه انســان اضــاره داده ،ولــی آن را

تحویــل ندهــد خــا پــس اػ تحویــل وــانع اســتفاده اػ آن شــود ،در ایــن صــورت کــه وـوضر،

ونفعــت ظانــه خــا وغــاػه را (کــه وتعلــق حــه وســتأضر اســت) حــه او نهیدهــد ،وســتأضر

ویتواند حا شراخط وغکور در وسألۀ « »5535در وقابل آن وقدار ونفعت ،اػ اوـوال وـوضر

تقاص نهاخد.

ههشنحن است حكن ،اگر فرد دخگری غحر اػ ووضر ،وال وـورد اضـاره را اػ وسـتأضر

غصب کرده و حكار گحرد.

این گونه وثالها ،اػ ووارد تقاص «ونفعت» حه شهار ویرود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1157اگر فردی حقوقی 1ههشون حق سرقفلی 2خا حق تقدخهی خا حق پغیرۀ
ً
ػوــحنهــای وقفــی 3کــه شــرعا وتعلــق حــه شــصص دخگــری اســت را حــه او ندهــد خــا اػ او

حگحــرد و غصــب نهاخــد و پــس گــرفتن آن حــق بــرای صــاحب حــق وهكــن نجاشــد،
ویتواند حا شراخط وغکور در وسألۀ « »5535اػ اووال غاصب تقاص کند.
در این گونه ووارد ،تقاص «حق» صورت گرفته است.

تقاص از اووال ديگر با اوکان ّ
ّ 
تقاص از عحن وال

ـحن (ظـود) وـال دخگـری کـه
مسأله  .1158اگر فردی حدون عغر شرعی اػ پس دادن ع ِ

در اظتحار وی قـرار گرفتـه اوتنـاع ورػد  -وثـل اخنكـه وـالی را غصـب کـرده خـا در نـزد او

ودخعــه بــوده و حــا وضــود وطالجــۀ والــک ،آن را پــس ندهــد  -در صــورتی کــه پــس گــرفتن
ً
عحن (ظـود) آن وـال ،حـدون ارتكـاب عهـل ظـالف شـرع و وشـقت ز خـادی کـه وعهـوال
قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) وهكن حاشد ،تقاص اػ اووال دخگر آن فرد ضایز نحست.
ّ 
تقاص در وورد شرط ضهن عقد

مسأله  .1159اگر پرداظت وال وعحنی بر اساس «شرط ضهن عقد» بر کسی واضـب

حاشد 4،در صورت تصلف اػ عهل حه شرط ،فردی که شرط حه نفـع او قـرار داده شـده،
نهیتواند اػ اووال طرف وقابل تقاص نهاخد؛

5

 .1ونظور ،حقوقی است که غصب آنها ووضب ضهان والی ویشود.
 .2ونظــور اػ حــق ســرقفلی ،حــق انتفــاع و اســتفاده اػ وكــان تســاری اســت کــه شــصص حــا پرداظــت عــوض،
والک آن شده است؛ توضحح آن در وساجل « 457و  »455عکر شد.
 .3گاه وتولی وقف حا رعاخت وصلحت وقف و ووازین شرعی ،در اػای درخافـت وجلغـی ،ػوـحنهـای وقفـی را
در اظتحــار اشــصاص قــرار داده و آنــان نســجت حــه ســاظت و ســاػ و اضــاره نهــودن ولــک اػ وتــولی و ســایر
تصرفات وتعارف حسب توافق حا وی اولوخت پيدا ویکنند ،که در عرف راخذ اػ این حق تعجحر حـه «حـق
تقدخهی» خا «حق پغیره» ویشود.
 .4وثل اخنكه در ضهن عقد اضاره شرط شده حاشد کـه اضـاره دهنـده (وـوضر) ،کـاالی وعحنـی را حـه وسـتأضر
تهلحک نهاخد.
 .5زیـرا شــرط وـغکور دیــنآور نحسـت ،هرطنــد عهـل حــه آن الػم اسـت (در ایــن فـرض انســام عهـل حــه صــورت
شرط فعل بر فرد واضب اسـت ،نـه شـرط نتحسـه؛ و فـرق بـين ایـن دو اػ توضـححات وسـألۀ « 477و  »355و
صفحۀ « ،»426پاورقی « »5وعلوم ویشود).

تقاص /

الجته ،در این گونه ووارد فرد ویتواند اػ حا کن شـرع درظواسـت کنـد طـرف وقابـل

را ولــزم حــه رعاخــت شــرط ضــهن عقــد نهاخــد و در صــورت عــدم اوكــان الــزام اػ طریــق

حــاکن شــرع ،وــیتوانــد اػ هــر راه شــرعی دخگــری وی را حــه وفــای حــه شــرط الــزام کنــد و

طنانشه الزام وی وهكن نجاشـد ،وـیتوانـد حـا اعن حـا کن شـرع وـال وـغکور را اػ طریـق

شرعی تهلک نهاخد.

ّ 
تقاص ازوال وديعه

مسأله  .1161طلجكار ویتواند اػ والی که وتعلق حه حدهكار است و آن را حـه ودخعـه و
اوانت نزد وی گغاشته  -حا رعاخت شراخط  -تقاص نهاخد.

ههشنحن ،تقاص نهودن اػ والی که وتعلق حه حدهكار اسـت و آن را نـزد شـصص

ثالث (غحر طلجكار) حه ودخعه و اوانت گغاشته نحز  -حا رعاخـت شـراخط تقـاص  -ضـایز

ویحاشد؛

الجته ،کسـی کـه ودخــعه را قجـول ک ـ ـرده (اوانـتپـغیر) نهـیتوانـد وـال را در اظتح ـ ـار

طلجكار قرار دهد ،وگر آنكه اطهحنان حه تحقق شراخط تقاص داشته حاشد.
ّ 
تقاص از وال وشاع

مسأله  .1161تقاص اػ وال وشاع بين حدهكار و شـرخک وی (شـصص ثالـث) حـدون

اعن شرخک ضایز نحست؛ ولی اگر تقاص  -حا رعاخت سایر شراخط آن  -صـورت گحـرد،
ً
شرعا صححح است ،هرطند فرد حه ضهت تصرف در وال دخگری ورتكب گناه شـده
است.

شاخان عکر است ،طنانشه وال وورد تقاص حه انداػۀ طلب طلجكار خـا کهتـر بـوده،

طلجكــار حــا شــصص ثالــث شــرخک وــیشــود و ا گــر بيشــتر بــوده ،طلجكــار حــا هــر دو نفــر
(حدهكار و شرخک وی) شرخک ویگردد.
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ّ 
تقاص از ونافع

مسأله  .1162اگر فردی اػ شصص دخگری طلجكار حاشد  -حـا وضـود شـراخط تقـاص -

ویتواند اػ ونافع اووال وی تقاص نهاخد.
ً
ً
و ــثال وســـتأضری کـــه اػ ص ــاحبظان ــه ش ــرعا طلجك ــار اس ــت و وی اػ پرداظ ــت
حدهحش حدون عغر اوتناع ویورػد ،وستأضر ویتواند حعد اػ تهام شـدن وـدت اضـاره

حــا رعاخــت شــراخط تقــاص ،اػ ونــافع ونــزل حــه انــداػۀ طلــب ظــوخش حــه عنــوان تقــاص
استفاده نهاخد.

1

مسأله  .1163اگر دو نفر در ػوحنی حهطور وشاع شـرخک حاشـند و خكـی اػ آن دو حـدون
اضــاػه اػ شــرخک دخگــر قســهتی اػ ػوــحن را تصــرف و غصــب کــرده حاشــد ،طنانشــه

شــرخک دخگــر راهــی بــرای دســتحابی حــه حــق ظــوخش نــدارد ،وــیتوانــد حــه ههــان وقــدار
حدون اعن شرخک حه عنوان تقاص در ػوحن تصرف کند.
ّ 
تقاص ههراه با وحذور شرعی

مسأله  .1164کسی کـه ویظواهـد تقـاص کنـد ،ضـایز نحسـت ورتكـب عهـل ظـالف
شرعی ههشون وارد شدن حه ظانه خا وغاػۀ حدهكار حدون اضاػۀ وی ،خا شكستن قفل

صندوقش خا وانند آن گردد؛

اوا در هر صورت ،طنانشه حا ارتكـاب طنـحن عهلـی حـه وـال طـرف وقابـل دسـت

پيدا کند ،حا وضود شراخطی که در وسألۀ « »5535عکر شد ،ویتواند تقاص کند؛

 .1در فرض وغکور ،ودت استفاده اػ ونزل حـه عنـوان تقـاص حـه انـداػهای اسـت کـه اضـرت الهثـل آن وعـادل
وقدار طلجكاری وی اػ صاحبظانه حاشد و وقصود اػ اضـرت الهثـل ،کراخـۀ وعهـول ونـزل حـدون در نظـر
گــرفتن وقــدار طلجكــاری وســتأضر اػ صــاحبظانــه اســت و حاحــت طلــب وــغکور ،طحــزی اػ کراخــۀ وعهــول
ونزل کسر نهیشود.
شاخان عکر است ،طنانشه وستأضر حاحـت طلـب ظـوخش اػ ونـافع ونـزل ،تقـاص کنـد ،حـه ههـان انـداػه اػ
ً
طلب وی کسر ویشود و حعدا حق وطالجۀ آن وقدار را اػ صاحبظانه ندارد.

تقاص /

الجته ،اگر وال طرف وقابل توسط وی اػ بين برود خا وعحوب شود  -وثل آنكه قفـل

صندوقش را حشكند  -ضاون آن است.
ّ 
تقاص در ووارد خالف ّ
وقررات

ً
مسأله  .1165در وــواردی کــه تقــاص شــرعا صــححح اســت ،ولــی حســب وقــررات

قــانونی حاخــد اػ طریــق دادگــاه صــورت گحــرد ،ا گــر فــرد طجــق شــراخط وــغکور در وســألۀ

« »5535اقدام حه تقاص نهاخد ،صححح است و والک وال ویشود؛
ً
ولی اقدام وی اػ این ضهت که وصالفت قانون بوده ،تكلحفا وحل اشـكال اسـت

و فرد ویتواند در این وورد حه وستهد ضـاوع الشـراخط دخگـر حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن

وراضعه نهاخد.

ّ 
تقاص از والی که بيشتر از طلج ارزش دارد

مسأله  .1166اگر قحهت والی که اػ آن تقاص ویشود ،بيشتر اػ وقدار طلـب حاشـد،
طلجكــار وــیتوانــد فقــط حــه وقــدار ســهن ظــود اػ آن وــال حــه عنــوان تقــاص بــردارد و در

صورتی که برای برداشـتن سـهن ظـوخش ،الػم حاشـد آن وـال را حفروشـد ،ویتوانـد آن را
فروظته و پس اػ فروش ،حه وقدار طلجش اػ قحهت کاال بردارد و حقحۀ قحهت کاال را حـه

صاحجش پس دهد؛

الجته ،حنابر احتحاط واضب حاخد برای فروش وال اػ حاکن شرع اضاػه حگحرد.

ّ 
تقاص طلج از اووال غحر بدهکار

مسأله  .1167طلجكار نهیتواند وقدار طلب ظوخش را اػ اووال شصص ثالثی کـه حـه

فرد حدهكار ودیون است تقاص نهاخد.
ً
وثال اگر حسن وجلغ  45وحلحون تووـان اػ علـی طلجكـار بـوده و اػ طرفـی حسـحن نحـز

وجلغ  45وحلحون تووان حه علی حدهكار حاشد ،حسن نهیتواند وقـدار طلـب ظـود را اػ
اووال حسحن تقاص نهاخد.
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حنابراین ،اگر حسـحن وقـدار حـدهی ظـوخش را حـدون اضـاػۀ علـی ضهـت تقـاص حـه

حسن بپرداػد ،دین او نسجت حه علی ههشنان حاقی است.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر علــی حــه فــردی وکالــت داده تــا وقــدار طلــجش را اػ حســحن

درخافــت نهاخــد ،حعــد اػ وصــول و قــجض طلــب ،حســحن نســجت حــه علــی بــریء الغوــه

ویگردد و در این صورت حسـن وـیتوانـد اػ وجلـغ درخافـت شـده توسـط وکحـل وـغکور
که اػ اووال علی حه حسـاب وـیآخـد ،وقـدار طلـب ظـوخش را حـا رعاخـت سـایر شـراخط،

تقاص نهاخد.

ّ 
تقاص طلجکاری که به بدهکار وديون است

مسأله  .1168اگر طلجكار  -ظـود  -حـه حـدهكار وـدیون حاشـد ،ضـایز اسـت حـا رعاخـت

شـراخط تقـاص ،وقـدار طلــب ظـوخش را حاحـت حـدهی و دخنــی کـه بـر عهـدهاش هســت
حساب کند و ظود را بریء الغوه نهاخد.
ً
وثال اگر حسـن  55وحلحـون تووـان اػ حسـحن طلجكـار بـوده و حسـحن اػ دادن حـدهی
ظود اوتناع ورػد و اػ طرفی حسحن نحز  255کحلـو گـرم شـكر (وعـادل  55وحلحـون تووـان)

اػ حسن طلب داشته حاشد ،حسن ویتواند طلب ظود را حه ضـای وقـدار شـكری کـه
ً
حــدهكار اســت حســاب کنــد و حــا وراعــات شــراخطی کــه قــجال عکــر شــد ،تقــاص کــرده و
ظود را نسجت حه  255کحلو شكر که حدهكار بوده ،بریء الغوه نهاخد.

شاخان عکر است ،طنانشه حدهی هر خک اػ طرفحن دارای شراخط «تهاتر قهری» کـه

در وسألۀ « »743گغشت حاشد ،نحـاػی حـه تقـاص نحسـت و طـرفحن نسـجت حـه هـن حـه

وقدار طلب و حدهی بریء الغوه ویحاشند.

 قسن خوردن بدهکار جهت انکار بدهی

مسأله  .1169اگــر فــرد حــدهكار حــا وضــود اط ـالع اػ حــدهی ظــوخش آن را انكــار نهاخــد،

طلجكــار وــیتوانــد حــا رعاخــت ســایر شــراخط تقــاص اػ اوــوال وی تقــاص نهاخــد ،هرطنــد
حدهكار بر عدم حدهكاری ظوخش قسن حصورد؛

تقاص /

الجتـه ،ا گـر طـرفحن بــرای حـل و فصـل نــزاع حـه حـا کن شــرع وراضعـه نهاخنـد و حــا کن

شرع اػ حدهكار حصواهد نسجت حه ودیون نجودنش قسن حصورد و حـا قسـن ظـوردن وی،

حه نفعش حكن نهاخد ،طلجكار حق تقاص اػ اووال حدهكار را ندارد.

شاخان عکر است ،حكن وـغکور در وـورد کسـی کـه وـالی را غصـب کـرده و بـر عـدم

غصب سوگند خاد ویکند نحز ضاری ویحاشد.

دعای ّ
تقاص

ُ ُ
مسأله  .1171وستحب است فرد هنگام تقاص این دعا را حصوانـد« :الل ُه َـن ؤنـی آظـغ
َ ُ َ
َ
ََ َ
َ
ً
ََ ْ ُ
الهال َو َ
ُ ْ ً 1
كان َ
والی الغی أظغ ُه ِونی َو ِؤنی ل ْن آظ ِغ الغی أظغت ُه ِظحانة وال ظلها».
هغا

«ظداخا ون این وال را در عوض والی که او اػ ون گرفته بر ویدارم و ون آنشه را بـر

ویدارم ،اػ روی ظحانت خا ظلن نحست».

 .1وسائل الشیعه ،ح ،55ص ،452حاب 63اػ ابواب وا خكتسب حه ،ح.3

ضمانت
تعريف ضهانت و اقسام آن

مسأله « .1171ضهانت» ،قرارداد دو طرفهای است که حه دو صورت ونعقد ویشود:
 .1ضهانت حه صورت نقل دین؛
 .2ضهانت ادا.

توضحح وعنای هر خک اػ این دو نوع ضهانت ،در دو وسألۀ حعد عکر وی گردد.

مسأله  .1172در ضهانت قسن اول (ضهانت نقل دین) ،فـرد دیـن (طلـب) طلجكـار
را اػ عوــۀ حــدهكار حــه عوــۀ ظــودش ونتقــل وینهاخــد و ضــاون حعــد اػ تحقــق ایــن نــوع

ضهانت ،نسجت حه طلجكار ودیون ویشود.

1

حنابراین ،ا گـر قجـل اػ پرداظـت حـدهی فـوت کنـد ،ایـن حـدهی حكـن سـایر دیـون را

دارد که ادای آن بر عهل حه وصحت و تقسحن ارث وقدم است.
ً
شاخان عکر است ،وعهوال ونظور فقها اػ کلهۀ «ضهانت» ،ههحن وعنا است.

مسأله  .1173در ضــهانت قســن دوم (ضــهانت ادا) ،فــرد ولتــزم ویشــود وــالی را حــه
 .1در نتحسه ،طلجكار حـق وطالجـۀ طلـب ظـوخش را اػ ضـاون دارد و طلـب وی اػ عوـۀ حـدهكار اولحـه سـاقط
ویشود.
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دخگری  -حا توضححی که در اداوه عکر ویشود  -ادا نهاخـد؛ واننـد اخنكـه وتعهـد شـود
حدهی حدهكار را بپرداػد.

اگــر ایــن نــوع ضــهانت نســجت حــه دیــن انســام شــود 1،حاعــث ونتقــل شــدن دیــن اػ

عوــۀ حــدهكار حــه عوــۀ ضــاون نهیشــود و حــدهی حــدهكار حــه قــوت ظــود حــاقی اســت و
ً
ضاون نسجت حه طلجكـار وشـغول الغوـه نهـیگـردد ،حلكـه پرداظـت حـدهی تكلحفـا بـر
وی واضب ویشود.

حنابراین ،طنانشه ضاون قجل اػ پرداظت حدهی فوت کنـد ،آنشـه ضـهانت کـرده

حكن دین را نداشته و اػ اووال وی پرداظت نهیشود؛

الجته ،اگر نسجت حه ادای آن اػ ثلث والش وصحت کرده حاشد ،حاخد وطـابق حـا آن

عهل شود.

مسأله  .1174ضهانت کردن نسـجت حـه اعهـالی کـه بـر عوـۀ افـراد ثاحـت وـیشـود ،حـه

هر خک اػ دو قسن ضهانت که در دو وسألۀ قجل عکر شد ،صححح است.

حنابراین ،اگر فردی برای انسام عهلی وانند دوظتن لجاس خـا حـه ضـا آوردن نهـاػ خـا

روػۀ قضــا اضحــر شــود و عوــهاش حــه انســام آن عهــل وشــغول گــردد ،شــصص دخگــری

ویتواند نسجت حه این اعهال ،ضاون اضحر گردد؛

الجتــه ،حكــن وــغکور در صــورتی اســت کــه در عقــد اضــاره ،انســام اوــور فــوق توسـط

ظود اضحر (حدون واسطه) ظواسته نشده حاشد.

مسأله  .1175اگــر آنشــه ضــهانت وــیشــود حــه صــورت کلــی در عوــه (دیــن) نجاشــد،

حلكه وـال وعحنـی (عـحن شصصـی) حاشـد کـه فـرد حاخـد آن را حـه دخگـری تحویـل دهـد،

این ضهانت فقط حه صورت قسن دوم اػ اقسام ضهانت  -که در وسـألۀ « »5553عکـر

شد  -صححح ویحاشد.

حنــابراین ،فــردی کــه کــاالیی را اػ کســی عار خــه گرفتــه ،شــصص دخگــری وــیتوانــد

 .1این نوع ضهانت ،اظتصـاص حـه «دیـون» نداشـته و در وـورد «اعحـان» نحـز ضـاری وـیشـود و توضـحح آن در
وسألۀ « »5553عکر ویگردد.

ضهانت /

کـاالی وـغکور را ضـهانت نهاخـد کـه ظــود آن و در صـورت تلـف ،حـدل آن را 1حـه عار خــه

دهنده تحویل دهد.

2

مسأله  .1176ضاون ویتواند ثهنی را که ظرخدار قصد دارد آن را حـه فروشـنده حدهـد

(قحهت کاال) حه صورت قسن دوم ضهان  -که در وسألۀ « »5553عکر شد  -ضـهانت

نهاخد؛
ً
حــه ایــن صــورت کــه ا گــر حعــدا وعلــوم شــود وعاولــۀ انســام شــده حاطــل بــوده 3،ضــاون

ظود ثهن پرداظت شده و در صورت تلف ،حدل آن را 4حـه ظر خـدار بپـرداػد،
وتعهد حاشد ِ

ولی ضهانت آن حه صورت قسن اول که در وسألۀ « »5554عکر شد ،صححح نحست.

مسأله  .1177گاه ػوحنی که وشتری برای ساظت حناء خا کاشـت درظـت و واننـد آن
اػ فروشنده ظرخداری ویکنـد حـه گونـهای اسـت کـه احتهـال داده ویشـود ولـک غحـر

بــوده و والــک اصــلی حعـد اػ اط ـالع ،وعاولــه را رد نهاخــد و حنــاء خــا درظتــان را تصر خــب
کنــد کــه در ایــن صــورت ،فروشــنده حاخــد ظســارتهای ور بــوط حــه نقــص خــا تلــف وــال

ظرخدار را بپرداػد.

در فرض وـغکور ،طنانشـه فـردی حصواهـد حـدهی احتهـالی فروشـنده را بـرای ظر خـدار

قجل اػ تحقق اوور فوق ،ضهانت کند ،طنحن ضهانتی حـه صـورت «ضـهانت ادا»  -کـه

توضحح آن در وسأله « »5553بيـان شـد  -صـححح اسـت ،ولـی حـه صـورت «ضـهانت

نقل دین» که در وسألۀ « »5554عکر گردخد ،وحـل اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای
احتحاط در این وورد ترک نشود.

 .1ونظور اػ حدل ،وثل آن در اووال وثلی و قحهت آن در اوـوال قحهـی اسـت؛ تعرخـف اوـوال وثلـی و قحهـی در
وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2در ایــن نــوع ضــهانت ،ضــاون ولتــزم و وتعهــد وــیشــود عــحن آنشــه ضــهانت شــده را در صــورتی کــه حــاقی
حاشد حه صاحجش برگرداند و اگر عحن وغکور تلف شود حـدل آن را برگردانـد؛ ایـن نـوع ضـهانت را «ضـهان
ادای اعحان» ویناوند.
 .3وثل اخنكه حعد اػ وعاوله وعلوم شود کاالی فروظتـه شـده غصـجی بـوده و والـک کـاال ،آن وعاولـه را اضـاػه
ندهد.
 .4ونظور اػ حدل ،وثل آن در اووال وثلی و قحهت آن در اووال قحهی است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شرايط اصل ضهانت

مسأله  .1178ضــــهانت« ،عقــــد» 1ویحاشـ ــد و بـ ــرای وحقـ ــق شـ ــدنش ،الػم اسـ ــت

«اخســاب» اػ طــرف ضــاون و «قجــول» اػ طــرف کســی کــه حــه نفــع او ضــهانت صــورت
گرفته (وضهون له) حه صورت لفظی خا عهلی 2صورت گحرد.
ً
حنابراین ،اگر وثال حسن حه حسحن حدهكار حاشد و علی ضـهانت حـدهی حسـن را

نهاخد ،حسـن (حـدهكار) «وضـهون عنـه» ،و حسـحن (طلجكـار) «وضـهون لـه» ،و علـی
«ضاون» ویحاشد.

مسأله  .1179بـــرای آنك ــه ضـــهانت ح ــه ص ــورت ص ــححح واق ــع ش ــود ،الػم نحس ــت
شصصی که ضاون اػ او ضهانت وی کنـد (وضـهون عنـه) ،ضـهانت را قجـول کنـد خـا

حه آن راضی شود.

شرايط ضاون و وضهون له

مسأله  .1181ضـاون و کســی کــه حـه نفــع او ضــهانت صــورت وـیگحــرد (وضــهون لــه)

حاخــد حــالغ و عاقــل حاشــند و نحــز ســفحه نجــوده و ضــهانت و قجــول آن را حــا قصــد و اظتحــار
انسام دهند.
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عالوه بر این ،کسی که حه نفع او ضهانت صورت ویگحرد (وضهون له) حاخد ضـزء

سایر کسانی که اػ تصرف در اووال ظود وهنوع هستند (وانند وفلس) 4نجاشد.

مسأله  .1181هــحر کــدام اػ شــروطی کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،در شصصــی کــه
ً
ضاون اػ او ضهانت ویکند (وضهون عنه) شرط نحست؛ پس اگر وثال فردی ضـاون

شود تا حدهی ناحالغ خا دیوانه خا سفحه را بپرداػد ،صححح است.

 .1وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.
 .2هرطند حا نوشتن وكتوبی که طرفحن عقد ،آن را حه قصد ضهانت و قجول آن اوضا نهاخند.
 .3اگر طلجكار وحسور حاشد (وانند ناحالغ خا سفحه خا وسنون) ،ولی شرعی او حا رعاخت شراخطی که در فصـل
« َح ْسر» عکر ویشود ،ویتواند ضهانت را برای وی قجول نهاخد.
 .4توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

ضهانت /

ساير شرايط ضهانت
ّ
 .2 ضهانت (نوع ّاول) وعلق و وابسته به اور ديگری نجاشد

مسأله  .1182در قســن اول اػ دو قســن ضــهانت  -کــه در وســألۀ « »5554عکــر شــد -
طنانشه فرد ،ضاون شدن ظود را وعلق و وشروط حه اوری نهاخد ،وثـل اخنكـه حگو خـد:

«اگــر حــدهكار حــدهی تــو را ناــرداػد ،حــدهی وی حــه عوــۀ وــن ونتقــل شــده و وــن وــدیون

حاشن» ،صحت ضهانت وحـل اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای احتحـاط در وـورد
آن ترک نشود.

مسأله  .1183در قســن دوم ضــهانت ،کــه توضــححش در وســألۀ « »5553عکــر شــد،

وعلق و وشروط بودن آن اشكال ندارد؛
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پس اگر ضاون حگوخد« :طنانشه حدهكار حـدهی تـو را در سررسـحد آن ناـرداػد ،وـن

ویپرداػم» ضهانت صححح است.

حنابراین ،در این صـورت طلجكـار حـق نـدارد اػ ههـان احتـدا حـه ضـاون کـه وتعهـد

شده وراضعه نهوده و دین را اػ او وطالجه کند ،حلكه طنانشه حدهكار اػ اداى دین در

سررسحد آن ظوددارى نهاخد ،حق دارد طلب ظود را اػ ضاون وطالجه نهاخد و در این
ً
صورت ،پرداظت دین وورد ضهانت تكلحفا بر ضاون واضب ویحاشد.
 .1 وضهون عنه در هنگام ضهانت (نوع ّاول) بدهکار باشد

مسأله  .1184ضـــهانت قســـن اول  -کـــه در وســـألۀ « »5554عکـــر شـــد  -در صـــورتی

صححح واقع ویشود کـه وضـهون عنـه (کسـی کـه فـرد ،ضـاون حـدهی او ویشـود) در
هنگام ضهانت حدهكار حاشد.

حنابراین ،ضاون شدن برای کسی که ویظواهد قرض حگحرد  -تا ػوانی که قـرض

نگرفته  -صححح نحست.

 .1این نوع ضهانت را «ضهان ادای تعلحقی» ویناوند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1185حدهكار بودن وضهون عنه (کسـی کـه فـرد ،ضـاون حـدهی او ویشـود)
در قسن دوم ضهانت شرط نحست.

حنــابراین ،اگــر شصصــی حصواهــد اػ دخگــری قــرض حگحــرد ،قجــل اػ قــرض گــرفتن نحــز

ویتوان ضاون وی شد؛ وثل اخنكه ضاون حه قرض دهنده حگوخد« :اگر فالنی اقسـاط
ً
قرضی را که حعدا اػ تو ویگحرد نارداػد ،ون ضاون و وتعهد حه پرداظت آن هستن».
مسأله  .1186اگــر ػنــی کــه عقــد داجــن اســت ،اػ شــوهرش حاحــت نفقــۀ ػوــان گغشــته
طلجكار حاشد ،حدهی شوهر حاحت این نفقات قابل ضهانت ویحاشد؛

ولی ضهانت نفقات آخنده که هنوػ حـه صـورت حـدهی بـر عهـدۀ شـوهر نحاوـده ،حـه

صــورت ضــهانت قســن اول  -کــه در وســألۀ « »5554عکــر شــد  -صــححح نحســت ،اوــا
ضهانت آن حه صورت قسن دوم  -که در وسألۀ « »5553عکر شد  -صححح ویحاشد.
 .5 طلجکار و بدهکار(وضهون له و وضهون عنه) در واقع وعلوم باشد

مسأله  .1187ا گــر طلجكــار (وضــهون لــه) در واقــع وعــحن نجاشــد ،وثــل آنكــه دو نفــر اػ

شصصی طلجكار حاشند و فردی حگوخد« :ون ضاون هستن که طلـب خكـی اػ شـها دو

نفر را حدهن» ،طون وعحن نكرده طلب کدام را ویدهد ،ضهانت وی حاطل است.

ههحن طور ،اگر حدهكار (وضهون عنه) در واقـع وعـحن نجاشـد ،وثـل آنكـه فـردی اػ

دو نفر طلجكار حاشد و شصص دخگری حگوخد« :ون ضـاون هسـتن ،کـه حـدهی خكـی اػ

آن دو نفر را حه شها حدهن» ،طون وعحن نكرده حـدهی کـدام را وـیدهـد ،ضـاون شـدن
او حاطل ویحاشد.

 .7 جنس ،نوع و وقدار آنچه ضهانت شده در واقع ّ
وعحن باشد

مسأله  .1188اگر ضـنس ،نـوع و وقـدار حـدهی در واقـع وعـحن نجاشـد ،ضـهانت صـححح
ً
نحست .حنابراین ،اگر وثال کسـی اػ دخگـری  555کحلـوگرم گنـدم و  3وحلحـون تووـان طلجكـار
حاشد و شصص دخگری حگوخد« :ون ضاون خكی اػ دو طلب تو هستن» و وعحن نكند کـه
ضاون گندم است خا ضاون پول ،ضهانت صححح نحست.

ضهانت /

ً
ههــحن طــور ،ا گــر فــردی خكــی اػ دو شــیء (وــثال واشــحن و تلفــن ههــراه) را کــه حــه

شصص دخگری عارخه داده شده ،برای عارخه دهنـده ضـهانت نهاخـد 1و وعـحن نكنـد
که ضاون واشحن است خا تلفن ههراه ،ضهانت صححح نهیحاشد.

مسأله  .1189اگر ضـنس ،نـوع و وقـدار حـدهی در واقـع وعـحن حاشـد ،اوـا ضـاون اػ آن

اطالعــی نداشــته حاشــد ،وثــل اخنكــه فــردی حــه طلجكــار حگو خــد« :طلجــی را کــه بــر عهــدۀ
فالن شصص داری ضهانت وـیکـنن» ،ولـی ضـنس ،نـوع و وقـدار طلـب وـغکور بـرای

وی وعلوم نجاشد ،ضهانت وی صححح است.

وطالجۀ ضاون از بدهکار

مسأله  .1191اگر انسان حدون اضاػه و درظواست حدهكار ضاون شود خا در ضـهانت

ظوخش قصد وسانحت داشته حاشـد ،نهیتوانـد آنشـه را ضـهانت کـرده و پرداظتـه ،اػ
وی (حدهكار) وطالجه نهاخد.

مسأله  .1191اگر کسی حا اضاػه خا درظواست حدهكار و حدون قصد وسانحت ضـاون
شود که حدهی او را حدهد ،دو صورت دارد:

الف .در قسن اول ضـهانت 2وـیتوانـد وقـداری را کـه ضـاون شـده  -حتـی قجـل اػ

پرداظت آن حه طلجكار  -اػ وی (حدهكار) وطالجه نهاخد؛
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ب .در قســن دوم ضــهانت 4،فقــط در صــورتی وــیتوانــد آنشــه را ضــهانت کــرده اػ

حدهكار وطالجه نهاخد که حدهی وی را پرداظته حاشد.

مسأله  .1192ا گــر حــدهكار در قســن اول ضــهانت  -کــه در وســألۀ « »5554عکــر شــد -
 .1حه صورت ضهان ادای اعحان ،که توضحح آن در وسألۀ « »5553عکر شد.
 .2که در وسألۀ « »5554عکر شد.
 .3الجتــه ،ا گــر حــدهكار اضــاػۀ ظــوخش حــه ضــاون را وقحــد نهاخــد حــه اخنكــه حعــد اػ پرداظــت حــدهی حــه طلجكــار،
ویتواند وقداری را که ضهانت کرده اػ وی وطالجه کند ،ضاون نهیتواند قجل اػ پرداظـت حـدهی ،آن را
اػ حدهكار وطالجه نهاخد.
 .4که در وسألۀ « »5553عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حــدون اضــاػۀ ضــاون ،حــدهی وی حــه طلجكــار را بپــرداػد ،نهــیتوانــد آنشــه را پرداظتــه اػ
ضاون وطالجه نهاخد.

مسأله  .1193اگر ضاون حه ضای ضنسی که حدهكار شده حا رضاخت طلجكار ضنس
دخگری حه وی حدهد ،نهیتواند طحزی را که داده اػ حدهكار وطالجه نهاخد؛

پــس اگــر آنشــه را ضــهانت کــرده ،تعــدادی ســكۀ طــالی بهــار آػادی بــوده ،ولــی حــه

ضای آن ،وعادل قحهـتش را حـه طلجكـار پرداظتـه حاشـد ،ضـاون نهـیتوانـد اػ حـدهكار

پول وطالجه نهاخد؛ اوا اگر حدهكار راضی شود که پول حدهد اشكال ندارد.

مسأله  .1194ا گــر در قســن اول ضــهانت  -کــه در وســألۀ « »5554عکــر شــد  -طلجكــار
طلــب ظــود را حــه ضــاون بجصشــد ،حــه ایــن وعنــا کــه وی را نســجت حــه حــدهحش بــریء

الغوه نهاخد ،ضاون نهیتوانـد آنشـه را ضـهانت کـرده اػ حـدهكار وطالجـه نهاخـد و ا گـر
وقداری اػ آن را ابراء نهاخد ،ضاون نهیتواند آن وقدار را اػ حدهكار وطالجه کند؛

اوــا ا گــر طلجكــار ههــه خــا حصشــی اػ طلــب را حاحــت حــدهی ظهــس خــا ػکــات ظــود خــا

حاحــت صــدقات و اوثــال آن (حــا فــرض اخنكــه ضــاون اســتحقاق شــرعی درخافــت آن را
داشته حاشد) حساب کند 1،ضاون ویتواند تهام آنشـه را کـه حـا اضـاػه خـا درظواسـت

حدهكار ضهانت کرده اػ وی وطالجه نهاخد.

مسأله  .1195اگر ضاون آنشه را ضـهانت کـرده حـه طلجكـار بپـرداػد و طلجكـار حعـد اػ
درخافت ،آن را حه ضاون هدخه دهد (هجه نهاخد) ،ضاون ویتواند تهـام آنشـه را کـه حـا
اضاػه خا درظواست حدهكار ضهانت کرده اػ وی وطالجه نهاخد .در ایـن حكـن ،فرقـی

بين قسن اول و دوم ضهانت نهیحاشد.

فسخ ضهانت

مسأله  .1196قسن اول اػ ضهانت  -که در وسألۀ « »5554عکر شد  -عقد الػم اسـت
و حعد اػ تحقـق آن هـحر کـدام اػ ضـاون و وضـهون لـه (کسـی کـه حـه نفـع او ضـهانت

صورت گرفته) نهیتوانند آن را فسز نهاخند.

 .1حعد اػ کسب اضاػه اػ حاکن شرع ،در وواردی که نحاػ حه اضاػه دارد.

ضهانت /

اوـا قســن دوم ضـهانت کــه در وسـألۀ « »5553عکــر شـد ،اػ طــرف ضـاون عقــد الػم

وحسوب ویشود ،ولی وضهون له ویتواند ضاون را نسجت حه عهـل حـه تكلحفـی کـه

بر عهدهاش ثاحت شده وعاف نهاخد.

مسأله  .1197قرار دادن حق فسز برای ضـاون خـا وضـهون لـه خـا هـر دو ،در قسـن اول

ضهانت  -که در وسألۀ « »5554عکر شد  -وحل اشـكال اسـت؛ حلكـه اقالـۀ ضـهانت
(حــه هــن ػدن آن حــا رضــاخت طــرفحن) نحــز وحــل اشــكال وــیحاشــد و وراعــات وقتضــای
احتحاط در هر دو وورد ترک نشود؛

اوا در قسن دوم ضهانت  -که در وسألۀ « »5553عکـر شـد  -قـرار دادن حـق فسـز

خا اقالۀ ضهانت ،اشكال ندارد.

مسأله  .1198هر گاه ضاون در قسن اول ضهانت  -که در وسـألۀ « »5554عکـر شـد -
در هنگام ضهانت حتواند طلب طلجكار را در ووعد وقـرر بپـرداػد ،طلجكـار نهـیتوانـد
ضــهانت او را فســز کنــد و طلــب ظــوخش را اػ حــدهكار اول وطالجــه نهاخــد ،هرطنــد

ضاون حعد اػ ضهانت ،اػ پرداظت طلب ناتوان گردد.

مسأله  .1199اگر ضاون در قسن اول ضـهانت  -کـه در وسـألۀ « »5554عکـر شـد  -در

هنگــام ضــهانت ،توانــایی پرداظــت طلــب طلجكــار را در ووعــد وقــرر نداشــته حاشــد،

ولی طلجكار اػ این اور اطالع داشته و حـه ضـاون شـدن او راضـی شـود ،وی (طلجكـار)

حق فسز ضهانت را ندارد؛

حلكـه در صــورت عـدم اطـالع نحـز ثاحــت شــدن حـق فســز بـرای وی وحــل اشــكال
ً
است؛ ظصوصا در صورتی که ضاون قجل اػ اطالع طلجكار ،توانایی پرداظـت حـدهی

را پيدا کرده حاشد.

گرو گرفتن از ضاون

مسأله  .1111اگر طلجكار در عقـد ضـهان نقـل دیـن  -کـه توضـحح آن در وسـألۀ «»5554
عکر شد  -حا ضاون شرط نهاخد که حعد اػ تحقق ضهانت ،والی را نزد وی گرو حگـغارد،

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شرط وغکور صححح ویحاشد و الػم است ضاون وطابق حا شرط عهل نهاخد؛

در صــورت اوتنــاع ضــاون اػ عهــل حــه شــرط ،طلجكــار وــیتوانــد وی را نســجت حــه

وفای حه شرط الـزام نهاخـد ،ولـی ثاحـت شـدن ظحـار تصلـف شـرط بـرای طلجكـار وحـل
اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

خارح شدن والی گرويی از رهن با ضهانت نقل دين

مسأله  .1111اگــر حــدهكار حاحــت حــدهحش ،وــالی را نــزد طلجكــار گــرو (رهــن شــرعی)

گغاشــته حاشــد ،حــا ضــهانت نقــل دیــن  -کــه توضــحح آن در وســألۀ « »5554عکــر شــد -
وال گرویی اػ رهن بودن ظارح ویشود؛
وگر آنكه در عقد رهن اولحه گرو گحرنده (طلجكار) حا گرو دهنده شـرط کـرده حاشـد

کــه در صــورت ضــهانت ،وــال گرویــی اػ رهــن بــودن ظــارح نشــود ،کــه در ایــن صــورت
وال وغکور گرو حاقی ویواند.

قجول ضهانت در ازای دريافت وجلغ

مسأله  .1112کسی که ضاون ویشـود وـیتوانـد حـا توافـق و رضـاخت وضـهون عنـه در
قجال قجول ضهانت ،وجلغی اػ وی درخافت کند؛

1

شــاخان عکــر اســت ،بــرای تحق ـق اوــر وــغکور طــرفحن وــیتواننــد اػ قراردادهــای عیــل

استفاده نهاخند:

ً
 -اســتفاده اػ قــرارداد «وصــالحه»؛ وــثال وضــهون عنــه حــه عنــوان وصــا ِلح (صــلح

کننـــده) حگوخـــد« :وصـــالحه وـــیکــنن فــالن وجلــغ را بــر عوــۀ ظــودم ،در عــوض اخنكــه

ضــهانت وــغکور را قجــول کنــی» و ضــاون حــه عنــوان وتصــا ِلح قــرارداد صــلح را قجــول

نهاخد.

 .1این وجلـغ  -در صـورت توافـق  -در اػای «قجـول ضـهانت» حـه ضـاون تعلـق وـیگحـرد و وجلـغ وـغکور ،غحـر اػ
وال خا وجالغی است که وی ویتواند حا توضه حه وسألۀ « »5575اػ وضهون عنه وطالجه نهاخد.

ضهانت /

در این صورت ،بر وتصا ِلح قجول ضهانت الػم ویشـود و وصـالح نحـز وجلـغ وـورد

صلح را حه وی حدهكار ویشود.
ً
 -اســتفاده اػ « ُضعالــه»؛ وــثال وضــهون عنــه قجــل اػ تحقــق ضــهانت حــه ضــاون

حگوخد« :اگر این ضهانت را بپغیری ،فالن وجلغ حه تو ویپرداػم»؛ که در ایـن صـورت،
پس اػ پغیرفتن ضهانت ،وضهون عنه وجلغ وغکور را حه وی حدهكار ویشود.
ساير احکام ضهانت
ّ
ّ
 ضهانت ودتدار يا بدون ودت

مسأله  .1113ضــاون وــیتوانــد حــدهی حــدون وــدت (حــال) را حــه صــورت وــدتدار و

حدهی ودتدار را حدون ودت ضهانت نهاخد؛

ههشنحن ،ضاون ویتواند حدهی ودتدار را حه صـورت وـدتدار حـا ػوـان بيشـتر

خا کهتر ضهانت نهاخد و در حكن وغکور ،فرقی بين دو قسن ضهانت  -که در وسـاجل

« 5554و  »5553عکر شد  -نحست.

 ضهانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی

مسأله  .1114اگــر حـــدهكار فقحــر حاشـــد و شصصــی ضــهانت نهاخــد کــه اػ وضوهــات

شــرعی  -واننــد ظهــس خــا ػکــات خــا رد وظــالن  -حــدهی وی را حــه طلجكــار بپــرداػد،
ضهانت وغکور صححح نحست و تكلحفی اػ این حاحت بر عهدۀ وی ثاحت نهیشود.
 ضهانت پرداخت وجوهات شرعی

مسأله  .1115ا گــر حــدهی ثاحــت در عوــۀ حــدهكار ظهــس خــا ػکــات حاشــد ،فــرد دخگــر

نهیتواند حدهی وغکور را حدون اعن و قجول حـاکن شـرع خـا وکحـل وی ضـهانت نهاخـد؛

ولــی طنانشــه حــاکن شــرع خــا وکحــل وی حســب وصــلحت ضــهانت وــغکور را قجــول

نهاخد ،اشكال ندارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 ضاون بودن فرد در ووارد درخواست عهل از ديگری

مسأله  .1116اگ ــــر انس ــــان اػ دخگ ــــری انس ـ ــام عهل ـ ــی را حصواه ـ ــد ،ض ـ ــاون ب ـ ــودن

درظواست کننده نسجت حه اضرت کار  -ههان طـور کـه در فصـل «اضـاره» عکـر شـد -
سه صورت دارد:
الف .کسی که کار اػ او ظواسته شده ،آن را حه قصد وسانحت انسام دهد؛

در این صورت ،درظواست کننده ضـاون طحـزی نحسـت ،هرطنـد اػ اول تصـهحن

داشته در وقابل انسام کار حه وی دستهزد حدهد.

ب .ظــاهر حــال بــر وسانحــت حاشــد ،خعنــی قرخنــه و نشــانهای در بــين حاشــد کــه

حفههانـد انســام آن کــار حــهطــور وســانی اػ فــرد ظواســته شــده ،وثــل آنكــه کــار ظواســته
ً
شده ،اػ کارهایی حاشد که وعهوال حدون دستهزد انسام ویشود؛
در این وورد هن فرد ،ضاون نحست.

ج .نشــانه و ظــاهر حــالی نجاشــد و فــرد کــاری را کــه اػ او ظواســته شــده حــه قصــد

وسانحت انسام نداده حاشد؛

در این صورت ،فرد درظواست کننده ضاون اضـرت ویحاشـد و حـه کسـی کـه کـار

اػ او ظواسته شده حدهكار ویشود ،هرطند نحت قلجی فرد درظواست کننده ،انسام

آن کار حهطور وسانی حاشد.
ً
مسأله  .1117ا گــر انســان اػ دخگــری حصواهــد وــثال وــالی را اػ طــرف او صــدقه دهــد ،در
وورد ضاون بودن خا ضاون نجودن فرد درظواست کننده نسـجت حـه حـدل وجلـغ صـدقه

داده شده توسط دخگری ،صورتهای وسألۀ قجل ضاری ویشود.
ً
مسأله  .1118ا گــر فــردی حــه شصصــی وــثال حــه ضهــت وصــلحت خــا غــرض عقالیــی

حگوخد« :کاالی ظوخش را در درخا بيانداػ ،ون ضاون آن هستن» ،طنانشه وی این کـار
را انسام دهد ،فرد درظواست کننده ضاون کاالی وغکور ویحاشد و حدهكار گردخـده
و حاخد حدل آن را 1حه وی بپرداػد.

 .1ونظور اػ حدل وال ،وثل آن در اووال وثلی و قحهت آن در اووال قحهی است؛ توضحح اووال وثلی و قحهـی
در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.

حواله دادن
تعريف و شرايط اصل حواله

مسأله « .1119حوالـــه» قـــراردادی اســـت ک ــه در آن ،ح ــدهكار طلجك ــار ظ ــود را ب ــرای
درخافت طلجش حه شصص دخگری ارضاع دهد تا آنشه در عوۀ وی (ودیون) است حـه

عوۀ آن شصص ونتقل گردد و طلجكار طلب ظود را اػ شصصی که حه او حوالـه شـده

وطالجه نهاخد.

مسأله  .1111قرارداد حواله توسط سه طرف ونعقد ویشود؛ «حوالـه دهنـده»« ،کسـی
که حواله داده ویشود» و «شصصی که حه او حواله داده ویشود».

1

حعد اػ تحقق خافتن حواله ،شصصی که حه او حواله شده اسـت حـدهكار وـیشـود

و دخگر طلجكار نهیتواند طلب ظوخش را اػ حدهكار اول وطالجه نهاخد.

مسأله  .1111حواله «عقد» 2ویحاشد و بـرای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب» اػ

طـرف حوالــه دهنــده (حــدهكار) و «قجــول» هــن توسـط فــرد حوالــه شــده (طلجكــار) و هــن
 .1حواله دهنده «وححل» و کسی که حوالـه داده وـیشـود «وحـال» و شصصـی کـه حـه او حوالـه داده ویشـود
«وحال علحه» ناوحده ویشود.
 .2وعنای عقد در وسألۀ « »53توضحح داده شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

توسط شصصی که حه او حواله شده ،صورت گحرد و فرقی نهی کند اخساب و قجول حه
صورت لفظی حاشد خا عهلی.

1

مسأله  .1112طلجكـار وـیتوانـد حوالـه را قجـول نكنـد ،ا گـر طـه کسـی کـه حـه او حوالـه

شده ،غنی و ثروتهند حاشد و در پرداظتن حواله هن کوتاهی ننهاخد.
شرايط سه طرف قرارداد حواله

مسأله  .1113سه طرف حواله (حدهكار و طلجكار و شصصی که بر او حواله ویشـود)

حاخد حالغ و عاقل حاشند و نحز سفحه نجوده و حواله و قجول آن را حا قصد و اظتحار انسـام

دهند؛

عالوه بر این ،حواله دهنده (حدهكار) و فرد حوالـه شـده (طلجكـار) حاخـد ضـزء سـایر

کسانی که اػ تصرف در اووال ظود وهنوع هستند(2وانند وفلس) نجاشـند؛ وگـر آنكـه
شصصی که حه او حواله شده حه حواله دهنده حدهكار نجاشد (حواله بر بریء صـورت

گرفته حاشد) که در این صورت طنانشه حواله دهنده وفلس حاشد ،اشكال ندارد.

مسأله  .1114وفلس بودن شصصی کـه دیـن حـه او حوالـه وـیشـود (شـصص ثالـث)،

اشكال ندارد؛

الجتــه ،طنانشــه حوالــه را ػوــانی قجــول کــرده حاشــد کــه هنــوػ حــاکن شــرع حكــن حــه

ورشكستگی او نكرده ،فرد حواله شده (طلجكـار) ضـزء طلجكـاران وی (کـه قـرار اسـت
اووال او بين آنان تقسحن شـود) حـه حسـاب وـیآخـد؛ اوـا ا گـر قجـول حوالـه حعـد اػ صـدور

حكن حاکن شرع بوده ،فرد حواله شده ضزء طلجكاران وغکور حه حساب نهیآخد.

شاخان عکر است ،اگر طلجكار اطالع اػ ورشكستگی خا فقحر بـودن شصصـی کـه حـه

او حواله شده نداشته ،حكن آن در وسألۀ « »5542عکر ویشود.

 .1هرطند حا نوشتن وكتوبی که آن را حه قصد حواله اوضا نهاخند.
 .2توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

حواله دادن /

شرايط حواله
بدهی در ّ
ذوۀ حواله دهنده ثابت باشد


مسأله  .1115حواله در صورتی صححح است که در هنگام انسام آن ،حوالـه دهنـده
ً
شرعا حدهكار بوده و دین در عوۀ او ثاحت شده حاشد.
حنابراین ،حواله نسجت حه دخنی که هنوػ در عوه ثاحـت نشـده  -هرطنـد سـجب آن

حاصل شده حاشد  -صححح نحست؛ برای این صورت دو وثال عکر ویشود:

هثال  .1فرد حصواهد وجلغـی اػ دخگـری قـرض کنـد؛ در ایـن صـورت تـا وقتـی قـرض
ً
نگرفته 1،نهیتواند شصص وغکور را حه فرد دخگر ی حواله دهد که آنشه را حعدا قـرض
ویدهد ،اػ او حگحرد.

هثففال  .2فــرد حــه دخگــری حگوخــد« :ا گــر گهشــدۀ وــرا پيــدا کنــی ،فــالن وجلــغ حــه تــو

ویپرداػم»؛ در این صورت ،حواله دادن شصص وغکور قجل اػ اخنكه گهشـده را پيـدا

کند ،صححح نهیحاشد.

مسأله  .1116آنشــــه حوال ــــه نس ــــجت ح ـ ــه آن انسـ ــام ویش ـ ــود ،حاخ ـ ــد دی ـ ــن در عو ـ ــۀ

حواله دهنده حاشد؛

الجته ،دین و حـدهی بـر عوـه الػم نحسـت فقـط پـول حاشـد؛ حلكـه حوالـه دادن اوـوال

دخگر نحز صححح است؛ طه اخنكه عحن حاشد وانند گندم خا برنسی که فرد حه صـورت

کلی در عوـه حـدهكار اسـت ،خـا ونفعـت 2،خـا عهـل واننـد دوظـتن لجـاس خـا ز خـارت خـا

قراجت قرآن کـه بـر عوـۀ فـرد آوـده و شـرط نشـده کـه حـدهكار فقـط ظـودش آن را انسـام
دهد.

 .1اػ ضهله شراخط تحقق قـرض و اشـتغال عوـۀ قـرض گحرنـده اػ حاحـت آن ،قـجض و تحویـل عـحن وـال قـرض
داده شده حه وی است.
 .2وانند اخنكه فردی واشحنی را حه صورت کلی در عوـه (حـا توضـححی کـه در وسـألۀ « »65بـرای کلـی در عوـه
عکــر شــد) ،بــرای وــدت وعــحن حــه وســتأضر اضــاره دهــد؛ ســاس وی را حــه شــصص دخگــری در وــورد حــدهی
ظوخش (ونفعت واشحن) حواله دهد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1117اگر وعاولهای بر ثهـن در عوـه 1واقـع شـود و ظر خـدار ،فروشـنده را نسـجت
ً
حــه ثهــن وعاولــه حــه شــصص دخگــرى حوالــه دهــد ،طنانشــه حعــدا وعلــوم شــود وعاولــۀ
وغکور حاطل بوده ،حواله نحز حاطل حه حساب ویآخد.

ههــحن طــور اگــر فروشــنده ،طلجكــار ظــوخش را بــر ظر خــدار (بــر اســاس ثهنــی کــه در

فرض صححح بودن وعاوله اػ وی طلجكار بود) حواله دهـد و او هـن قجـول کنـد و حعـد
وعلوم شود وعاوله حاطل بوده و ثهن را طلجكار نحست ،حواله حاطل ویحاشد؛

2

الجتــه ،اگــر وعاولــه حــه صــورت صــححح ونعقــد شــده ،ولــی حــه ســجب وضــود ظحــار،

فسز شود خا آنكه طرفحن حا رضاخت هن وعاوله را ؤقاله نهاخند ،این اوـر ووضـب حاطـل

شدن حواله نهیگردد.

 جنس و وقدار حواله در واقع ّ
وعحن باشد

مسأله  .1118اگــر در هنگــام حوالــه ،ضــنس و وقــدار وــال وــورد حوالــه در واقــع وعــحن

نجاشد ،حواله صححح نحست.
ً
حنابراین ،اگر وـثال کسـی  555کحلـوگرم گنـدم و  3وحلحـون تووـان حـه دخگـری حـدهكار
حاشــد و حــه او حگوخــد« :خكــی اػ دو طلــب ظــود را اػ فالنــی حگحــر» و آن را وعــحن نكنــد،

حواله صححح نحست.

مسأله  .1119اگر ضنس خا وقدار حدهی در واقع وعـحن حاشـد ،ولـی حـدهكار و طلجكـار
در ووقع حواله دادن اػ آن اطالع نداشته حاشند ،وثل اخنكه طلـب فـرد در دفتـر نوشـته

شــده حاشــد و حــدهكار پــيش اػ دخــدن دفتــر و اطــالع اػ وقــدار و ظصوصــحات طلــب

طلجكار ،او را حه شصص دخگری حواله دهد و آن شصص قجـول کنـد ،حوالـه صـححح

است.

 .1وعنای دین در عوه و ثهن در عوه ،اػ توضححات وساجل « 65تا  »63فههحده ویشود.
 .2در حقحقت در صورت اول وسأله ،وعلوم ویشود حدهی وضود نداشته (ونظور ،حدهی «وححل» است کـه
حواله نسجت حه آن صورت گرفته) و در صورت دوم وعلـوم ویشـود طلجـی وضـود نداشـته اسـت (ونظـور،
طلب «وحال علحه» است که حواله بر اساس آن حه وی صورت گرفته بود).

حواله دادن /

وطالجه وورد حواله از حواله دهنده

مسأله  .1121اگر کسی که حـه او حوالـه شـده و حوالـه را قجـول کـرده ُ(وحـال علحـه) حـه
حواله دهنده ُ(وححل) حدهكار نجاشد ،ویتواند  -حتی قجـل اػ پـرداظتن وـورد حوالـه

حه طلجكار  -وقدار آن را اػ حواله دهنده وطالجه کند ،وگر آنكه طلجی که حـه او حوالـه

شده وـدتدار بـوده ،کـه در ایـن صـورت نهـیتوانـد قجـل اػ تهـام شـدن وـدت ،وقـدار
حواله را اػ حواله دهنده وطالجه نهاخد ،هرطند آن را پرداظت کرده حاشد.

ههحن طور ،در صورتی که حواله دهنده در ضهن حواله حا فردی که حه وی حواله

شده شرط نهاخد که قجـل اػ پرداظـت وـورد حوالـه ،آن را اػ او وطالجـه ننهاخـد ،حاخـد حـه

شرط 1عهل کند.

مسأله  .1121اگــر طلجكــار طلــب ظــود را حــه شصصــی کــه حــه او حوالــه شــده اســت
ُ(وحال علحه) ،حه وقدار کهتر صـلح کنـد خـا وقـداری اػ طلـب ظـود را حـه او بجصشـد،

وی فقط ههان وقدار را ویتواند اػ حواله دهنده وطالجه نهاخد.
مسأله  .1122اگـــر فـــرد حوال ــه دهن ــده ُ(وحح ــل) ظ ــودش طل ــب طلجك ــار را بپ ــرداػد،
2
طنانشه شصصی که حه او حواله شده ُ(وحال علحه) ،حه حواله دهنده حـدهكار بـوده
و ظودش اػ حواله دهنـده درظواسـت کـرده کـه وـورد حوالـه را بپـرداػد ،حوالـه دهنـده

ویتواند وقداری را که پرداظت کرده اػ او وطالجه نهاخد؛

ولــــی اگ ـــر حــــدون درظواس ـــت او طلـ ــب را پرداظتـ ــه ،خـ ــا اخنكـ ــه او حـ ــدهكار حـ ــه

حواله دهنده نجوده 3،نهیتواند طحزی را که داده ،اػ وی وطالجه نهاخد.

مسأله  .1123اگـــر فـــردی نـــزد وکحـــل خـــا اوــحن ظــود ،وــال وعحنــی (حــه صــورت عــحن

شصصی) داشته حاشد و طلجكارش را بـر او حوالـه دهـد تـا آن وـال را حـه وی حدهـد ،بـر

 .1طه اخنكه حه این شرط تصرخح شده حاشد خا حه صورتهای دخگری که در وسألۀ « »354عکر شـده ،لحـاظ
شده حاشد.
 .2حه عجارتی ،حواله نسجت حه شصص ودیون واقع شده حاشد.
 .3حه عجارتی ،حواله بر بری و شصص غحر ودیون واقع شده حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وکحل خا اوحن واضـب اسـت در صـورت اطـالع اػ حوالـه ،آن وـال را حـه طلجكـار تحویـل

دهد؛

ولی طنانشه حـه هـر علتـی اػ تحویـل آن اوتنـاع ور ػد ،حـدهی و دیـن حوالـه دهنـده

ههشنان حاقی است و طلجكار حق رضوع حه وی را دارد.
فسخ حواله

مسأله  .1124حواله عقد الػم است و حعد اػ واقع شدن آن ،حواله دهنده ُ(وححل) و
کسی که حه او حواله شده است ُ(وحال علحه) نهیتوانند حواله را حه هن بزنند.
اوا حكن فسز طلجكار حه صورت عیل است:

الف .کسی که حه او حواله شده در هنگام حواله ،توانایی پرداظت وورد حوالـه را
ً
داشته حاشد ،هرطند حعدا فقحر شده و نتواند آن را بپرداػد؛
ب .کســـی کـــه حـــه او حوالـــه شـــده ،در هنگ ــام انعق ــاد حوال ــه ،ق ــدرت پرداظ ــت

نداشته ،ولی طلجكار اػ این اور اطالع داشته حاشد؛

در این دو صورت (الف و ب) ،طلجكار نهیتواند حواله را فسز کند.

ج .کسی که حه او حواله شده در هنگام انعقاد حواله ،قـدرت پرداظـت نداشـته و

طلجكار اػ این اور اطالع نداشته حاشد؛

در این صورت ،طلجكار ویتواند حواله را حه هـن ػده و فسـز نهاخـد و طلـ ـب ظـود

را اػ حوالــه دهنــده حگحــرد؛ الجتــه طنانشــه در وقتــی کــه طلجكــار اســتحقاق درخافــت

طلب ظوخش را دارد 1،برای وی توانایی پرداظـت حـدهی حاصـل شـده حاشـد ،ثجـوت

حــق فســز ،وحــل اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در اخــ ـن وــورد تــرک

نش ـود.

مسأله  .1125اگر حدهكار و طلجكار و شصصـی کـه حـه او حوالـه شـده خـا خكـی اػ آنـان

 .1استحقاق وغکور ،هنگاوی است که طلب حدون ودت حاشد خـا طنانشـه وـدتدار بـوده ،ػوـان پرداظـت
آن فرا رسحده حاشد.

حواله دادن /

برای ظود حق حه هن ػدن و فسز حواله را قرار دهنـد ،وطـابق قـراری کـه گغاشـتهانـد،
ویتوانند حواله را حه هن بزنند.

قجول حواله در ازای دريافت وجلغ

مسأله  .1126کسی که بر او حواله ویشود ویتواند حا توافق و رضـاخت حوالـه دهنـده
در قجال قجول حواله ،وجلغی اػ وی درخافت کند.

1

شــاخان عک ـر اســت ،بــرای تحقــق اوــر وــغکور طــرفحن وــیتواننــد اػ قراردادهــای عیــل

استفاده نهاخند:

ً
 استفاده اػ قرارداد «وصالحه»؛ وثال حواله دهنده قجل اػ تحقق حواله حـه عنـوانصلح کننده ُ(وصا ِلح) حگوخد« :وصالحه ویکنن فالن وجلغ را بر عوۀ ظـودم ،در اػای

اخنكه حوالۀ وغکور را قجول کنی» و شصصی که حه او حواله شده ،حه عنـوان ُوتصـا ِلح
قرارداد صلح را قجول نهاخد.
در ایــن صــورت ،بــر ُوتصــالح قجــول حوالــه الػم وــیشــود و ُوصــالح نحــز وجلــغ وــورد
صلح را حه وی حدهكار ویشود.
ً
 -استفاده اػ « ُضعاله» وثال حواله دهنده قجل اػ تحقق حواله حه شصصی کـه حـه او

حواله ویشود ،حگوخد« :اگر این حواله را بپغیری ،فالن وجلغ حه تو ویپرداػم».

در ایــن صــورت ،پــس اػ پــغیرفتن حوالــه ،حوالــه دهنــده ،وجلــغ وــغکور را حــه وی

حدهكار ویشود.

 .1ایـن وجلـغ  -در صـورت توافـق  -در اػای «قجـول حوالـه» حـه شصصـی کـه بـر او حوالـه شـده تعلـق وـیگحــرد و
وجلــغ وــغکور ،غحــر اػ وــال خــا وجــالغی اســت کــه وی وــیتوانــد حــا توضــه حــه وســألۀ « »5545اػ حوالــه دهنــده
وطالجه نهاخد.

کفالت
تعريف و شرايط اصل کفالت

مسأله « .1127کفالت» آن است که فرد وتعهد شود شصصی را که حقـی  -وـالی خـا
ً
غحر والی - 1بر عهدۀ او است ،هر وقت صاحب حق حصواهد نزد او حاضر کند؛ وـثال
فرد وتعهد شود که هر وقت طلجكار حصواهد ،حدهكار را نزد وی حاضر نهاخد.

حه شصصی که حقی بر عهدۀ او است «وكفـول» و حـه کسـی کـه کفالـت حـه نفـع او

صورت گرفته «وكفول له» و حه کسی که این طور وتعهد ویشود «کفحل» ویگوخند.

مسأله  .1128اقـــدام حـــه کفالـــت بــرای دخگــران حــه ظــودی ظــود (و حــا صــرف نظــر اػ
عنــــاوین دخگــــر) وك ـــروه اســــت و اػ اوـ ــام صـ ــادق رواخـ ــت شـ ــده کـ ــه کفالـ ــت،

واخۀ ظسارت ،غراوت و پشحهانی است.

2

ً
مسأله  .1129اگــر در هنگــام کفالــت وــال بــر عهــدۀ وكفــول ثاحــت حاشــد( ،وــثال فــرد،
وجلغی را قرض گرفته خا کاالیی را حهطور نسحه ظرخده) ،کفالت صححح است؛

اوــا طنانشــه در هنگــام کفالــت ،وــالی بــر عهــدۀ وی ثاحــت نشــده ،ولــی ســجب آن

 .1وانند وجلغ قرضی که بر عهدۀ قرض گحرنده است خـا ثهـن وعاولـه کـه بـر عهـدۀ ظرخـدار اسـت خـا عحنـی را
که غاصب حاخد تحویل والكش دهد خا حاضر کردن قاتل که اولحای وقتول حق قصاص وی را دارند.
 .2هى ال يحضشه الفمیه ،ح ،3ص ،75حاب «الكفالة» ،ح.3253

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وحقق شده حاشد  -واننـد عـوض ُ
(ض ْعـل) در ُضعالـه قجـل اػ انسـام عهـل - 1صـحت

کفالت حدنی وحل اشكال است.

2

مسأله  .1131کفالت «عقد» 3ویحاشد و بـرای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب»

اػ طرف «کفحل» و «قجول» توسط «وكفول له» (صـاحب حـق) و حنـابر احتحـاط واضـب

عـالوه بــر آن قجــول توسـط «وكفــول» صــورت گحـرد و فرقــی نهی کنــد اخســاب و قجــول حــه
صورت لفظی حاشد خا عهلی.

4

شرايط سه طرف کفالت

مسأله  .1131هر خـک اػ «کفحـل» و «وكفـول لـه» و ههـحن طـور «وكفـول» 5،حاخـد حـالغ و
عاقل حاشند و کفالت و قجول آن را حا قصد و اظتحار انسام دهند.

مسأله  .1132کفحل عالوه بر شراخط وسألۀ قجل ،حاخد توانایی حاضـر کـردن وكفـول را
داشته حاشـد و نحـز در صـورتی کـه حاضـر کـردن حـدهكار (وكفـول) نحاػونـد تصـرف در

وــال کفحــل حاشــد ،وی (کفحــل) حاخــد ضــزء ســایر کســانی کــه اػ تصــرف در اوــوال ظــود
وهنوع هستند (وانند سفحه و وفلس) 6نجاشد.

مسأله  .1133اگر حشۀ ناحالغ خا وسنون خا سفحه حقی بر عهـدۀ دخگـری داشـته حاشـد،

برای ولی شرعی او ضایز است برای حق وغکور کفحل حگحرد.

7

مسأله  .1134کفالــت اػ کســی کــه الػم اســت ضهــت ورافعــۀ شــرعی نــزد حــاکن شــرع

 .1عاول در ُضعاله قجل اػ انسام عهل ،استحقاق حق الزحهه ُ
(ض ْعل) بر عهدۀ ضاعل ندارد.
 .2اوا کفالت والی صححح است ،حدین صورت که فرد ضاون شود که طنانشه ضاعل حعـد اػ انسـام عهـل
حق الزحهۀ عاول را نارداػد ،وی آن را بپرداػد؛ این نوع کفالت والی را «ضهان ادا» ویناوند که توضـحح
آن ،در وسألۀ « »5553عکر شد.
 .3وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شد.
 .4هرطند حا نوشتن وكتوبی که آن را حه قصد کفالت اوضا نهاخند.
 .5لزوم این شراخط در وكفول ،حنابر احتحاط واضب است.
 .6توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .7شـاخان عکـر اسـت در وـواردی کـه کفحـل گـرفتن وســتلزم هزخنـۀ وـالی حاشـد ،تصـرفات ولـی شـرعی در وــال
وحسور ،حاخد حا رعاخت شراخطی حاشد که در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

کفالت /

حاضر شود 1صـححح اسـت؛ ولـی نهـیتـوان اػ کسـی کـه بـر عهـدۀ وی «حـد خـا تعزیـر»
است ،در وورد اضرای حد خا تعزیر کفالت نهود.

ساير احکام کفالت
 عدم لزوم اطالع کفحل از وقدار وال

مسأله  .1135ا گــر کفالــت نســجت حــه حــق وــالی صــورت گرفتــه حاشــد ،وطلــع بــودن
کفحل اػ وقدار وال الػم نحست.

ّ
ّ
 ودتدار يا بدون ودت بودن کفالت

مسأله  .1136اگر حقی که بر عهدۀ وكفول ثاحت اسـت حـدون وـدت (حـال) بـوده خـا
ودت آن فرا رسحده حاشد ،کفالت حهطور حال و ودتدار  -هر دو  -صححح است؛

اوا طنانشه حق وغکور وـدتدار حاشـد ،تنهـا کفالـت حـه ههـان صـورت وـدتدار

صححح است و الػم است ودت آن وعحن حاشد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه قحــد و شــرطی در وــورد وــدتدار بــودن کفالــت وضــود

نداشــته و کفالــت اػ ایــن ضهــت حــدون قحــد و شــرط (وطلــق) ونعقــد شــود ،کفالــت

حدون ودت وحسوب وی گردد.

مسأله  .1137ا گــر کفالــت حــدون وــدت بــوده خــا وــدتدار بــوده و وــدتش فرارســحده،
ً
صاحب حق (وكفول لـه) وـیتوانـد اػ کفحـل حصواهـد وكفـول را فـورا حاضـر کنـد و در
صورتی که کفالـت وـدتدار حاشـد ،ایـن درظواسـت حعـد اػ فـرا رسـحدن وـدت ،ضـایز
است.

 حاضر کردن و تحويل وکفول

مسأله  .1138حعـــد اػ تحق ــق کفال ــت و درظواس ــت ص ــاحب ح ــق (وكف ــول لـــه)،
 .1حه عجارت دخگر ،کسی که علحه او استحقاق حضور در نزد حاکن شرع وضود دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

طنانشــه وكفــول حاضــر حاشــد ،بــر کفحــل واضــب اســت کــه وی را حــه صــاحب حــق

(وكفول له) تسلحن نهاخـد و طنانشـه او را تحویـل دهـد طـورى کـه صـاحب حـق بـر او

تسلط کاول پيدا کند ،کفحل حه تعهد ظوخش عهل نهوده و دخگر وظحفهای ندارد؛

وگر آنكـه کحفحـت کفالـت طـوری بـوده کـه شـاول احضـار وكفـول بـرای ػوـانهـا و

دفعات وتعدد حاشد؛ که در این صورت ،کفحل حاخـد حسـب تعهـد ظـوخش در وـدت

وقرر شده عهل نهاخد.

مسأله  .1139اگــر کفحــل اػ تحویــل وكفــول در ػوــانی کــه واضــب اســت او را تحویــل

دهـد ،ظـوددارى نهاخـد ،صـاحب حـق وـیتوانـد حـه حـاکن شـرع وراضعـه نهاخــد و اػ او
درظواست حجس وی را نهاخد تا ػوانی کـه اقـدام حـه احضـار وكفـول کنـد و ا گـر آنشـه

بر عهدۀ وكفول است قابل ادا اػ طـرف دخگـری حاشـد (واننـد حـدهی) ،در صـورتی کـه
کفحل حدهی ودیون را بپرداػد رها ویشود.

مسأله  .1141حعــد اػ تحقــق کفالــت و درظواســت صــاحب حــق (وكفــول لــه) ،ا گــر
وكفول غاخب حاشد ،در صورتی که وحل او وعلـوم اسـت و بـراى کفحـل حاضـر کـردن

او وهكن حاشد ،حه انداػۀ رفت و آودش برای احضار وكفول ،حه وی (کفحل) ،وهلـت

داده ویشود و طنانشه وهلت وغکور ساری شده و او را حـدون عـغر حاضـر نكنـد ،حـا
توضححی که در وسأله قجل عکر شد ػندانی ویشود.

مسأله  .1141اگر وكفول غاخب بوده و وحلـش نـاوعلوم حاشـد ،طـوری کـه هـحر گونـه

ظجرى اػ او نجوده و اوحدى حه خافتنش نجاشد ،کفحل حـه احضـار او وكلـف نهیشـود و

ولزم حه پرداظت حدهی وی نحز نهیگردد؛
ً
وگر آنكه این اور حه سجب کوتاهی او حاشد؛ وثال صـاحب حـق احضـار وكفـول را
اػ کفحــل حصواهــد و کفحــل هــن حــا وضــود توانــایی کوتــاهی کــرده و او را احضــار نكنــد تــا

اخنكــه وكفــول فــرار کنــد ،در ایــن صــورت وــیتــوان کفحــل را ولــزم حــه پرداظــت حــدهی

نهود.

مسأله  .1142کفحل حاخد اػ هر راه و روش وشروعی براى احضار وكفول استفاده کند

کفالت /

و طنانشه حه کهک شصص خا نهادی کـه توانـایی ایـن اوـر را دارد نحـاػ داشـته و رضـوع

حه آن وفسدۀ دخنی نداشته حاشد ،الػم است اػ شصص خا نهاد وغکور کهک حگحرد.

مسأله  .1143اگر وكفول غاخـب بـوده و حاضـر کـردن او نحـاػ حـه هزخنـه داشـته حاشـد،

هزخنۀ آن بر عهدۀ کفحل است ،وگر اخنكه هزخنه را حه درظواست وكفول صـرف کـرده

و کفحــل قصــد وسانحــت نحــز نداشــته ،کــه در ایــن صــورت ویتوانــد آن را اػ وكفــول

وطالجه نهاخد.

 فسخ کفالت و ووارد به هن خوردن آن

مسأله  .1144کفالــت عقــد الػم اســت و فســز آن اػ طــرف کفحـل ضــایز نحســت؛ وگــر
آنكه برای کفحل حق فسز قرار داده شده حاشد خا ؤقاله صورت گحرد.

مسأله  .1145خكی اػ پنذ وورد عیل ،کفالت را حه هن ویػند:
ّاول :کفحل حه تعهد ظوخش عهل نهاخد و وكفول را نزد وكفول له  -حـا شـراخطی کـه
عکر شد و وطابق حا کحفحتی که کفالت صورت گرفته  -حاضر کند.
ً
ّدوم :وكفول ظودش نزد وكفول له  -حا توضححاتی که قجال عکر شد  -حاضر شـود
خا آنكه وكفول له وكفول را  -حه ظواستۀ ظـودش خـا اػ روی اضجـار  -در اظتحـار گحـرد،
طوری که حتواند حق ظود را اػ وی استحفا نهاخد.
ً
ّ
سىم :حق وكفول له حه وی داده شود ،وثال اگر طلجی داشته وصول شود.

چهاسم :وكفول له اػ حق ظود حگغرد (وثل اخنكـه طلجكـار حـدهكار را بـریء الغوـه

نهاخــد و طلــب ظــوخش را حــه وی بجصشــد) خــا آن را حــه طریــق وشــروعی (وثــل صــلح خــا

فروش خا حواله) حه دخگری انتقال دهد.

پًدن :وكفول خا کفحل حهحرد ،ولی اگر وكفول له حهحرد ،کفالت حه حال ظود حاقی

است و حق وكفول له حه ورثۀ وی ونتقل ویشود.

ششن :وكفول له اػ کفالت دست بردارد و کفحل را نسجت حه کفالت بـریء الغوـه

نهاخد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 قجول کفالت در ازای دريافت وجلغ

مسأله  .1146کسی که کفحل وـیشـود وـیتوانـد حـا توافـق و رضـاخت وكفـول در قجـال

قجول کفالت ،وجلغی اػ وی درخافت کند.

شـاخان عکــر اســت ،بــرای تحقــق اوــر وــغکور طــرفحن وــیتواننــد اػ قراردادهــای عیــل

استفاده نهاخند:

ً
 اســتفاده اػ قــرارداد «وصــالحه»؛ وــثال وكفــول قجــل اػ تحقــق کفالــت حــه عنــوانصلح کننده ُ(وصا ِلح) حگوخد« :وصالحه ویکنن فالن وجلـغ را بـر عوـۀ ظـودم در اػای

اخنكه کفالت وغکور را قجول کنی» و شصصی که حه او کفحل گفته ویشود ،حه عنـوان

وتصا ِلح قرارداد صلح را قجول نهاخد.

در این صـورت ،بـر وتصـا ِلح قجـول کفالـت الػم وـیشـود و ُوصـا ِلح نحـز وجلـغ وـورد

صلح را حه وی حدهكار ویشود.
ً
 -استفاده اػ « ُضعالـه»؛ وـثال وكفـول قجـل اػ تحقـق کفالـت حـه کفحـل حگو خـد« :ا گـر

ایــن کفالــت را بپــغیری ،فــالن وجلــغ حــه تــو وــیپــرداػم»؛ کــه در ایــن صــورت پــس اػ

پغیرفتن کفالت ،وكفول وجلغ وغکور را حه وی حدهكار ویشود.
ّ
 شرط پرداخت وجلغ در ازای تخلف کفحل از کفالت

مسأله  .1147اگر وكفول له در عقـد کفالـت حـا کفحـل شـرط نهاخـد طنانشـه کفحـل اػ

عهــل حــه تعهــدات ظــوخش در تحویــل دادن وكفــول تصلــف نهاخــد ،حاخــد فــالن وجلــغ
وعحن را حه وی بپرداػد اشكال ندارد.

1

 .1پرداظت وجلغ وغکور حه صورت «شرط فعل» در عقد کفالت لحاظ ویشود؛ اوـا ا گـر وكفـول لـه حـه کفحـل
در ضــهن عقــد کفالــت حگوخــد« :طنانشــه کفحــل اػ عهــل حــه تعهــدات ظــوخش در تحویــل دادن وكف ـول
تصلــف نهاخــد ،فــالن وجلــغ وــدیون حاشــد»  -کــه طنــحن شــرطی را «شــرط نتحســه» وــیناونــد  -صــححح
نحست؛ فرق شرط فعل و شـرط نتحسـه اػ توضـححات وسـاجل « 477و  »355و نحـز صـفحۀ « ،»426پـاورقی «»5
وعلوم ویشود.

وکالت
تعريف و شرايط اصل وکالت

مسأله « .1148وکالت» آن است که انسان اووری واننـد انسـام وعـاوالت و کارهـای
وربوط حه آنها  -وثل تحویل دادن و تحویل گرفتن کـاال و پـول  -و ههـحن طـور وقـف،

وصحت ،اػدواح ،طالق که توضحح شراخط آن در وساجل حعد عکر ویشود را حه دخگری
واگغار کند تا اػ طرف او انسام دهد.

کسی که کار اػ طرف او انسام ویشود «و ِوکل» و کسی که کار حـه او وا گـغار شـده،

«وکحل» نام دارد.

مسأله  .1149قــرارداد وکالــت« ،عقــد» 1ویحاشــد و بــرای وحقــق شــدنش ،الػم اســت

«اخساب و قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.
ً
حنابراین ،اگر وثال فرد کاالی ظود را حه دخگری حدهد تا اػ طـرف او حفروشـد و او هـن
حه ههحن عنوان آن را حگحرد ،وکالت وحقق شده است (وکالت وعاطاتی).

ههحن طور وکالت اػ طریق وكاتجه و نوشـتن قابـل انسـام اسـت و ػوـانی کـه وکحـل

 1وعنای عقد ،در وسألۀ « »53توضحح داده شد.
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ً
آن را بپغیرد ،وکالت وحقـق شـده اسـت ،هرطنـد وکحـل وـثال در شـهر دخگـری حاشـد و

نوشتۀ ووکل حا تأظحر حه دست او برسد.

ً
مسأله  .1151انســان ویتوانــد اصــل وکالــت را وعلــق و واحســته حــه اوــری نهاخــد؛ وــثال

حگوخد« :اگر تا فالن تارخز حدهیام را پرداظـت نكـردم ،تـو وکحـل هسـتی تـا وـالی را کـه
نزد تو اوانت دارم ،فروظته و طلجت را اػ آن برداری»؛

پــس تعلحــق در وکالــت آن را حاطــل نهی کنــد .ههشنــان کــه واحســته نهــودن وــورد و

وتعلق وکالت حه اور دخگر هحر اشكالی ندارد؛ وثل اخنكه فرد حه ههسرش حگوخد« :تـو
وکحل هستی که اگر شش واه غاجب شدم ،ظود را وطلقه نهایی».
ّ
شرايط ووکل و وکحل

مسأله  .1151ووکل حاخد عاقل بوده و حا قصد و اظتحار ،دخگری را وکحل کند و نحز حق

انسام کار وورد وکالت را داشته حاشد؛
ً
1
پس فردی که وثال حه علت سـفحه خـا وفلـس (ورشكسـته) بـودن ،وحسـور اسـت،

نهیتوانــد دخگــری را بــرای تصــرف در اوــوال ظــود وکحــل کنــد؛ اوــا بــرای کارهــایی وثــل
طالق که سفحه خا وفلس وساػ حه انسام آن است ،ویتواند وکحل حگحرد.

مسأله  .1152فرد غحر حالغ تنها در کارهـایی ویتوانـد وکحـل حگحـرد کـه ظـود وسـاػ حـه
انســام آن حاشــد؛ واننــد وعاولــۀ اشــحای کــن ارػش حــا توضــححاتی کــه در وســألۀ «»535

عکر شد.

ً
مسأله  .1153انسان ویتواند برای کاری که حعدا وسـاػ حـه انسـام آن ویشـود ،وکحـل
ً
حگحرد؛ وثال فردی را وکحل کند تا ػوانی که عـدۀ فـالن ػن تهـام شـد ،او را بـراخش عقـد
ً
کند خا والی را که حعدا ویظواهد حصرد ،براخش حفروشد.
مسأله  .1154وکحل حاخد عاقل بوده و حا قصـد و اظتحـار وکالـت را بپـغیرد و نحـز حتوانـد
کار وورد وکالت را انسام دهـد و اػ نظـر شـرعی هـن وسـاػ حـه انسـام آن حاشـد؛ پـس فـرد

 .1توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

وکالت /

ُ
حرم نهیتواند برای ظواندن صحغۀ اػدواح وکحل شود.
و ِ

1

مسأله  .1155حالغ بودن وکحـل ،در صـحت وکالـت شـرط نحسـت و وکحـل شـدن حشـۀ

ناحالغ وهحز  -هرطند حدون اضاػۀ ولحش حاشد  -صححح است.

2

مسأله  .1156وکحــل و ووکــل الػم نحســت وســلهان حاشــند و وکالــت کــافر  -طــه ورتــد

حاشد خا غحر ورتد ،طه اػ طرف وسلهان حاشد خا کافر  -و ههحن طـور وکالـت وسـلهان
اػ طرف کافر صححح است.

مسأله  .1157فردی که حـه علـت سـفحه خـا وفلـس بـودن وحسـور بـوده و اػ تصـرف در

اوــوال ظــود وهنــوع شــده اســت ،ویتوانــد اػ طــرف کســی کــه ســفحه و وفلــس نحســت،

وکحل شود ،هرطند این وکالت وربوط حه اوور والی ووکل او حاشد.
شرايط کار وورد وکالت

مسأله  .1158کاری که وورد وکالت واقع ویشود ،حاخد دارای شراخط عیل حاشد:
 .1انسام آن اػ نظر شرعی وساػ حاشد؛

ظود فرد  -حدون واسطه  -انسام شود؛
 .2اػ اووری نجاشد که حاخد توسط ِ
 .3ناوعلوم نجاشد.

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد عکر ویشود.
 .2 انجام کار وورد وکالت از نظر شرعی وجاز باشد

مسأله  .1159آنشــه وــورد وکالــت قــرار وی گحــرد ،حاخــد انسـام آن وشــروع حاشــد (اػ نظــر

شرعی وساػ وحسوب شود) .حنابراین ،وکالت در وعاوالت ربوی ،وعاولۀ وشتهل بر
غ ــش ،ظرخـــد و ف ــروش ظه ــر خـــا گوش ــت ظ ــوک ،ظر خ ــد و ف ــروش وس ــایل ح ــرام  -ح ــا
ُ
حرم ،حرام است.
 .1زیرا ظواندن عقد بر فرد و ِ
 .2الجته ،وکحل شدن ناحالغ در حعضی اػ ووارد ههشون وعاوله حا وال ظـودش حـه وکالـت اػ ولـحش و ظوانـدن
عقــد اػدواح خــا صــحغۀ طــالق ،توضــححاتی دارد کــه در فصــل «ظرخــد و فــروش» ،وســألۀ « »534و در ضلــد
طهارم ،فصل«اػدواح» ،وسألۀ « »573و فصل «طالق» ،وسألۀ « »424آوده است.
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توضححاتی که در فصل «وعاوالت حاطل و حرام» عکر شد  -فروش وال ووقوفـه حـدون

وسوػ شرعی ،طالق حدون شراخط شرعی و ...صححح نحست.

 .1 وورد وکالت از اووری نجاشد که بايد توسط خود فرد انجام شود

مسأله  .1161وکالت در اووری که حاخد توسط ظود فرد  -حدون واسطه  -انسام شـود،
ً
واننــد قســن ظــوردن  -وصصوصــا در اوــور حقــوقی و وناػعــات در نــزد حــا کن شــرع  -و

ههحن طور نغر و عهد و اقرار و شهادت و ِلعان و ِظهار 1،صححح نحست.

مسأله  .1161وکالــت در انســام هــر خــک اػ عقــدها  -طــه بــرای اخســاب و طــه قجــول -
صححح است.
حنــابراین ،انســان ویتوانــد بــرای ظر خــد ،فــروش ،صــلح ،اضــاره ،هجــه (حصشــش)،

عارخــه ،ودخعــه ،وضــارحه ،وزارعــه ،وســاقات ،قــرض ،رهــن ،شــرکت ،ضــهان ،حوالــه،

کفالت ،اػدواح و نحز ظود وکالت ،وکحل حگحرد.

مسأله  .1162وکالت در اووری وانند وصحت ،وقفُ ،ضعاله ،طالق ،ابراء (حصشـش

حدهكار) ،أظغ حه شفعه ،اسقاط حق شـفعه ،فسـز هـر خـک اػ عقـدها در وـواردی کـه
ووکل حق فسز دارد و نحز اسقاط حق فسز ،صححح است.

مسأله  .1163انســـان ویتوانـــد بـــرای تحوی ــل گ ــرفتن ،تحوی ــل دادن در وع ــاوالت و
وانند آن وکحل حگحرد و تحویل وکحل در حكن تحویل ووکل است.

حنابراین ،اگر قرض دهنده در عقد قرض وال وورد قـرض را حـه کسـی کـه در قـرض

گرفتن وکحل قرض گحرنده است حدهد ،قرض وحقق شده است.

مسأله  .1164زوح  -طــه حاضـــر حاشـــد و طــه غاجــب  -ویتوانــد بــرای ط ــالق دادن

ههسر ظود وکحل حگحرد؛ حلكه ویتواند برای طالق حه ظود ػن وکالت دهد تـا ظـودش

خا حه وسحلۀ وکحلش ،طالق را وحقق نهاخد.

 .1توضحح وعنای « ِلعان» در ضلـد طهـارم ،فصـل «برظـی اػ احكـام وربـوط حـه اوالد» صـفحۀ « ،»555پـاورقی
« »5عکــر وــیشــود؛ ههــحن طــور ،توضــحح وعنــای « ِظهــار» در ضلــد دوم ،فصــل «کفــارات» صــفحۀ «،»253
پاورقی « »3عکر شد.

وکالت /

 .5 وورد وکالت ناوعلوم نجاشد

مسأله  .1165آنشه وورد وکالت قرار وی گحرد حاخد وعحن حاشد .حنابراین ،اگر انسان فردی

را برای خكی اػ کارهای ظود وکحل کند و آن کار را وعلوم ننهاخد ،صححح نحست؛
ً
الجته ،اگر وثال حگوخد« :تو وکحل هستی که خا ظانه براخن حصـری خـا واشـحن و اظتحـار

حا ظودت حاشد ،اشكال ندارد»؛

ههـحن طــور ،انســان ویتوانــد فــردی را بــرای انسـام تهــام کارهــای ظــود وکحــل کنــد،

وگر وواردی که در وسألۀ « »5545عکر شد.

وظايف و اختحارات وکحل

مسأله  .1166وحــدودۀ کارهــا و اوــور وــورد وکالــت و تصــرفات وســاػ وکحــل ،گــاه در

هنگــــام انعق ـــاد قــــرارداد وکال ـــت ،ح ـــهطـ ــور واضـ ــح تصـ ــرخح ویشـ ــود خـ ــا اخنكـ ــه در

پيشگفتگوی قرارداد وکالت وعحن شده و عقد وکالت وجتنی بر آن ونعقـد وـیشـود،

حدون آنكه تصرخح حه ووارد وکالت شود و گاه نحز اػ شواهد و قـراجن و نشـانههای دخگـر
که هنگام قرارداد وضود دارد ،وعلوم ویشود.

در برظــی اػ وــوارد ،روش وعهــول و راجــذ در عــرف نحــز ویتوانــد شــاهد و نشــانهای

برای تعحين وحدودۀ وکالت حاشد؛
ً
وــثال کســی کــه کــاال خــا پــول را حــه دخگــری داده و او را وکحــل در فــروش خــا ظر خــد

وی کند ،این وکالت شاول تحویل دادن کاال خا پـول در ػوـانی کـه طـرف وقابـل ،پـول
خا کاال را تحویل ویدهد نحز ویشود؛

اوا در این وورد ،وکالت شاول فسز وعاولـه در وـوارد وضـود حـق فسـز نهیشـود؛

وگر آنكه در این ػوحنه ،نشانه و قرخنۀ وصصوصی وضود داشـته حاشـد کـه نشـان دهـد
وکالت شاول آن نحز بوده است.

1

 .1شــاخان عکــر اســت ،فــردی کــه قصــد دارد بــرای انســام عهلــی وکحــل شــود ،در صــورتی کــه نظــر فقهــی ورضــع
تقلحــد وکحــل حــا ووکــل در احكــام ور بــوط حــه ووضــوع وکالــت وتفــاوت حاشــد ،حكــن آن در ضلــد اول ،فصــل
«تقلحد» وسألۀ « »44عکر شد.
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مسأله  .1167کســـی کـــه ب ــرای ف ــروش و ــال ح ــدون اخنك ــه هنگ ــام ق ــرارداد وکال ــت،

ظصوصــحات و شــراخط و یــژهای 1بــرای وعاولــه وعــحن شــده حاشــد ،وکحــل شــده ،حاخــد
وعاولـــه را «نقـــد» و در وقابـــل «پـــول راخـــذ در آن ونطقــه» و حــه «قحهــت وعهــول حــاػار»

حفروشد.

مسأله  .1168کســـی کـــه ب ــرای ظرخـــد و ــالی ح ــدون اخنك ــه هنگ ــام ق ــرارداد وکال ــت،

ظصوصــحات و شــراخط و یــژهای 2بــرای وعاولــه وعــحن شــده حاشــد ،وکحــل شــده ،نجاخــد

کـاالی وعحـوب ظرخـداری کنــد و طنانشـه کـاالیی کـه ظر خــده وعحـوب حاشـد ،حاخــد در

صورت اوكان آن را برگرداند.

3

مسأله  .1169اگر انسان فـردی را بـرای فـروش کـاالیی وکحـل کنـد و وعـحن ننهاخـد کـه
وکحــل حــق فــروش کــاال حــه ظــودش را هــن دارد خــا فقــط حاخــد آن را حــه دخگــران حفروشــد،

وکحل ویتواند کاال را اػ طرف ووکل حـه ظـودش حفروشـد؛ وگـر اخنكـه اػ طنـحن وکـالتی
ً
عرفا تنها فروش حه دخگران فههحده شود.
ههــحن حكــن در ضــایی کــه ووکــل ،فــردی را وکحــل در ظر خــد کــاال حنهاخــد و وکحــل

حصواهد کاالی ظودش را برای ووکل ظرخداری نهاخد نحز ضاری است.

مسأله  .1171اگــر وکحــل بــرظالف آنشــه در قــرارداد وکالــت تعحــين شــده عهــل کنــد و
کاری انسام دهد که وکالت شاول آن نجوده است ،دو صورت دارد:

ً
الففف .آن کــار اػ اوــوری اســت کــه اضــاػۀ حعــدی والــک 4در آن وــؤثر اســت؛ 5وــثال

ولكــی را کــه قــرار بــوده حفروشــد ،اضــاره دهــد خــا حــالعكس ،خــا وجلــغ تعحــين شــده بــرای

فروش خا اضاره خا ظصوصـحات دخگـری واننـد نقـد و نسـحه بـودن و واننـد آن را رعاخـت

نكند.

 .1حا توضححاتی که در وسألۀ « »5544بيان شد.
 .2ههان.
 .3توضحح ظحار عحب و احكام وربوط حه آن در فصل «ظرخد و فروش» ،وجحث «ظحارات» عکر شد.
 .4خا کسی که در حكن والک است وانند ولی شرعی خا وتولی.
 .5حه اصطالح گفته ویشود «فضولحت» در آن ضاری ویشود.

وکالت /

در این صورت ،تصـرف وکحـل فضـولی وحسـوب ویشـود و صـححح بـودن آن کـار

حستگی حه اضاػۀ حعدی ووکل (والک) 1دارد .حنابراین ،اگر آن را اضاػه ندهـد ،حاطـل و
اگر اضاػه دهد ،صححح است.

ب .غحر وورد حاال؛ در این صورت عهل وکحل حاطل و بیاثر ویحاشـد؛ واننـد اخنكـه

فــرد ،وکحــل بــوده تــا ههســر دووــی را حــه عقــد ووکــل درآورد ،ولــی وکحــل اػ وفــاد وکالــت

تصلف کرده و حه ضای آن ههسر اول ووکل را طالق داده ،طالق وغکور حاطـل اسـت و

حا اضاػۀ حعدی ووکل نحز صححح نهیشود.

وکحل گرفتن توسط وکحل

مسأله  .1171وکحــل در صــورتی ویتوانــد فــرد دخگــری را بــرای انســام کــار ووکــل ظــود
وکحل کند که اػ او برای این کار اضاػه داشته حاشد؛ اضـاػۀ ووکـل در ایـن اوـر دارای دو

صورت است:

ظود ووکل ،وکحل حاشد؛
الف .وکحل دوم ،اػ طرف ِ

ب .وکحل دوم ،اػ ضانب وکحل اول ،وکالت داشته حاشد.

وکحــل حاخــد وحــدودۀ اضــاػۀ ووکــل را رعاخــت نهاخــد .حنــابراین ،ا گــر ووکــل حــه وکحــل

گفتــه« :اػ طــرف وــن وکحـل انتصــاب نهــا» ،وی تنهــا وــیتوانــد اػ طــرف وــوکلش وکحــل

حگحــرد ،نــه اػ ضانــب ظــودش؛ اوــا ا گــر ووکــل حــه وکحــل گفتــه« :اػ طــرف ظــودت وکحــل

حگحــر» ،وی تنهــا وــیتوانــد اػ طــرف ظــودش وکحــل حگحــرد ،نــه اػ ضانــب وــوکلش و ا گــر
ووکل اضاػۀ هر دو وورد را حه وی داده ،وکحل ویتواند حه صالحدخد ظود عهل نهاخد.

ـود ووکـل حاشـد ،وی در عـرض وکحـل
مسأله  .1172اگر وکالت وکحل دوم ،اػ طـرف ظ ِ
اول ظواهــد بــود .حنــابراین ،وکحــل اول حــق عــزل و برکنــار کــردن او را نــدارد 2و طنانشــه
وکحل اول عزل شود خا حهحرد ،وکالت وکحل دوم ،حاطل نهیشود.

 .1خا کسی که در حكن والک است وانند ولی شرعی خا وتولی.
 .2وگر آنكه اػ طرف ووکل برای عزل وکحل وغکور اضاػه خا وکالت داشته حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1173اگر وکالت وکحل دوم اػ طرف وکحل اول حاشـد ،وکحـل اول ویتوانـد او را
اػ وکالت عزل کند و وکالت او تاحع وکالت وکحل اول است .حنابراین ،اگر وکحـل اول اػ
وکالت عزل شود خا حهحرد ،وکالت وکحل دوم هن حاطل ویشود؛

الجته ،ووکل ویتواند حدون عزل وکحل اول ،وکحل دوم را عزل نهاخد.
وکحل در ورافعات و دعاوی

مسأله  .1174انسان ویتواند در ورافعات و دعاوی وکحل حگحـرد؛ طـه وـدعی 1حاشـد
و طه ودعی علحه؛ 2طه برای ظودش حاشد و طه برای کسـی کـه نسـجت حـه او والخـت

دارد و طرف وقابل نهیتواند اػ وکحل گرفتن وی ضلوگحری نهاخد؛
ً
حلكــه افــراد حــا شصصــحت و وحتــرم ،وكــروه اســت کــه ظــود وســتقحها در وناػعــه و
ً
ورافعه شرکت کنند؛ وصصوصا در وواردی که طرف وقابل حد زحان حاشد.

مسأله  .1175کسی که وکحل در دعاوی و ورافعات است ،اگر علحه ووکـل ظـود اقـرار

نهاخد ،پغیرفته نهیشود.
ً
حنابراین ،اگر وثال وکحل ودعی اقـرار کنـد وـال وـورد نـزاع را گرفتـه اسـت ،خـا حـدهی
ودعی علحه حصشحده شده ،خا شهودی کـه حـه نفـع وـدعی شـهادت دادهانـد را فاسـق

حداند ،خا وکحل ودعی علحه اقرار کند که حق حـا وـدعی اسـت« ،اقـرار وکحـل» در هـحر
خــک اػ ایــن اوــور ،وــورد قجــول نحســت و نــزاع و ورافعــه حــه حــال ظــود حــاقی ویحاشــد،

هرطند این اقرار در حضور حاکن و در وسلس حكن حاشد؛

الجتــه ،حــا ایــن طنــحن اقــراری وکالــت وکحــل حاطــل ویشــود و حــق اداوــۀ ورافعــه را

ندارد.

3

مسأله  .1176وکحــل در ورافعــات و دعــاوی نهیتوانــد حــق ووکــل ظــود را حــه دخگــری

 .1ادعا کننده ،ظواهان.
« .2ودعی علحه» خعنی کسی که دعوی بر او اقاوه شود ،طرف وقابل ودعی ،ظوانده.
 .3زیرا حه ػعن ظودش ووکلش را وحق نهیداند تا اػ حق وی دفاع نهاخد.

وکالت /

بجصشد (ابراء کند) و خا نسجت حه آن وصالحه نهاخد؛ وگر آنكه در این اوـر نحـز وکالـت

داشته حاشد.

مسأله  .1177اگر وکحل در ورافعات و دعاوی حداند ادعای ووکلش حه ناحق اسـت و
وی قصد دارد حا تزویر و فر خـب و اراجـۀ وـدارک و دفاعحـات کـغب خـا حاطـل حـه دادگـاه،
طرف وقابل را وحكوم نهاخد و اووال او را حه ناحق تصاحب نهاخد خا حق شـرعی او را

تضحيع کند ،قجول طنحن وکالتی ضایز نحست.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر فــردی در وــوارد فــوق وکالــت دخگــری را قجــول کنــد ،وکالــت

وغکور حاطل است و حق الوکالۀ درخافتی را نحز والک نهیشود.
دستهزد وکحل

مسأله  .1178قرار دادن والی حه عنوان دستهزد برای وکحل در اػای کـار حـالل ،ضـایز

است و احكام آن حا توضه حه نوع قرارداد وصتلف ویحاشد؛
ً
وثال اگر حه صورت ُضعاله قرارداد بجندند و حق الوکالـۀ وکحـل 1در قجـال انسـام کـار
ههشون ظرخد خـا فـروش قـرار گرفتـه حاشـد ،وکحـل وقتـی والـک و وسـتحق درخافـت آن

ویشود که کار وورد وکالت را انسام داده حاشد؛
اوا اگر حق الوکاله در ُضعاله را برای قجول اصـل وکالـت قـرار داده حاشـند ،وکحـل حـا

قجول وکالت ،والک و وستحق درخافت آن وی گردد.

اگر حه صورت اضـاره قـرارداد بجندنـد ،اضحـر (وکحـل) حـا انعقـاد عقـد اضـاره اضـرت را

والک ویشود.

2

ضهان وکحل

مسأله  .1179والی کـه ووکـل در اظتحـار وکحـل قـرار داده« ،اوانـت» حـه شـهار وـیرود.
 .1ونظور ،ههان « ُض ْعل» خا «حق الزحهه» خا «وزد کار» وکحل است.
 .2توضحح بيشتر در این وورد اػ وساجل « 343و  »443فههحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنــابراین ،اگــر اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد آخــد ،طنانشــه وکحـل در نگهــداری اػ آن
کوتاهی کرده خا استفادۀ غحر وساػ نهوده ،ضاون است ،وگرنه ضاون نحست.

1

مسأله  .1181تصرف و استفادۀ غحر وساػ وکحل اػ اووال وـورد وکالـت ،ووضـب حاطـل

شدن وکالت نهیشود؛
ً
وثال اگر وکحل شده تا ظانهای را حفروشد و وی حدون اضاػه اػ ووکل ودتی در ظانـه

سا کن شود ،ساس آن را حفروشد ،هرطند ورتكب وعصحت شـده ،ولـی فـروش وـغکور
صـــححح اس ــت و اض ــرت الهث ــل و ــدت اس ــتفاده اػ ظان ــه را ح ــه ووکلـ ـ ـش ح ــدهكار
ویش ـود.

مسأله  .1181هــر گــاه ووکــل وــالی را کــه در دســت وکحــل دارد وطالجــه کنــد ،وکحــل در

صــورت توانــایی حاخــد آن را تحویــل دهــد؛ در غحــر ایــن صــورت ،حكــن اوــحن را نــدارد و
ضاون ویحاشد.

عزل و باطل شدن وکالت
 جايز بودن عقد وکالت

مسأله  .1182وکالــت اػ عقــدهای «ضــایز» 2اســت .حنــابراین ،وکحــل  -طــه حــا اطــالع
ووکل و طه حدون اطالع وی  -ویتواند اػ وکالت انصراف داده و ظود را عزل نهاخد.
ههحن طور ،ووکل ویتواند وکحل را عزل کند؛

الجتــه ،عــزل ووکــل وقتــی وحقــق ویشــود کــه وکحــل اػ آن وطلــع شــود و اػ طریــق

شرعی براخش ثاحت شود که ووکل ،او را عزل نهوده است.
ً
حنابراین ،اگر وثال فردی وکحل در طـالق حاشـد و ووکـل او را عـزل کنـد ،طنانشـه وکحـل
3

 .1تفصحل احكام وربوط حه ضهان اوحن در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454و حعد اػ آن» عکر شده است.
 .2توضحح وعنای عقد در وسألۀ « »53عکر شد.
ً
 .3وـثال اػ ظجـری کـه حـه او رسـحده ،خقـحن خــا اطهحنـان حـه عـزل پيـدا کنـد خــا بـر ایـن اوـر بينـه (شـهادت دو وــرد
عادل) اقاوه شود.

وکالت /

قجل اػ اطالع اػ عزل ،طالق را ضاری کند ،طالق انسام شده ،صححح و نافغ است.

شاخان عکر است ،اگر فردی دخگری را وکحل نهاخد و وکحـل در ضـهن عقـد وکالـت

1

شــرط نهاخــد کــه ووکــل وی را اػ وکالــت عــزل نكنــد ،نجاخــد وی را عــزل کنــد و طنانشــه
عزل نهاخد ورتكب وعصحت شده ،ولی عزل واقع ویشود و این حكن ،در ووردی که
ووکل در ضهن عقد وکالت حا وکحل شرط کرده که وکحل ظود را عزل نكند نحـز ضـاری

است.

 قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضهن عقدهای ديگر

مسأله  .1183ههان طور کـه در وسـألۀ « »475عکـر شـد ،پایحنـدی حـه شـرطی کـه در
ضهن عقد قرار داده شده ،واضب است.

حنــابراین ،اگــر وکالــت حــه عنــوان شــرطی در ضــهن عقــد حــه صــورت «شــرط نتحســه»
ً
لحاظ شود - 2وثال ػن در ضهن عقد اػدواح خا عقد دخگـری ،شـرط کنـد کـه وکحـل در
طالق حاشد  -و شوهر عقد را حا شرط وغکور پغیرفته حاشـد ،طنـحن وکـالتی قابـل عـزل

نحست؛
ً
اوا اگر وکالت حه عنوان شرطی در ضهن عقد حه صورت «شرط فعل» عکر شود  -وثال
ً
ػن در ضــهن عقــد اػدواح خــا عقــد دخگــری ،شــرط کنــد کــه شــوهر حعــدا او را وکحــل در
ً
طالق نهاخد  -طنانشه شـوهر حعـدا وی را وکحـل در طـالق نهاخـد ،وکالـت وـغکور عقـد
4
ضایز وحسوب شده و قابل عزل است.
3

 .1حكن صورتی که وکالت در ضهن عقد دخگری شرط شده ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .2فــرق بــين شــرط نتحســه و شــرط فعــل ،اػ توضــححات وســاجل « 477و  »355و صــفحۀ « ،»426پــاورقی «»5
وعلوم ویشود.
 .3الجته ،وکالت وغکور قابل ؤقاله ویحاشـد .حنـابراین ،طـرفحن (وکحـل و ووکـل) حـا رضـاخت خكـدخگر ویتواننـد
وکالت را حه هن بزنند ،هرطند عقدی که وکالت در ضهن آن شرط شده حه قوت ظود حاقی حاشد.
 .4الجته ،در این فرض (شرط فعل) ا گر ضهن عقد شـرط شـده کـه ووکـل ،وکحـل وـغکور را عـزل نكنـد و ووکـل
شــرط را پغیرفتــه ،نجاخــد وی را عــزل کنــد و طنانشــه عــزل نهاخــد ورتكــب وعصــحت شــده ،ولــی عــزل واقــع
ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 فوت يا وحجور شدن ووکل يا وکحل

مسأله  .1184اگر وکحل خا ووکل حهحـرد خـا بـرای ههحشـه دیوانـه شـده خـا حـهطـور وسـتهر

بيهوش گردد 1،وکالت حاطل ویشود ،هرطند وکالت غحر قابل عزل حاشد.

شاخان عکـر اسـت ،در صـورت وشـكوک بـودن اوـور فـوق ،ههشنـان حكـن حـه حـاقی

بودن وکالت ویشود.

مسأله  .1185اگر ووکل خا وکحل وجتال حه ضنون ادواری شـود خـا حـهطـور ووقـت بيهـوش
شده خا گهگاهی دطار بيهوشـی ویشـود ،حاطـل شـدن وکالـت وحـل اشـكال اسـت و

وراعات وقتضای احتحاط 2در ووارد وغکور ترک نشود.

3

مسأله  .1186اگر ووکل پـس اػ قـرارداد وکالـت نسـجت حـه عهـل وـورد وکالـت وحسـور
ً
شود ،وثال حا کن شرع او را حه علـت ورشكسـتگی اػ تصـرف در اوـوالش وهنـوع کنـد،
تصــرفات وکحــل در ػوــانی کــه ووکــل نســجت حــه وــورد وکالــت وحســور اســت صــححح

نحست؛

اوــا وکالــت نســجت حــه ػوــانی کــه َح ْســر ووکــل برطــرف ویشــود ،حــاقی بــوده و در آن

هنگام تصرفات وکحل صححح ویحاشد.

مسأله  .1187اگر کسی گروهـی را بـرای انسـام عهلـی وکحـل کنـد ،طنانشـه هـر کـدام

وستقل اػ دخگـری وکحـل در انسـام عهـل شـده حاشـد ،هـر فـرد وـیتوانـد حـدون اضـاػه اػ
دخگــران عهــل وــورد وکالــت را انســام دهــد و ا گــر خكــی اػ آنــان حهحــرد خــا وسنــون شــود،

وکالت سایر وکال حه قوت ظود حاقی است؛

اوا اگر آنان را وکحل کرده که هر کدام حعد اػ توافق حـا دخگـران (تهـاوی وکـال) حتوانـد

 .1وثل آنكه ورگ وغزی شده خا دطار کهای داجهی شود.
ً
 .2وــثال ا گــر بــرای انســام وعاولــهای وکحــل شــده ،آن وعاول ـه را هنگــام بيهوشــی ووکــل انســام ندهــد و آن را در
هنگام هوشحاری او ،حا گرفتن وکالت وسدد اػ او انسام دهد.
 .3ا گــر ووکــل خــا وکحــل دطــار بيهــاری آلزاخهــر ووقــت خــا داجــن شــود ،طــوری کــه حافظـۀ ظــود را اػ دســت دهــد،
حكهی که در این وسأله و وسألۀ قجل بيان شد در وورد وی ضاری ویشود؛ احكام ور بـوط حـه تصـرف در
اووال این بيهاران در وساجل « 5554تا  ،»5557در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

وکالت /

اقدام حه انسام عهل وورد وکالت نهاخد ،هـحر کـدام اػ آنـان نهـیتوانـد حـدون اضـاػه اػ

دخگــران عهــل وــورد وکالــت را انســام دهــد و ا گــر خكــی اػ آنــان حهحــرد خــا وسنــون شــود،
وکالت سایر وکال نحز حاطل ویشود.
 از بين رفتن وورد وکالت

ً
مسأله  .1188اگر وورد وکالت اػ بين برود ،وثال ححوانی که برای فروش آن وکحل شده
ً
حهحرد ،خا ووکل کار وورد وکالت را ظودش انسام دهـد ،وـثال ظانـهای را کـه وکالـت در
فروش آن داده ،ظودش حفروشد ،وکالت حاطل ویشود.

مسأله  .1189اگر ووکل قجل اػ اخنكـه وکحـل عهـل وـورد وکالـت را انسـام دهـد ،کـاری
ً
کند که حا انسام وورد وکالت ناساػگار است ،وثال ظانهای را که برای فروشش وکالـت

داده ،وقف نهاخد ،وکالت حاطل ویشود.

وساجل ّ
وتفرقۀ وکالت
 فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن

مسأله  .1191گاه انسان حه ضای اخنكه حه کسی وکالـت در انسـام کـاری حدهـد ،حـه او

«اعن و اضاػه» برای آن کار ویدهد؛

برظی اػ تفاوتهای وکالت و اعن تنها (حدون وکالت) ،اػ این قرار است:

 .1وکالــت« ،عقــد» اســت و احتحــاح حــه قجــول طــرف وقابــل دارد؛ اوــا اعن «اخقــاع»

بوده و نحاػ حه قجول ندارد.

 .2وکالت حا فسز توسط وکحل حاطل ویشود 1،برظالف اعن؛

پس کسی که اػ دخگری اعن و اضاػه گرفته تا ظانۀ وی را وعاوله کنـد ،طنانشـه اػ
 .1الجتــه ،اگــر وکالــت حــه عنــوان شــرط ضــهن عقــد حــه صــورت شــرط نتحســه عکــر شــده ،حكــن آن در وســألۀ
« »5563بيان شد.
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ایـــن اضـــاػه ص ــرف نظ ــر کنـــد ،تـــا ػو ــانی ک ــه ص ــاحبظان ــه اػ اض ــاػهاش برنگش ــته،
ههشنان وساػ حه انسام آن کار هست.

 .3ههان طور که در وسألۀ « »5564عکر شـد ،ا گـر ووکـل وکحـل را عـزل کنـد و وکحـل

پـس اػ انسـام عهـل وـورد وکالـت وطلـع شـود ،کـاری کـه انسـام داده ،صـححح و نافــغ

است؛
ً
اوــا در وــورد اعن طنــحن نحســت ،وــثال ا گــر انســان وــالی را کــه در فــروش آن اضــاػه
ً
داشــته ،حفروشــد و حع ـدا حفههــد والــک قجــل اػ انســام وعاولــه اػ اضــاػۀ ظــود ونصــرف
شده و برگشته است ،وعاولۀ انسام شده حكن وعاولۀ فضولی را دارد.

1

ّ
ووکل در انجام وورد وکالت يا ّ
کحفحت انجام آن توسط وکحل
 شک

مسأله  .1191اگر وکحل اػ انسام کار وورد وکالت  -وانند ظواندن صـحغۀ عقـد  -ظجـر

دهد ،ووکل تا وقتـی اطهحنـان پيـدا نكـرده ،حنـابر احتحـاط واضـب نهیتوانـد حـه ظجـر او
ترتحب اثر دهد؛

الجته ،اگر براخش ثاحت شود که عقد ضاری شده ،ولی نسجت حه صـححح خـا حاطـل

بودن آن شک داشته حاشد ،ویتواند حنا بر صحت آن حگغارد.
 برخی وساجل وربوط به کارپرداز يا وأوور خريد

2

مسأله  .1192کسی کـه اػ طـرف شـرکت ،اداره خـا وؤسسـهای وـأوور و وکحـل در ظر خـد
کاالهــای وــورد نحــاػ آن وحــل ویحاشـــد (وــأوور ظر خــد خــا کــارپرداػ) ،در صــورتی کــه

فروش ــندهای ح ــا قـــرار دادن و ــالی بـــرای آن وکح ــل ،اػ وی تقاض ــا کن ــد کااله ــا را اػ او
ظرخداری کند ،طنانشه در ضهن قـرارداد وؤسسـه حـا وـأوور ظر خـد ،شـرط شـده حاشـد

 .1اوا اگر فرد وأعون شک داشته حاشد که هنگام انسام وعاوله ،والک اػ اعن ظوخش برگشته خـا نـه ،وعاولـه
صححح است.
 .2احكام وغکور در این حصش ،وصصوص وؤسسات و شرکتها و نهادهـا نحسـت و شـاول وـواردی کـه فـرد
وأوور ظرخد برای شصص خا اشصاص گردخده نحز ویشود.

وکالت /

کــه وی وجلغــی اػ فروشــندگان نگحــرد ،درخافــت آن ضــایز نحســت ،هرطنــد ایــن شــرط
هنگام قرارداد تصرخح نشـده ،حلكـه حـه صـورتهای دخگـری کـه در وسـألۀ « »354عکـر

شده ،حاشد.

1

مسأله  .1193اگر فروشنده در وعاوله حه کارپرداػ (وکحـل) تصفحـف دهـد و حصشـی اػ
ثهــن وعاولــه را درخافــت نكنــد ،تصفحــف وــغکور ور بــوط حــه شــرکت ،اداره خــا وؤسســه

(ووکل) است و کارپرداػ نهیتواند آن را حدون اضاػه اػ نهاد وربوطه برای ظود بردارد.

مسأله  .1194اگــر کــارپرداػ وکحــل بــوده تــا فقــط کــاال را حــه قحهــت وعهــول حــاػار بــرای

شرکت ظرخداری نهاخد ،طنانشه آن را بيشتر اػ قحهت وتعـارف حـاػاری بـرای شـرکت

حصرد ،وعاولۀ وغکور فضولی وحسوب ویشود و احكام وربوط حه وعاولۀ فضـولی در
وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .1195کارپرداػ ،اوـحن شـرکت ،اداره خـا وؤسسـه وحسـوب وـیشـود و نجاخـد در
کار ظود ظحانت کند .حنابراین ،اسـتفادۀ شصصـی اػ اوـوال شـرکت ،اداره خـا وؤسسـه

حدون اضاػه اػ ودیر عاول آن ،ضایز نحست و ووضب ضهان والی است.

ههحن طور ،اراجۀ فاکتورهای صوری حه شرکت و حسابرسی غحر واقعی اوـوالی کـه

در اظتحار وی برای ظرخد گغاشته شده و وانند آن ضایز نحست.

 .1ههشنــحن ،ا گــر در ایــن ػوحنــه قــانون خــا وقرراتــی حاشــد ،وصالفــت حــا آن اضــاػه داده نشــده و وــورد رظصــت
نحست.

وديعه
فضحلت اوانتداری

قرآن کرخن درحارۀ اههحت اوانتداری ویفرواخد:
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َْ ً
َ
َ
َ
1
ضا َف ْل ُح َؤ ِد الغي ْاؤ ُت ِه َن أوان َت ُه َول َحتق َ
اه َر ح ُه.»...
« ...ف ِإن أ ِون حعضكن حع
ِ

و اگر برظی اػ شها حعضی را اوحن داند (و حه او اوانت حساارد) پس حاخد آن اوحن آنشه

را که حه اوانت گرفته ادا نهاخد و اػ پروردگارش حترسد (و حه اوانت ظحانت نكند).

اػ رســول ظــدا رواخــت شــده کــه فروودنــد« :اػ وــا نحســت کســی کــه در اوانــت

ظحانت کند».

2

در حدخث اسـت کـه اوـام صـادق فروودنـد« :ظداونـد وتعـال هـحر پيـاوجری را

وجعوث نكرد ،وگر حه راستگویی و ادای اوانت حه نحكوکار و حدکردار».

3

در نقـــل اســـت کـــه حضـــرت لقهـــان ح ــه فرػن ــدش فرو ــود« :ای پس ــرم ،اوان ــت را (ح ــه

صاحجش) برگردان تا دنحا و آظرتت سالن حهاند و اوحن حاش تا غنی و بینحاػ شوی».
 .1سورۀ حقره ،آخۀ .463
 .2هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل ،ح ،52ابواب کتاب الودخعة ،حاب ،3ص ،53ح.4
 .3وسائل الشیعه ،ح ،57کتاب الودخعه ،حاب ،4ص ،53ح.5
 .4ههان ،ح ،54ابواب احكام العشرة ،حاب ،552ص ،534ح.33
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اقسام اوانت

مسأله  .1196اوــوالی کـــه حــه صـــورت اوانــت در دســت انســان قــرار وی گحــرد و فــرد
ً
نسجت حه آن حكن «اوحن» پيدا وی کنـد و اصـطالحا گفتـه ویشـود فـرد نسـجت حـه آن

وال «خد اوانی» دارد ،دو نوع است؛ «اوانت والكی» و «اوانـت شـرعی» کـه در وسـاجل
حعد توضحح داده ویشود.
 اوانت والکی

مسأله « .1197اوانت والكی» والی است که حا اعن و اضـاػۀ ظـود والـک ،در اظتحـار
انسان قرار گرفته و والک ،فرد را نسجت حه آن اوحن حه حساب آورده است.

فرقی نهی کند کـه والـک ،وـال ظـود را فقـط بـرای نگهـداری حـه انسـان داده حاشـد

وانند «ودخعه»  -که در این فصـل احكـام آن بيـان ویشـود  -خـا اخنكـه آن را حـه ضهـت
دخگری وانند «عارخه خا وضارحه خا اضاره» در اظتحار فرد قرار داده حاشد؛

در تهام ووارد وغکور در حقحقت ،والک ،وراقجت اػ وال را بر عهـدۀ طـرف وقابـل

قرار داده است.

 اوانت شرعی

مسأله « .1198اوانـــت ش ــرعی» وـــالی اس ــت ک ــه ح ــا اعن و اض ــاػۀ وال ــک در دس ــت
شصص قرار نگرفته و در حقحقت ،والک وی را نسجت حه وال ظود اوـحن حـه حسـاب

نحاورده؛ اوا این اور حه صورت غاصجانه و وانند آن نحز صورت نگرفته است؛

بــرای روشــن شــدن وطلــب ،برظــی اػ وــوارد «اوانــت شــرعی» حــه عنــوان وثــال عکــر

ویشود:

الف .وال فردی اػ طریق عواول طجحعی وثل حاد و سحل حه دست انسان برسد؛

ب .والـــک ،وـــالی را حــه انســان حدهــد در حــالی کــه هــر دو طــرف اػ آن بــیاطالع

بودهاند؛

ودخعه /

وثل اخنكه فرد پـس اػ تحویـل گـرفتن صـندوقی کـه ظر خـده ،حفههـد خكـی اػ اوـوال

فروشنده در آن قرار دارد خا اخنكه فروشنده خا ظرخدار حه ضهت اشتجاه در وحاسـجات،

والی را بيش اػ حق دخگری حه او داده حاشد.

ج .وال حا اضاػۀ شرعی در دست انسان قرار گرفته حاشد؛

وثل اخنكه فرد وال گهشدهای را در ووارد وساػ 1بردارد خا والی را برای رساندن حـه

صــاحجش اػ دســت دػد خــا غاصــب حگحــرد ،خــا در ض ـایی کــه وــال در دســت حشــه خــا

دیوانــهای در وعــرض اػ بــين رفــتن حاشــد ،انســان آن را بــرای نگهــداری اػ او حگحــرد و
ههحن طور در ووارد دخگری که وال فردی که اوـوالش وـورد احتـرام اسـت ،در وعـرض

اػ بين رفتن قرار گرفته حاشد.

مسأله  .1199انس ــان حاخـــد در حفـــو و نگه ــداری اوانــت شــرعی  -ههانن ــد اوانــت

والكی  -حكوشد و اگر صاحب آن (اوانت شرعی) را ویشناسد ،حاخد در اولحن ػوـان
وهكن وال را حه وی خا ولی شرعی خا وکحلش برساند ،خا آنها را وطلع نهاخد تا هـر وقـت

حصواهند وال را در اظتحار آنان قرار دهد؛ 2طه اخنكه صاحب وـال آن را وطالجـه کـرده

حاشد خا نه؛

اوا اگر صاحب وال را نهیشناسد ،حا توضه حه نوع وال ،حاخد حه دستوری که بـرای

وال «وسهـول الهالـک» خـا «گهشـده» در فصـل «وـال پيـدا شـده» عکـر وـیشـود ،عهـل

نهاخد.

تعريف و شرايط اصل وديعه

مسأله « .1211ودخعـــه»( ،اوانـــت گـــغاردن) آن اســت کــه انســان حفــو و نگهــداری

والی 3را حه عهدۀ دخگری قرار دهد.

 .1ونظور ،وواردی است که فرد حق دارد وال را برای والک نگهداری کند ،نه اخنكـه آن را بـرای ظـود بـردارد؛
توضحح آن در فصل «وال پيدا شده» عکر ویشود.
 .2الجته ،احتحاط وستحب آن است که وال را حه فرد برساند و تنها حه وطلع نهودن وی ،اکتفا ننهاخد.
 .3ونظور ،والی است که حه صورت عحن شصصـی حاشـد نـه کلـی در عوـه؛ وعنـای عـحن شصصـی و کلـی در
عوه ،اػ توضححات وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1211ودخعه« ،عقد» 1ویحاشد و برای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب و

قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.
ً
حنــابراین ،ا گــر وــثال صــاحب وــال ،آن را بــرای نگهــداری حــه دخگــری حدهــد و او هــن
طــوری کــه وعلــوم حاشــد ولتــزم حــه نگهــداری اػ آن شــده بپــغیرد ،ودخعــه وحقــق شــده

است (ودخعۀ وعاطاتی).

شرايط اوانتگذار و اوانتدار

2

مسأله  .1212اوانت گغار حاخد عاقل بوده و نحز سفحه و وفلـس نجاشـد 3و وـال ظـود را
حا قصد و اظتحار ،اوانت حگغارد؛

الجت ــه ،وفل ــس ویتوان ــد و ــالی را ک ــه نس ــجت ح ــه آن وحس ــور و وهن ــوع اػ تص ــرف

نحست ،حه اوانت حگغارد.

مسأله  .1213اگــر فــرد ناحــالغ حصواهــد وــال ظــود را نــزد دخگــری اوانــت حگــغارد و در
انســام آن وســتقل حاشــد ،ودخعــه صــححح نحســت ،هرطنــد ایــن کــار را حــا اضــاػۀ ولــحش

انسام دهد؛

اوا اگر وال دخگری را حا اضاػۀ او اوانت حگغارد خا وال ظود را حا اضـاػۀ ولـی ،حـدون

اخنكه وستقل در تصرف حاشد ،حه ودخعه دهد  -نظحـر آنشـه در وسـألۀ « »534عکـر شـد -
ودخعه صححح است.
مسأله  .1214اگــر فــرد ناحــالغ حصواهــد وــال ظــودش خــا وــال دخگــری را حــدون اضــاػه اػ

صاحجش اوانت حگغارد ،انسان نجاخد آن را بپغیرد؛

اوا طنانشه وال را اػ او حگحرد ،ضاون است و حاخد آن را حه صـاحجش  -و ا گـر وـال

ظود ناحالغ حاشد حه ولی شرعی وی  -برساند؛
ِ

 .1وعنای عقد در وسألۀ « »53عکر شد.
 .2ونظور اػ «اوانت» در این وسأله و وساجل حعد (در این فصل) ،ههان «ودخعه» ویحاشد.
 .3توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.

ودخعه /

الجته ،در صورتی که این ترس وضود داشته حاشد که وال اػ بين بـرود ،ویتوانـد آن

را حگحرد و حه والک خا اگر وال ،وتعلق حه ظود حشه اسـت ،حـه ولـحش برسـاند و در ایـن

صورت ،اگر در نگهداری اػ وـال کوتـاهی نكـرده و تصـرف غحـر وسـاػ ننهاخـد ،ضـاون

نحست.

مسأله  .1215اگر انسان والی را نزد فرد ناحالغ غحر وهحز اوانت حگغارد ،طنانشـه وـال
اػ بين برود و تلف شود 1خا طفل آن را اػ بين بجرد (اتالف) 2آن طفل ضاون نحست؛

اوا اگر فرد ناحـالغ ،وهحـز حاشـد ،در صـورتی کـه ظـودش وـال را اػ بـين بجـرد 3ضـاون

اســت؛ ولــی طنانشــه وــال نــزد او تلــف شــود ،ضــاون نحســت ،هرطنــد در نگهـداری اػ
وال سهلانگاری و کوتاهی نهوده حاشد.

شاخان عکر است ،این حكن در وورد فرد دیوانه نحز ضاری ویشود.

مسأله  .1216کسی که توانایی نگهداری اػ وال را ندارد ،نجاخد ودخعـه را قجـول کنـد و
طنانشه بپغیرد ،ضاون است؛

الجته ،اگر اوانت گغار وضعحت او را ویداند ،پغیرفتن ودخعه بـراخش ضـایز اسـت و

در این صورت ،طنانشه تلف شود ،ضاون نهیحاشد.

ههشنــحن ،اگــر انســان حــه صــاحب وــال حفههانــد کــه حاضــر حــه نگهــداری وــال او

نحست و وـال را اػ او تحویـل نگحـرد ،ولـی صـاحب وـال آن را نـزد وی حگـغارد و بـرود و

آن وال تلف شود ضاون نحست.

4

وظايف اوانتدار

مسأله  .1217کســی کــه اوانــت را قجــول وی کنــد ،حاخــد طــوری کــه در نگهــداری وــال
 .1وثل اخنكه وـال ودخعـه ظـوراکی بـوده و در اثـر گروـی هـوا فاسـد شـود و ههـحن طـور اسـت حكـن ،ا گـر ودخعـۀ
وغکور اػ نزد طفل سرقت شده حاشد.
 .2وثل آنكه آن وال ظوراکی بوده و طفل آن را حصورد خا وال را حه ػوحن ػده و حشكند.
 .3ههان.
 .4هرطند احتحاط وستحب آن اسـت کـه ا گـر وهكـن اسـت وـال وـغکور را نگهـداری نهاخـد و طنانشـه آن را
اظغ نهاخد ،حكن اوانت والكی در وورد آن ضاری ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وورد اوانت وعهول و ورسوم است ،اػ آن وحافظت نهاخد و آن را در وحلی قـرار دهـد
ً
1
که عرفا کوتاهی در وراقجت و ظحانت در اوانت شهرده نشود.

شاخان عکر است ،اگر اوانتدار وحل خـا لـواػم وناسـجی بـرای ایـن کـار نـدارد ،حاخـد

اقدام حه تهحۀ آن نهاخد ،هرطند اوانت گغار هنگام ساردن اوانت اطالع داشته حاشـد
که اوانتدار لواػم وناسجی برای نگهداری اوانت ندارد.

مسأله  .1218کسی که اوانت را پغیرفته ،حاخد هر کاری که برای سالن واندن اوانـت
ً
و اػ بين نرفتن آن الػم است ،انسام دهد؛ وثال اگر اوانت ححوان حاشـد ،حـه او علوفـه و
آب حدهد 2و برای حفظش در گروا و سروا اقداوات الػم را انسـام دهـد 3و ا گـر در ایـن
اوور کوتاهی کند ضاون است.

مسأله  .1219اگــر اوانت گــغار بــرای نگهــداری وــال ظــود وحلــی را تعحــين کنــد و حــه

اوانــتدار حگوخــد« :وــال را در ایــن وكــان نگهــداری کــن ،هرطنــد احتهــال حــدهی در

اخنسا اػ بين برود» ،اوانتدار نجاخد آن را حه وحل دخگری بجرد و اگر طنحن کند ضاون
ویحاشد؛

وگر اخنكه حداند وال در وحلی که اوانت گغار تعحين کرده ،اػ بين ویرود که در این

صورت ،ویتواند آن را حه وحل اونی ونتقل کند و طنانشه تلف شود ،ضاون نحست.

مسأله  .1211اگــر اوانت گــغار بــرای نگهــداری اوانــت ،وحلــی را تعحــين کنــد ،ولــی اػ
گفتــۀ او خــا اػ شــواهد و نشــانههایی کــه وضــود دارد ،طنــحن فههحــده شــود کــه آن وحــل

ً
 .1وــثال پــول خــا اشــحای گــرانقحهــت اوــانتی را در گــاو صــندوقی کــه در اظتحــار دارد قــرار دهــد خــا واشــحن و
ظودروی اوانتی را در پارکحنا ونزل خا ووضعی وناسـب کـه اػ سـرقت خـا آسـحب اخهـن حاشـد ،نگهـداری
نهاخد.
 .2الجته ،اگر تأوحن علوفه و آب نحاػوند هزخنهای اػ طرف اوانتدار حاشد ،در صورتی ویتوانـد آنشـه را ظـرح
ً
کرده حعدا اػ صاحب ودخعه حگحرد که هنگام هزخنه نهودن ،اػ وی اضاػه داشـته و نحـت رضـوع حـه او را هـن
داشته حاشد و در صورت عدم دسترسی حه صاحب ودخعه و وکحلش ،حه حاکن شرع وراضعه کند.
 .3خــا اگــر اوانــت وثــل فــرش و لجــاسهــای پشــهی اســت ،طــوری اػ آن نگهــداری کنــد کــه اػ «بيــد ظــوردگی»
وحفوظ حهاند خا اگر اػ اشحایی است که آب خا رطوحت حه آن آسحب وـیػنـد ،آن را اػ وعـرض حـاران ،آب و
رطوحت دور نگه دارد.

ودخعه /

بــرای او ظصوصــحتی نــدارد ،اوانــتدار ویتوانــد آن را حــه وحــل دخگــری کــه نســجت حــه
وحل تعحين شده ،وحفـوظتر خـا واننـد آن اسـت ،ونتقـل کنـد و طنانشـه تلـف شـود،

ضاون نهیحاشد.

مسأله  .1211اگر ظالهی حصواهـد حـه اوانـت ظسـارتی وارد کنـد خـا آن را بـردارد  -وثـل

آنكـه ســارقی درصـدد ســرقت آن حاشـد  -طنانشــه دفـع ظــالن ووضـب وارد آوــدن ضــرر

حــدنی ،ضــانی ،وــالی خــا آبرویــی بــر اوانــتدار حاشــد ،واضــب نحســت طنــحن ضــرری را
تحهل کند؛ حلكه در حعضی اػ ووارد ضایز نحست.
ً
الجته ،اگر پياود نگهداری اػ وال در طنحن وواردی ضزجی حاشـد؛ طـوری کـه غالجـا
وردم آن وقدار را تحهل وی کننـد ،حاخـد حـه دفـع ظـالن و نگهـداری اػ وـال اقـدام کنـد؛

وثل اخنكه دفع ظالن ووضـب شـود وی کـالم ظشـنی حـه اوانـتدار حگو خـد ،طـوری کـه
ً
ً
هرطنــد آن کــالم طجعــا قــدری ووضــب اعخــت فــرد ویشــود ،اوــا عرفــا حاعــث هتــک
ححثحت و ونزلت او نهی گردد.

ضهان اوانتدار

ً
مسأله  .1212کسی که وال در نزد وی اوانت گغاشته شده ،شرعا «اوحن» است؛

حنــابراین ،اگــر وــال وــورد اوانــت اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد آخــد ،طنانشــه در

نگهداری اػ وال  -طوری که در وساجل « 5455و  »5456عکر شد  -کوتـاهی کـرده خـا در

آن تصــرف غحــر وســاػ نهــوده؛ حــه گونــهای کــه آن تصــرف ،ظحانــت در اوانــت شــهرده

شــود ،وثــل اخنكــه لجــاس وــورد اوانــت را حــدون اضــاػه بپوشــد خــا واشــحن وــورد اوانــت را
حدون اضاػه سوار شود ،ضاون است؛

1

در غحر این صورت ،ضاون نحست.

ً
 .1الجتــه ،گــاه بــرای نگهــداری اػ وــال الػم ویشــود تصــرف خــا اســتفادهای نســجت حــه آن صــورت گحــرد؛ وــثال
لجــاس خــا فــرش بــرای وحفــوظ وانــدن اػ آفــت «بيــد» حاخــد پهــن و تهحــز شــود؛ حــدیهی اســت طنــحن وــواردی
تصرف غحر وساػ حه شهار نهیرود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1213اگر اوانتدار طـوری در وـال اوانـت تصـرف کنـد کـه ظحانـت حـه حسـاب

نحاخد  -وثل اخنكه بر روی کحسهای که وال در آن اسـت ،حـدون رضـاخت خـا اضـاػۀ والـک
وطلجی حنوخسد خا نقشی حكشد  -ضاون نحست ،هرطند ورتكب گناه شده است؛

الجتــه ،ا گــر وــال بــر اثــر تصــرف غحــر وســاػ وی اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد آخــد،

ضاون ویحاشد.

مسأله  .1214اگــــر اوان ـــتدار ح ـــا توضـ ــححاتی کـ ــه در وسـ ــألۀ « »5454عکـ ــر شـ ــد ،در

نگهداری اػ اوانت کوتـاهی کـرده خـا در آن تصـرف غحـر وسـاػ نهاخـد ،طنانشـه وـال اػ

بين برود ،خا نقصی بر آن وارد آخد  -حتـی ا گـر اػ بـين رفـتن خـا نـاقص شـدن وـال ،بـر اثـر
کوتاهی خا تصرف غحر وساػ او نجاشد  -ضاون است؛

1

وانند اخنكه اوانتدار در آبيـاری و سهااشـی و رسـحدگی حـه گحاهـان وـورد اوانـت
ً
عرفا کوتاهی کند ،ولی آن گحاهان بر اثر سروا خا گروای غحر ونتظره اػ بين بروند؛

الجتــه ،ا گــر فــرد اػ کوتــاهی خــا تصــرف غحــر وســاػ ظــود دســت بــردارد ،حكــن آن در

وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .1215اگر اوانتدار ودتی در نگهداری اػ وـال وـورد اوانـت کوتـاهی کـرده خـا

در آن تصرف غحر وساػ حنهاخـد ،ولـی قجـل اػ اخنكـه آسـحجی حـه وـال برسـد ،حـه وظـاخف
ظود حه درستی عهل کند ،ضهان اػ او برطرف ویشود.

مسأله  .1216ضاون بودن فرد نسجت حه وال حه این وعنا است که:

الف .اگر وال اػ بين برود ،عوض و حدل آن حه عهدۀ فـرد ثاحـت ویشـود؛ خعنـی ا گـر

اػ اشحای وثلی است ،حاخد وثل آن و اگر قحهی است ،قحهت آن را بپرداػد.

2

ب .اگر وال وعحوب شود ،تفاوت قحهت صححح و وعحوب که حه آن «أرش» گفتـه

ویشود ،بر عهدۀ شصص ثاحت ویشود.

3

 .1حه اصطالح گفته ویشود «خد اوانی» او تجدیل حه «خد ضهانی» شده است.
 .2توضحح وعنای «وثلی» و «قحهی» ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .3توضححات بيشتر در این وورد ،در فصل «غصب» عکر ویشود.

ودخعه /

مسأله  .1217اگر اوانتدار قصد کند در وال وورد اوانت تصـرف غحـر وسـاػ نهاخـد،
ولی در عهل ورتكب آن نشود ،طنحن قصدی ووضب ضاون شدن وی نهی گردد؛

اوا اگر قصد غصب کردن 1وال را داشته حاشد ،ضاون است؛ وگر اخنكـه اػ قصـد

ظود برگردد که در این صورت ضهان اػ وی برطرف ویشود.

مسأله  .1218اگــر اوانــتدار ،اوانــت بــودن وــال را انكــار کنــد خــا اوانت گــغار وــال را
وطالجه کند و او حدون عغر ،اػ برگرداندن آن اوتناع ورػد ،ههحن انكـار خـا اوتنـاع فـرد،

ووضب ضاون شـدن وی وی گـردد و حتـی در صـورتی کـه اػ انكـار خـا اوتنـاع ظـود نحـز

دست بردارد ،ضهان اػ او برطرف نهیشود.

مسأله  .1219اگــر اوانــتدار در خكــی اػ دو شــحجی کــه نــزدش اوانــت گغاشــته شــده،
استفاده خا تصرف غحر وساػ نهاخد ،ضاون ههان شیء ویحاشد.

مسأله  .1221اگــر ظــالهی وــال وــورد اوانــت را حــه زور اػ اوانــتدار حگحــرد ،طــه اخنكــه

ظــودش آن را حگحــرد و خــا اوانــتدار را وسجــور کنــد تــا وــال را حــه او حدهــد ،اوانــتدار

ضاون نحست؛

وگر آنكه ظودش سجب وسـلط شـدن ظـالن بـر وـال شـود؛ حلكـه ههـحن کـه او را اػ

وضود وال در نزد ظود وطلع ساػد خـا ػوحنـۀ تسـلط وی را فـراهن آورد تـا وقتـی کـه ظطـر

آن ظالن برطرف نشده ،ضاون است.

شاخان عکر است ،اگر اوانتدار حتواند حدون ضرر خـا حـ َرح حـا حكـارگحری روشهـای

وشروع ووضب دفع ظالن اػ وـال وـورد اوانـت گـردد ،حاخـد بـر ایـن اوـر اقـدام نهاخـد و در

صورت ناطاری ،واضب است برای حفـو اوانـت حـه ظـالن دروع حگو خـد خـا قسـن دروع
حصورد و احتحاط الػم آن است که در صورت اوكان و التفات تورخه نهاخد.
فسخ وديعه

مسأله  .1221ودخعه  -طه بـرای آن ػوـانی تعحـين شـده و طـه حـدون ػوـان حاشـد  -عقـد
 .1توضحح وعنای غصب ،در وسألۀ « »5264عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

«ضایز» است؛ خعنی هر کدام اػ دو طرف هر وقت حصواهند ویتوانند آن را فسز کنند.

شاخان عکر است ،اگر در ضهن عقد ودخعه خا عقد دخگری شرط کنند که تا وـدت

وعحنی هر دو خا خكی اػ آن دو ودخعه را فسز نكند ،عهل حه شرط واضب است؛

ولــی طنانشــه فــرد اػ شــرط تصلــف کــرده و ودخعــه را فســز کنــد ،فســز صــححح

است ،هرطند وی ورتكب گناه شده است.

جنون يا بيهوشی يا فوت اوانتدار

مسأله  .1222اگر اوانتدار حـهطـور وسـتهر و ههحشـگی دیوانـه خـا بيهـوش شـود ،کسـی
ً
که وال در اظتحارش ویحاشد ،حاخد فورا وال را حه اوانت گغار برساند خـا او را اػ وضـعحت
وطلع ساػد و طنانشه ضنـون خـا بيهوشـی فـرد وسـتهر نجاشـد ،حاطـل شـدن ودخعـه وحـل
اشكال است .حنابراین ،وراعات وقتضای احتحاط ترک در این وورد نشود.

1

رد و برگرداندن وال

در برظی اػ ووارد الػم است اوانتدار هرطه زودتر وال وورد اوانت را حه صاحجش

برگرداند ،که در وساجل حعد توضحح داده ویشود.
 الف .وطالجۀ والک

مسأله  .1223هــر گــاه اوانت گــغار  -طــه وســلهان حاشــد و طــه کــافر -وــال ظــود را

وطالجه کند ،اوانتدار حاخـد در اولـحن ػوـان وهكـن اوانـت را حـه صـاحجش برگردانـد؛

2

هرطنــد صــاحب وــال کــافر حربــی 3حاشــد و ظحانــت در اوانــت کــافر حر بــی هــن حــرام
است.

4

 .1حكن ضنون خا بيهوشی خا فوت اوانت گغار ،در وساجل « 5447و  »5435عکر ویشود.
 .2حا توضححی که در وسألۀ « »5443عکر ویشود.
 .3کافر حربی ،کافری اسـت کـه عقـد عوـه حـا وسـلهانان نجسـته و ضز خـه حـه آنـان نهـیپـرداػد و حـا عقـد صـلح،
وهادنه ،وعاهده ،اوان و وانند آن در پناه و اوان دولت اسالوی خا وسلهانان نحست.
 .4ههحن طور ،تهلک خا فروش اوانت کافر حربی حنابر احتحاط واضب صححح نحست.

ودخعه /

شاخان عکر است ،فورخت وغکور عرفی است .حنابراین ،هنگـام وطالجـۀ اوانـت ،بـر

اوانــتدار دوخــدن خــا قطــع کــردن غــغا خــا نهــاػ  -هرطنــد وســتحجی حاشــد  -و اوــوری
وانند آن واضب نحست؛

حــدیهی اســت فورخــت درضــایی کــه اوانت گــغار نســجت حــه تــأظحر در برگردانــدن

اوانت ،رضاخت داشته حاشد ،واضب نهیحاشد.

مسأله  .1224اگــر اوانت گــغار وــال ظــود را وطالجــه کنــد و اوانــتدار حصواهــد بــرای

برگردانــدن وــال ،شــاهد حگحــرد و ایــن اوــر ووضــب تــأظحر در رد اوانــت حاشــد ،طنانشــه
ً
اوانتدار در وعـرض آن حاشـد کـه حعـدا صـاحب وـال دو حـاره آن را اػ او وطالجـه کنـد،
تأظحر وغکور اشكال ندارد.

مسأله  .1225وظحفـــۀ اوان ــتدار در برگردان ــدن اوان ــت آن اس ــت ک ــه ووانـ ـع را اػ آن

برطــرف نهاخــد ،حه گونــهای کــه اوانت گــغار حتوانــد آن رابــردارد و الػم نحســت وــال را حــه
دست صاحجش برساند؛
ً
پس اگر وثال اوانت در کهد خا صندوق قفلدار قرار داشته حاشد ،ههحن که در آن
را حاػ کرده و حه اوانت گغار حگوخد« :این اوانت توست؛ بيا و آن را بردار» کافی است.
 ب .ترس از بين رفتن وال

مسأله  .1226اگر برای اوانتدار وضعحتی پيش آخد که حترسد اگر اوانت را نـزد ظـود

نگه دارد ،وال ،سرقت شده خا اػ بين برود و خا نقصی بـر آن وارد آخـد ،حاخـد اوانـت را حـه
صاحجش خا وکحل او برساند و خا او را اػ وضعحت آ گاه ساػد؛

اوــا ا گــر ایــن اوــر وهك ـن نجاشــد ،آن را حــه حــاکن شــرع برســاند ،خــا او را اػ وضــعحت

وطلع نهاخد تا تصهحن الػم را اتصاع نهاخد و طنانشه حا کن شرع در دسـترس نجـوده خـا

حه علتی قادر حه نگهداری اػ وال نجاشد ،آن را حـه فـرد وـورد اعتهـاد و اوحنـی حسـاارد و
در صورت اوكان برای این کار اػ حاکن شرع اضاػه حگحرد.

1

 .1الجته اگر اوانتدار اػ طرف اوانت گغار اضاػه داشـته حاشـد کـه اوانـت را حـه فـرد وـورد اعتهـادی حسـاارد خـا
اطهحنان حه رضاخت او در این اور داشته حاشد ،اضاػه اػ حاکن شرع الػم نحست.
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 ح .ظهور نشانههای ورگ

مسأله  .1227هر گـاه اوانـتدار نشـانههای وـرگ را در ظـود احسـاس کنـد ،طنانشـه
اضــاػه و وکالــت در رســاندن وــال حــه دخگــری نداشــته حاشــد ،در صــورت اوكــان حنــابر

احتحاط واضب بر او الػم است آن را حه صاحجش خا وکحل خا ولی شرعی وی برساند خـا
او را اػ این اور وطلع ساػد.

اوا اگر این اوـر وهكـن نجاشـد ،حاخـد  -هرطنـد حـا وصـحت کـردن و شـاهد گـرفتن بـر

وصحت و آ گـاه کـردن وصـی و شـاهد اػ نـام و ظصوصـحات و نشـانی صـاحب وـال خـا

اوور دخگر  -کاری کند که وطهجن شود وال حعد اػ فوت او حه صاحجش ویرسد.
 د .فسخ وديعه از طرف اوانتدار

ً
مسأله  .1228اگــر اوانــتدار ودخعــه را فســز کنــد ،حاخــد وــال وــورد اوانــت را فــورا حــه

صاحجش خا وکحل خا ولی شرعی او برساند خا او را اػ وضعحت وطلع ساػد؛ در غحـر ایـن

صورت ،طنانشه وال تلف شود ،خا نقصی بر آن وارد آخد ،ضاون است.
ّ
وستهر اوانت گذار
 ه .جنون يا بيهوشی

مسأله  .1229اگر اوانت گغار دیوانه شود خا حهطور وستهر و ههحشگی بيهـوش شـود،
ً
ودخعــه حاطــل ویشــود و اوانــتدار حاخــد فــورا وــال را حــه ولــی شــرعی او برســاند خــا او را اػ
وضعحت وطلـع سـاػد و ا گـر حـدون عـغر شـرعی ایـن کـار را انسـام ندهـد و وـال اػ بـين

برود خا نقصی بر آن وارد آخد ،ضاون است.
َ
اوا اگر ضنـون فـرد ،ادواری(ووقـت و دورهای) بـوده خـا حـهطـور ووقـت بيهـوش شـود،
حاطل شدن ودخعه وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وـورد تـرک

نشود.

 و .فوت اوانت گذار

مسأله  .1231اگر اوانت گغار حهحرد ،ودخعه حاطـل ویشـود و ا گـر وـال وـورد اوانـت حـه

ودخعه /

وارث ونتقل شده  -حدون اخنكه فرد دخگری در آن حق داشته حاشد  -اوانتدار حاخـد

آن را حــه وارث خــا ولــحش برســاند خــا او را اػ ایــن اوــر وطلــع ســاػد و طنانشــه حــدون عــغر

شرعی در این اور کوتاهی کند ،ضاون است؛

الجتــه ،ا گــر فــردی ادعــا کنــد وارث اوانــتگــغار اســت ،ولــی اوانــتدار اػ گفتــۀ او

اطهحنـان پيــدا نكنــد و بــراخش ایـن اوــر ثاحــت نشــود ،خــا احتهــال عقالیــی حدهــد فــرد خــا
افراد دخگری هن وارث حاشند ،حاخد تحقحـق کنـد و طنانشـه در ایـن وـدت وـال حـدون

کوتاهی و تصرف غحر وساػ تلف شود ،ضاون نحست.

مسأله  .1231اگـر والـک (اوانت گــغار) حهحـرد و افــرادی کـه حاخـد وــال در اظتحـار آنــان

قرار گحرد ،طند نفر حاشند  -وثل اخنكه وال وورد اوانت حه عنـوان ارث حـه طنـد وارث
ونتقل شده حاشد -1اوانـتدار حاخـد آن را حـه ههـۀ آنهـا خـا وکحلشـان حدهـد و ا گـر حـدون
اضاػۀ دخگران وال را حه حعضی اػ آنان حدهد ،نسجت حه سهن حقحه ضاون ویحاشد.
 ز .سفر ضروری

مسأله  .1232اگر برای اوانتدار سـفری پـيش آخـد ،طنانشـه نسـجت حـه ههـراه بـردن
وال وورد اوانت خا ساردن آن حه فرد اوـحن دخگـری اػ اوانت گـغار اضـاػه داشـته حاشـد،

ویتواند این کار را انسام دهد ،وگرنه طنانشه نگهداری اػ وال واحسته حه حضـور وی

نجاشــد ،ویتوانــد حــه ســفر بــرود و وــال را در وحــل وحفــوظ آن ،نــزد ظــانوادۀ ظــود حــاقی
حگغارد؛

در غحــر ایــن صــورت ،خــا حاخــد ســفر را تــرک کنــد و خــا وــال را حــه صــاحجش و خــا ولــی

شرعی خا وکحل او برساند خا وی را وطلع ساػد.

 .1خا حه ضهت عهل حه وصحت الػم حاشد حصشی اػ اوانت وغکور ،در اظتحار وصی وی گغاشته شود.

عاريه
تعريف و شرايط اصل عاريه

مسأله « .1233عارخــه» آن اســت کــه انســان وــالی 1را در اظتحــار دخگــری قــرار دهــد تــا
حدون اخنكه عوضی بپرداػد (حهطور وسانی) اػ آن استفاده کند.

مسأله  .1234عارخه «عقد» 2ویحاشد و برای وحقق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب و

قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.
ً
حنابراین ،اگر وثال صاحب وال ،آن را حه عنوان عارخه حـه دخگـری حدهـد و او هـن حـه
ههحن قصد حگحرد ،عارخه وحقق شده است (عارخه وعاطاتی).
شرايط عاريه دهنده و عاريه گحرنده

مسأله  .1235عارخه دهنده حاخد والک ونفعت والی حاشـد کـه عار خـه ویدهـد خـا در

حكن والک (وانند وکحل خا ولی شرعی) حاشد؛

حنــابراین ،عارخــه دادن وــال غصــجی و ههــحن طــور طحــزی کــه وــال ظــود انســان

 .1ونظور ،والی است که حه صورت «عحن شصصی» حاشد نه «کلـی در عوـه»؛ وعنـای عـحن شصصـی و کلـی
در عوه اػ توضححات وغکور ،در وساجل « 65تا  »63وعلوم ویشود.
 2وعنای عقد در وسألۀ « »53عکر شد.
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اســت ،ولــی ونفعــت آن وــال دخگــری اســت  -واننــد وــالی کــه اضــاره داده شــده -
صححح نحست؛ وگر آنكـه والـک ونفعـت ،قجـل خـا حعـد اػ عار خـه دادن آن را اضـاػه

دهد.

مسأله  .1236کسی که والک ونفعت وـالی ویحاشـد ،ولـی والـک ظـود آن نحسـ ـت

 واننــد فــردی کــه وــالی را اضــاره کــرده  -در صــورتی کــه والــک وــال حــا او شــرط کــردهحاشد که فقط ظودش اػ وـال اسـتفاده کنـد ،طـه اخنكـه شـرط حـه صـورت صـرخح عکـر

شود خا حه علت وتعارف و وعهول بودن آن ،خا وطرح شـدن در پيش گفتگـوی اضـاره و
وانند آن ،اضاره بر اساس آن واقع شود ،حق ندارد آن را حه دخگری عارخه دهد.

مسأله  .1237کسی که والی را اضاره کرده و حا او شرط نشده کـه فقـط ظـودش اػ آن
استفاده کند ،ویتواند آن را حه دخگری عارخه دهد؛

الجتــه ،بــرای تحویــل دادن وــال حــه عار خــه گحرنــده ،حنــابر احتحــاط واضــب حاخــد اػ

صاحب وال اضاػه داشته حاشد خا حه صورتی رضاخت او براخش وعلـوم حاشـد ،هرطنـد

حهطور صرخح اضاػه نداده حاشد.

1

مسأله  .1238عارخه گحرنده در صورتی ویتواند والی را که عار خـه گرفتـه ،حـه دخگـری

عارخه دهد که در این کار اػ صاحب وال اضاػه داشـته حاشـد کـه در ایـن صـورت ،در
حقحقت عارخه دهنده ههان والـک وـال اسـت و عار خـه گحرنـدۀ اول ،وـأعون خـا وکحـل

وی در عارخه دادن آن حه فـرد دوم ویحاشـد .حنـابراین ،ا گـر عار خـه گحرنـدۀ اول حهحـرد خـا

برای ههحشه دیوانه شود ،عارخۀ دوم حاطل نهیشود.

مسأله  .1239اگـــر فـــرد ناحــالغ وهحــز حصواهــد وــال ظــود را حــه دخگــری عار خــه دهــد،

طنانشه در وورد آن وستقل حاشد ،عار خـه صـححح نحسـت ،هرطنـد عار خـه را حـا اضـاػۀ

ولحش انسام دهد؛

اوا طنانشه حدود عار خـه واننـد تعحـين وـال و شـصص عار خـه گحرنـده و شـراخط آن

ً
 .1اوــا ا گــر نصواهــد وــال اضــاره شــده را حــه دخگــری تحویــل دهــد ،وــثال در عار خــه دادن واشــحن بــرای رفــتن حــه
وكانی ،ظود نحز ههراه عارخه گحرنده برود و واشحن را تحویل ندهد ،اضاػه اػ والک الػم نحست.

عارخه /

توسط ولـی شـرعی ،وعلـوم شـود ،ناحـالغ ویتوانـد وـال ظـود را حـه دخگـری عار خـه دهـد،
ههحن طور ولی شرعی ناحالغ ویتواند وال او را عارخه دهد.

شــاخان عکــر اســت ،تصــرفات ولــی شــرعی در وــال ناحــالغ ،حاخــد حــا رعاخــت شــراخطی
حاشد که در فصل « َح ْسر» وجحث «والخت بر ناحالغ» عکر ویشود .حنـابراین ،ا گـر عار خـه
دادن اوــوال حشــه ناحــالغ وفســده داشــته حاشــد ،واننــد اخنكــه اوــوال وــغکور در وعــرض
تلف قرار گحرد ،ولی حشه ناحالغ نهیتواند اقدام حه عارخه دادن اووال وی نهاخد.

مسأله  .1241عارخه دادن فرد دیوانه و ههحن طور فرد سفحه حدون اضـاػۀ ولـی شـرعی
َ
1
و وفلس حدون اضاػه اػ طلجكاران نسجت حه وال ظودشان صححح نحست.

مسأله  .1241عارخه گحرنـده حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و نحـز عار خـه در صـورتی صـححح
ً
است که عارخه گحرنده شرعا حتواند اػ وال وورد عارخه استفاده کند؛
حنابراین ،عارخه گرفتن کتابی که حا ظواندن آن ،عارخه گحرنده در وعـرض ضـاللت

و انحراف دخنی قرار وی گحرد ،صححح نحست.

2

مسأله  .1242عارخه گحرنده حاخد وشصص حاشد؛ پس اگر عارخه دهنده حگوخد« :وـالن
را حه خكی اػ شها دو نفر عارخه دادم» عارخه صححح نحست؛

اوا عارخه دهنـده ویتوانـد وـالش را حـه طنـد نفـر عار خـه حدهـد کـه در ایـن صـورت،

عارخه گحرندگان حه نوحت خا حا قرعه اػ آن استفاده وی کنند.

مسأله  .1243انســان نهیتوانــد وــال ظــود را حــه تعــداد غحــر وحــدودی اػ افــراد عار خــه
ً
دهد؛ وثال حگوخد« :وـالن را حـه ههـۀ وـردم عار خـه دادم»؛ اوـا ویتوانـد وـال ظـود را بـرای

ههه احاحه 3کند.

 .1توضححات وربوط حه این افراد ،در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .2خا عار خه گرفتن صحد (ححوان ظشكزی وحشی هرطند بر اثر عارضی اهلی شده حاشـد) بـرای «فـرد ُوحـرم»
صححح نحسـت؛ زیـرا انتفـاع بـردن اػ صـحد در حـال احـرام ضـایز نحسـت؛ توضـحح بيشـتر در ایـن وـورد ،در
وناسک حذ عکر شده است.
« .3احاحه» ،نوعی اعن نسجت حه تصرف در اووال ویحاشد و اػ اخقاعات وحسوب ویشود؛ وعنای اخقاع ،در
وسألۀ « »53و برظی توضححات در وورد ویژگیهای «اعن» ،در وسألۀ « »5575عکر شد.
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شرايط وال و ونفعت وورد عاريه

مسأله  .1244وال و ونفعت وورد عارخه ،حاخد شراخط عیل را داشته حاشد:
 .1ظود وال حا استفاده اػ بين نرود؛

 .2برای ونفعت حرام وورد عارخه واقع نشود؛

 .3ونفعتی که وال برای آن عارخه داده ویشود ،وشصص حاشد.
 .2 خود وال با استفاده از بين نرود

مسأله  .1245وـــال وـــورد عارخـــه حاخـــد واننــد ػوــحن ،ظان ــه ،وغــاػه ،لجـــاس ،کت ــاب،

ظروف ،اثاثحه ،زیور آالت ،طهار پاخان ،واشحن و ...طوری حاشد که قاحلحت اسـتفاده
اػ وال حدون اػ بين بردن آن ،وضود داشته حاشد.

حنابراین ،عارخه دادن طحزهایی وثل نان ،وحوه و ظوراکیهای دخگـر بـرای وصـرف

ظوراکی و نحز حنزین و نفـت و واننـد آن بـرای سـوظت صـححح نحسـت ،ههشنـان کـه

عارخه دادن پول برای تسارت حا آن صححح نحست.

مسأله  .1246عارخه دادن گوسفند برای استفاده اػ شـحر و پشـن و ههـحن طـور عار خـه
دادن ححوان نر برای ضفت گحری ضایز است.

 .1 برای ونعفت حرام وورد عاريه واقع نشود

مسأله  .1247اگــر وــالی فقــط ونفعــت حــرام داشــته حاشــد  -واننــد ابــزار وصصــوص
ووسحقی حرام خا سیدیهای وجتغل و ابزار قهار  -عارخه دادن آن صححح نحست؛

ههـــحن طـــور ،عارخـــه دادن وــالی کـــه هــن اســتفادۀ حــالل دارد و هــن حــرام ،بــرای

استفادۀ حرام ،صححح نحست.

1

حنابراین ،عارخه دادن ظرف طال و نقره برای ظوردن و آشاوحدن و ههـحن طـور حنـابر

 .1توضححات بيشـتر در ایـن وـورد اػ آنشـه در فصـل «اضـاره» ،شـرط سـوم اػ شـراخط ونـافعی کـه وـال بـرای آن
اضاره داده ویشود ،فههحده ویشود.

عارخه /

احتحــاط واضــب بــرای حقحــۀ اســتعهاالت صــححح نحســت؛ ولــی عار خــه دادن آن بــرای

تزیين ،ضایز است.

شاخان عکر است ،عارخه دادن سا نگهجان و سا شكاری ،سا آوـوػش دخـده

برای کشف ضراخن ضنایی و وانند آن نحز صححح ویحاشد.

ّ
 ونفعتی که وال برای آن عاريه داده ویشود ،وشخص باشد

مسأله  .1248اگـــر و ــالی ک ــه عارخـــه داده ویش ــود ح ــهط ــور وعه ــول ،قاحلح ــت ب ــرای

بهرهبرداریهای گوناگون داشته حاشد ،وثـل ػوحنـی کـه هـن قاحلحـت زراعـت داشـته و

هن قابل درظت کاری حاشـد و خـا واشـحنی کـه قابـل حـاربری و وسـافربری حاشـد ،حكـن
تعحين نوع استفاده اػ آن دو صورت دارد:

الف .انتصاب نوع ونفعت و بهرهبرداری حه عارخه گحرنده واگغار شده ،طـوری کـه

وی وساػ حاشد هر خک خا طند نـوع اسـتفادهای کـه ویظواهـد بجـرد؛ در ایـن صـورت،

عارخه حدون تعحين نوع استفاده صححح است؛

ب .وـــال تنهـــا بـــرای برظـــی اػ انـــواع بهرهبرداریهــا ،عار خــه داده ویشــود؛ در ایــن

صورت ،حاخد آن استفاده در هنگام عارخه دادن وال وشصص شود.

مسأله  .1249اگر هنگام عارخه دادن وال ،قحد و شرط و توافقی بـرای نـوع اسـتفاده اػ
ً
آن عکــر نشــود  -وــثال حگو خــد« :ایــن واشــحن را حــه تــو عار خــه دادم» خــا حــدون اخنكــه قحــد و
شرطی شود وال را حه عنوان عارخه حه دخگری حدهد و او هـن حـه ههـحن عنـوان حگحـرد -
هرنوع استفادۀ وعهول و وتداول حالل اػ آن ،برای عارخه گحرنده ضایز است؛

الجته ،گاه برظی اػ انواع استفادهها طـوری اسـت کـه هرطنـد قـرارداد عار خـه حـدون
ً
قحد و شرط ونعقـد شـده حاشـد ،ولـی عرفـا نهیتـوان عار خـه را شـاول آن دانسـت؛ وثـل

اخنكه عارخه گحرنده ػوحنی را کـه حـدون قحـد و شـرط عار خـه گرفتـه ،حصواهـد بـرای دفـن
اووات حه کار گحرد؛

در این ووارد ،هرطنـد دفـن خكـی اػ انـواع اسـتفاده اػ ػوـحن اسـت ،ولـی بـرای آنكـه
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عارخه شاول آن حاشد ،حاخد حه ههان وورد تصرخح شود خـا طـوری بيـان شـود کـه وعلـوم

حاشد عارخه شاول آن هن ویشود.

مسأله  .1251وع ــحن ب ــودن و ــال و ــورد عار خ ــه در هنگ ــام عار خ ــه دادن ،الػم نحس ــت.

حنــابراین ،اگــر عارخــه گحرنــده حگوخــد« :خكــی اػ لجاسهــای ظــود را حــه وــن عار خــه حــده» و

عارخــه دهنــده حــه قصــد انســام عارخــه حگو خــد« :بــرو هــر کــدام را کــه ویظــواهی بــردار»،

عارخه حهطور صححح وحقق شده است.

ضهان عاريه گحرنده

مسأله  .1251وــال وــورد عار خــه در وــدت عار خــه ،نــوعی «اوانــت» در دســت عار خــه
گحرنده حه شهار ویرود.

حنــابراین ،اگــر تل ـف شــود خــا عحــب و نقصــی بــر آن وارد آخــد ،در صــورتی کــه وی در

نگهداری اػ وال کوتاهی کرده ،خا در آن تصرف غحـر وسـاػ نهـوده ،ضـاون اسـت؛ 1در

غحر این صورت ضاون نحست.

2

الجته ،اػ این حكن دو وورد استثنا ویشود که در دو وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .1252اگــر وــال وــورد عارخــه «طــال» خــا «نق ـره» حاشــد ،طنانشــه اػ بــين بــرود خــا

نقصی بـر آن وارد آخـد ،عارخـه گحرنـده ضـاون اسـت ،هرطنـد وی در نگهـداری اػ وـال
کوتاهی نكرده و تصـرف غحـر وسـاػ نحـز ننهـوده حاشـد؛ وگـر اخنكـه عار خـه گحرنـده شـرط
کرده حاشد که ضاون نجاشد.

مسأله  .1253اگــر عارخــه دهنــده هنگــام عار خــه دادن وــال شــرط کــرده حاشــد کــه در
صــورت اػ بــين رفــتن آن خــا وارد آوــدن عحــب خــا نقصــی بــر وــال ،عار خــه گحرنــده ضــاون

 .1توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر گردخد ،فههحده ویشود.
 .2خعنی اگر آن وال تلف شود ،طنانشه اػ اشحای وثلی است ،وثل آن و اگر اػ اشـحای قحهـی اسـت ،قحهـت
آن و اگــر وعحــوب شــود ،ارش (کــاهش قحهــت) را حــدهكار وی گــردد و توضــحح وعنــای وثلــی و قحهــی در
وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.

عارخه /

حاشــد 1،هرطنــد در نگهــداری اػ آن کوتــاهی نكــرده و تصــرف غحــر وســاػ نحــز ننهــوده

حاشد ،شرط صححح است و عارخه گحرنده ضاون است.

مسأله  .1254وقــدار و کحفحــت اســتفادۀ عار خــه گحرنــده اػ وــال وــورد عار خــه در وــوارد

وساػ ،حاخد بر اساس روش وعهول و ورسوم در وحان وردم حاشد.
ً
حنابراین ،وـثال ا گـر واشـحنی را بـرای حهـل حـار عار خـه کـرده ،نجاخـد بـيش اػ وقـدار
حــاری کــه در آن ػوــان و وكــان بــرای واشــحن وــورد عار خــه وعهــول و وتــداول اســت،

حهل نهاخد.

مسأله  .1255اگر وال وورد عارخه بر اثر استفاده و تصرف عارخه گحرنده اػ بين بـرود خـا
ً
نقصی بر آن وارد آخد ،طنانشه آن تصرف وساػ بوده  -وثال ححوانی که برای حهـل حـار
عارخه کرده بر اثر حهل حار حهطور وتعارف و وعهول تلف شود  -عار خـه گحرنـده ضـاون

نحست 2،وگرنه ضاون ویحاشد.

مسأله  .1256اگر عارخه گحرنده در نوع خـا کحفحـت اسـتفاده و تصـرف در وـال تصلـف

نهــوده و وــال را در غحــر وــوارد وســاػ حكــار گحــرد ،ههــان طــور کــه در وســألۀ « »5435عکــر

شــد ،ضــاون اســت و عــالوه بــر آن ،حاخــد  -حــا توضــححی کــه در وســألۀ « »5275عکــر
وــیشــود  -اضــرت الهثــل اســتفاده اػ وــال (اضــارهبهــای وعهــول و حــاػاری وــال) را نحــز

بپرداػد؛ برای روشن شدن وطلب دو وثال عکر ویشود:

الف .فرد واشحنی را فقط برای حهل وسافر عارخه کرده ،ولی حا آن حار حهـل کنـد؛

در این صورت ،حاخد کراخۀ کاول حهل حار حا واشحن را حه عارخه دهنده حدهد؛

ب .فرد واشحن را برای طی وسافت وعحنی عار خـه کـرده ،ولـی وسـافت بيشـتری را

حا آن بپيهاخد؛ در این صورت ،حاخد کراخۀ وسافت اضافه را بپرداػد؛

الجته اگر فـرد ،عار خـه دادن ظـود را وقحـد کـرده کـه عار خـه گحرنـده وسـافت بيشـتر اػ

 .1حنــابراین در وــورد «عارخــه» ،شــرط ضــاون بــودن فــرد در طنــحن وــوردی ،هرطنــد حــه صــورت شــرط «نتحســه»
لحاظ شود ،صححح است؛ فرق بـين شـرط نتحسـه و شـرط فعـل ،اػ توضـححات صـفحۀ « ،»426پـاورقی
« »5وعلوم ویشود.
 .2وگر وواردی که در وساجل « 5434و  »5433عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وقدار تعحين شده را نايهاخد ،در این صورت ،عارخه گحرنـده حاخـد اضـرت الهثـل تهـام
وسافت را بپرداػد.

فسخ عاريه

مسأله  .1257عارخه  -طه برای آن ،ػوانی تعحين شده حاشد و طه حدون ػوان حاشـد

 -عقد «ضایز» اسـت ،خعنـی هـر کـدام اػ دو طـرف ،هـر وقـت حصواهنـد ویتواننـد آن را

فسز کنند.

شاخان عکر است ،اگر در ضهن عقد عارخه خـا عقـد الػم دخگـری شـرط کننـد کـه تـا

وــدت وعحنــی هــر دو خــا خكــی اػ آن دو عار خــه را فســز نكنــد ،عهــل حــه ش ـرط واضــب

است؛ ولی طنانشـه فـرد اػ شـرط تصلـف کـرده و عار خـه را فسـز کنـد ،فسـز صـححح
است ،هرطند وی ورتكب گناه شده است.

مسأله  .1258اگــر فــرد ػوحنــی را بــرای زراعــت حــه دخگــری عار خــه دهــد ،حــا توضــه حــه

عهنحت و ارتكاػ عرفی ،عارخه ،وشروط بر فسز نكردن عارخه دهنده اػ ػوان شـروع در

زراعــت تــا پاخــان ػوــان برداشــت واقــع ویشــود .حنــابراین ،وی نجاخــد عار خــه را در ایــن
ودت فسز کند؛ ولی اگر ورتكب وعصحت شده و فسز کند ،عارخه فسز وی گردد؛

الجتــه ،در صــورت فســز عارخــه در وــورد فــوق ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه در دو

وطلب عیل دو طرف حا هن وصالحه کنند:

 -عارخــه دهنــده حصواه ـد طــرف وقابــل را وسجــور حــه تصلحــۀ زراعــت کنــد؛ طــه حــا

پرداظت ظسارت وحصول و طه حدون آن.

 -عارخه گحرنده حصواهد وحصول ظود را تا ػوان برداشـت در ػوـحن حـاقی حگـغارد؛

طه حا پرداظت اضارهبهای ػوحن و طه حدون آن.

مسأله  .1259اگر کسی ػوحنی را برای ساظتن حناء حه دخگری عارخه دهد ،نسـجت حـه

فســز عارخــه پــس اػ احــداث حنــاء در ػوــحن  -هرطنــد حــه صــورت نحهــه تهــام  -وســألۀ

قجل ضاری ویشود.

عارخه /

مسأله  .1261اگر عارخه دهنده حهحرد خا دیوانه و خا بيهوش شود ،در وورد حاطـل شـدن

عارخه و وظحفۀ عارخه گحرنده ،وساجل « 5447تـا  - »5435کـه در فصـل «ودخعـه» عکـر شـد -
ضاری ویشود.
برگرداندن وال وورد عاريه

مسأله  .1261اگر عارخه فسـز گـردد خـا وـدت آن تهـام شـود ،عار خـه گحرنـده حاخـد وـال

وورد عارخه را حه صاحب وال خا کسی که در حكن وی اسـت  -واننـد وکحـل خـا ولـحش -
برگرداند خا حه وی اطالع دهد تا هر وقت حصواهد وال را در اظتحارش قرار دهد.
حنــابراین ،اگــر عارخــه گحرنــده وــال را حــه شــصص دخگــری 1حدهــد خــا وــال را حــه ههــان

ضــایی کــه آن را اػ آنســا برداشــته برگردانــد ،حــدون اخنكــه آن وــال در اظتحــار والــک و

تحت تصرف وی قرار گحرد و خـا او ایـن کـار را اضـاػه داده حاشـد ،طنانشـه وـال اػ بـين
رفته خا نقصی بر آن وارد آخد ،ضاون است.

مسأله  .1262اگر وـالی کـه انسـان عار خـه گرفتـه نسـس شـود ،در حعضـی اػ وـوارد الػم
اسـ ــت صـ ــاحب وـ ــال را اػ نساسـ ــت آن وطلـ ــع کنـ ــد کـ ــه توضـ ــحح آن در ضلـ ــد اول

وسألۀ « »535عکر شد.

 برخی از احکام عاريۀ وال غصجی

مسأله  .1263اگر انسـان حفههـد وـالی کـه عار خـه گرفتـه غصـجی اسـت ،حاخـد آن را حـه

صاحجش برگرداند و حق ندارد آن را حه عارخه دهنده حدهد.

2

مسأله  .1264اگر فرد والی وانند واشحن خا ظانه را غصـب کـرده و حـه دخگـری عار خـه

دهــــد ،ص ـــاحب وــــال ویتوان ـــد ع ـــوض ونـ ــافع وـ ــال ظـ ــود 3را اػ عار خـ ــه دهنـ ــده خـ ــا
عارخه گحرنده  -هر کدام که حصواهد  -وطالجه نهاخد؛

 .1غحر اػ صاحب وال خا کسی که در حكن اوست.
 .2الجته حا توضه حه وسألۀ « ،»5433طنحن عارخهای حدون اضاػۀ والک (عارخه فضولی) صححح نحست.
 .3ونظور ،ونافعی است که توضحح آن در وسألۀ « »5275عکر وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الجته ،اگر عارخه گحرنده اػ غصجی بودن وـال وطلـع نجـوده و صـاحب وـال ،عـوض

ونافع وال را اػ او گرفته حاشد ،وی ویتوانـد حـه عار خـه دهنـده وراضعـه کـرده و آنشـه را

پرداظت کرده اػ او حگحرد.

مسأله  .1265اگــر فــرد وــالی را غصــب کــرده و حــه دخگــری عار خــه دهــد ،طنانشــه وــال
وغکور اػ بين برود ،صاحب وال ویتواند عوض وال را اػ هر خک اػ آن دو حگحرد.

الجته ،اگر عارخه گحرنده اػ غصجی بودن وال وطلـع نجـوده و صـاحب وـال ،عـوض

اصــل وــال را  -در صــورت تلــف  -اػ او گرفتــه حاشــد ،وی ویتوانــد حــه عار خــه دهنــده
وراضعه کرده و آنشه را پرداظت کـرده اػ او حگحـرد؛ وگـر اخنكـه عار خـه اػ وـواردی حاشـد

که در وساجل « 5434و  »5433عکر شد که در صورت تلف نهیتواند حه عار خـه دهنـده

رضوع نهاخد.

هجه
تعريف و شرايط اصل هجه

مسأله « .1266هجه» (حصشش) آن است کـه انسـان وـالی را حـدون اخنكـه عوضـی در
وقابل آن وال قرار گحرد (حهطور وسانی) حه ولكحت دخگری در آورد و حه وی بجصشد.

حنــابراین ،عنــاوخنی واننــد «هدخــه ،صــله ،ضــایزه ،پــاداش ،عطحــه» ههگــی هجــه

وحسوب ویشوند.

1

مسأله  .1267هجه« ،عقد» 2ویحاشد و بـرای وحقـق شـدنش ،الػم اسـت «اخسـاب و

قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد.
ً
حنابراین ،اگر وثال صاحب وال ،آن را حه عنوان هجه (حصشـش) حـه دخگـری حدهـد و
او هن حه ههحن قصد حگحرد ،هجه وحقق شده است (هجۀ وعاطاتی).

 .1شاخان عکر است برظی اػ اقسام صـدقه نحـز هجـه ویحاشـد کـه توضـحح آن ،در وسـاجل « 5345و  »5344عکـر
ویشود.
 2وعنای عقد،در وسألۀ « »53توضحح داده شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شرايط هجه کننده و کسی که وال به او هجه ویشود
 شرايط واهج (کسی که هجه وی کند)

مسأله  .1268کسی که والی را حه دخگری ویحصشد (واهب) حاخد والک خا در حكـن

والک (وانند وکحل خا ولی شرعی والک) بوده و هجه را حا قصد و اظتحار انسـام دهـد و
ً
ههحن طور شرعا وحسور و وهنوع اػ تصرف در اووال ظود نجاشد؛

حنابراین ،اگر فرد ناحالغ خا دیوانه خا سفحه خا وفلس وال ظود را حـه دخگـری بجصشـد،
این هجه ،حا توضححاتی که در فصل « َح ْسر» عکر شد ،صححح نهیحاشد.
شاخان عکر است ،شراخط صححح بودن هجۀ فرد ورخض در بيهاری ونسر حه فوت،

در وساجل « 5466و  »5474عکر ویشود.

مسأله  .1269حا توضه حه وسألۀ فوق ،هدخهای که فرد ناحالغ وهحز حه شـصص دخگـری
ً
 وثال حه وعلن ظود  -ویدهد طند صورت دارد:ً
الف .وال وتعلق حه ظود ناحالغ حاشد و وی وستقال آن را هجه کند؛
در این صورت هجه صححح نحست ،هرطند هجه را حا اضاػۀ ولحش انسام دهد.

ب .وــال وتعلـق حــه ظــود ناحــالغ اســت و او حصواهــد تحــت نظــارت و اشــراف ولــی
ً
شرعی ظود آن را هجه کند ،طـوری کـه فـرد ناحـالغ در انسـام هجـه وسـتقل نجاشـد؛ وـثال

پــدر طفــل ،وــالی را وشــصص کــرده و اػ او ویظواهــد آن را حــه فــالن وعلــن ظــود هدخــه
کند خا آنكه ولی ظود اقدام حه هدخه دادن آن نهاخد؛

ج .وال وغکور وتعلق حه فـرد حـالغی حاشـد و فـرد ناحـالغ وهحـز حـه وکالـت خـا اضـاػه اػ

صاحب وال ،آن را هجه کند؛ طه حا اضاػه اػ ولحش حاشد و طه حدون آن؛
در این دو صورت (ب و ح) ،هجه صححح است.

شــاخان عکــر اســت ،تصــرفات ولــی در وــال ناحــالغ در وــورد (ب) ،حاخــد حــا رعاخــت

هجه /

شراخطی حاشد که در فصل « َح ْسر» ،وجحث «والخت بر ناحالغ» عکر ویشود.

1

ً
مسأله  .1271اگــر فــردی اوــوالش را حــهطــور صــوری حــه نــام دخگــری  -وــثال فرػنــد خــا
ً
ههسرش  -سند رسهی بزند ،ولی اصال قصد نقـل و انتقـال ولكحـت اوـوال وـغکور حـه

وی را نداشـــــته حاش ــــد ،هج ــــه واق ــــع نه ـ ــیش ـ ــود و او ـ ــوال در ولكح ـ ــت ف ـ ــرد وـ ـ ـغکور

حاقی ویواند.

2

 شرايط کسی که وال به او هجه ویشود

مسأله  .1271اگــر وــالی حــه ناحــالغ خــا دیوانــه حصشــحده شــود ،طنانشــه ظــود ناحــالغ خــا

دیوانــه حصواهنــد هجــه را قجــول کننــد ،هجــه صــححح نحســت؛ اوــا ا گــر قجــول توسـط ولــی

شرعی آنان 3صورت گحرد ،صححح است.

شــاخان عکــر اســت ،ســایر وحســورین واننــد «ســفحه» و «وفلــس» ،ویتواننــد هجــه را

قجول کنند.

4

مسأله  .1272قجول هجه حاخد حـا قصـد و اظتحـار وحقـق شـود و کسـی انسـان را وسجـور

(اکراه) حه پغیرفتن آن ننهاخد.
ً
مسأله  .1273کســی کــه وــالی حــه او حصشــحده ویشــود ،حاخــد شــرعا قاحلحــت والــک

شدن آن وال را داشـته حاشـد .حنـابراین ،هجـۀ ظـوک خـا گوشـت ظـوک حـه فـرد وسـلهان
صححح نحست ،هرطند هجه کننده کافر حاشد.

ً
 .1حنابراین ،اگر وثال پدر خا پدربزرگ پدری تشصحص دهد هدخه دادن وال فرػند حه وعلـن ،وفسـدهای نـدارد،
واننــد اخنكــه در عــوض هدخــۀ وــغکور ،وعلــن حــه او قــرآن وــیآوــوػد خــا در پــرورش و تربيــت وی بيشــتر دقــت
وینهاخد اشكال ندارد.
 .2الجته ،در صورت اظتالف بين طرفحن ،اگر ظاهر هجه بر ضدی بودن حاشد ،فردی کـه ادعـای صـوری بـودن
انتقال سند را دارد ،حاخد گفتۀ ظود را اثجات نهاخد.
ْ
 .3ونظور اػ ولی شرعی ناحالغ خا وسنون ،در فصل « َحسر» بيان ویشود.
 .4وگر آنكه هجه ووضب شود فرد تصرفی حنهاخد که نسجت حه آن وحسور است ،وثل اخنكه در هجۀ حه سفحه
شرط شود او نحز والی حه طرف وقابل بپرداػد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شرط والی که بخشحده ویشود
ّ
حق ،عهل و ّکلی در ّ
ذوه نجاشد)
 عحن باشد (ونفعت،

مسأله  .1274طحزی که حصشحده ویشود ،حاخـد «عـحن» حاشـد نـه ونفعـت خـا حـق خـا

عهل خا کلی در عوه.

حنابراین ،هجۀ «ونـافع» واننـد ونفعـت ظانـه خـا وغـاػه و نحـز هجـۀ «حـق» واننـد حـق

سرقفلی و حق تقدخهی خا حق پغیرۀ ولک وقفـی 1و ههـحن طـور هجـۀ «عهـل»  -واننـد
عهــل حنــایی فــرد بــرای وــدت خــک روػ  -و نحــز هجــۀ وــالی حــه صــورت «کلــی در عوــۀ»

هجه کننده 2،صححح نحست.

3

مسأله  .1275اگر کسی ظانه خا وغاػهای دارد که ػوحن آن وقفی اسـت و تنهـا والـک

حــق تقــدخهی خــا حــق پــغیرۀ ػوــحن 4و والــک حنــای آن اســت ،طنانشــه ظانــه خــا وغــاػۀ
وــغکور را حــه دخگــری هجــه کنــد و بجصشــد ،اػ آنســا کــه ػوــحن وقفــی قابــل هجــه و انتقــال

نحست و هجۀ حق تقدخهی نحز حا توضه حـه وسـألۀ قجـل حاطـل اسـت ،گحرنـدۀ هجـه فقـط
والک حنای ونزل خا وغاػه وی گردد.

شاخان عکر است ،بـرای تحقـق وقصـود وـغکور وـیتـوان اػ عقـد وصـالحه اسـتفاده

نهود.

 .1ونظور اػ حق سرقفلی و نحز حق تقدخهی و حـق پـغیرۀ ػوـحنهـای وقفـی ،در صـفحۀ « ،»356پـاورقی « »4و
« »3عکر شد.
 .2وثل اخنكه فرد حگوخد « 555هزار تووان حه تو حصشحدم» حـه ایـن وعنـا کـه حـا ایـن گفتـار ،هجـه کننـده 555 ،هـزار
تووان در عوۀ ظوخش حه طرف وقابل حـدهكار حاشـد و او هـن بپـغیرد ،طنـحن هجـهای حاطـل اسـت؛ اوـا ا گـر
فرد حصواهد طلجی را که اػ دخگری دارد ،حه ظودش خا شصص ثالث بجصشد ،حكهش در وسألۀ «»5454
عکر ویشود.
 .3الجتــه ،بــرای واگــغاری وــوارد وــغکور ویتــوان اػ عقــد صــلح اســتفاده نهــود کــه توضــححات آن در فصــل
«صلح» عکر شد.
 .4ونظور اػ حق تقدخهی و حق پغیرۀ ػوحنهای وقفی ،در صفحۀ « ،»356پاورقی « »3عکر شد.

هجه /

هجۀ طلج (دين در ّ
ذوۀ ديگری)


مسأله  .1276اگــر کســی حصواهــد طلجــی را کــه اػ دخگــران دارد هجــه کنــد ،دو صــورت

دارد:

الف .حصواهد آن را حه شصص دخگری غحر اػ حدهكار هجه کند؛ طنحن هجهای نحاػ

حــه قجــول آن شــصص دارد و حــا قجــول هجــه و تحویــل گــرفتن وــال حصشــحده شــده 1،هجــه

صححح است.

ب .حصواهد آن را حه ظود حدهكار هجه کند؛ حه ایـن وعنـا کـه طلـجش را حـه حـدهكار

حــه قصــد بــریء الغوــه کــردن وی و اســقاط آنشــه در عوــه اوســت بجصشــد ،طنــحن

حصششی که «ابراء» نام دارد صححح بوده و احتحاح حه قجول حدهكار ندارد.
شرط ّ
صحت هجه :تحويل (قجض)
 وعنای تحويل و شرط بودن آن در هجه

مسأله  .1277بـــرای آنكــه هجــه صـــححح واقــع شــود ،حاخــد وــال حصشــحده شــده ،حــه

هجـــه گحرنـــده «تحویـــل» داده (قـــجض) شــود و در غحــر ایــن صــورت ،وی والــک وــال

نهیشود؛

«تحویـل» حــه ایــن وعناسـت کــه وــال در اظتحـار و تحــت تســلط فـرد قــرار گحــرد کــه

تحقق این وعنا ،در ووارد وصتلف وتفاوت است.

ً
مسأله  .1278تحویل وال حاخد حا اضاػۀ والک صورت حگحرد .حنابراین ،اگر وثال پـس
اػ هجـــه ،فـــردی کـــه وـــــال حـــه او حصشحـ ـــده شـ ـ ـده ،ح ــدون اض ــاػه آن را ب ــردارد ،کافـ ـ ـی

نحس ـت.

مسأله  .1279الػم نحست تحویل در ههان وكان و ػوـانی حاشـد کـه اخسـاب و قجـول

هجه صورت وی گحرد؛

 .1احكام تحویل و قجض وال حصشحده شده ،در وساجل حعد عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
پس اگر انسان وثال ظانهای را حه کسی بجصشد و او هن قجـول کنـد و پـس اػ وـدت
ً
طوالنی وثال طند سال حعد آن را تحویـل دهـد ،طنانشـه در ایـن وـدت اػ هجـه عـدول

نكرده حاشد ،هجه صححح است؛

الجتــه ،ػوــانی وــال حــه ولكحــت طــرف وقابــل در ویآخــد کــه تحویــل صــورت گحــرد.

حنابراین ،اگر وال هجه شده در این ودت عاخدات و ونافعی داشته حاشـد ،وتعلـق حـه

هجه کننده است.

 تحويل والی که در اختحار هجه گحرنده است

مسأله  .1281اگر انسان والی را که دست دخگری دارد حه او بجصشد ،الػم نحسـت آن
را اػ او حگحرد و دوحاره تحویل حدهد؛

الجته ،حنابر احتحاط واضب اضاػۀ (اعن) هجه کننده نسجت حه حاقی وانـدن وـال در

دست فرد ،الػم است.

مسأله  .1281اگر صاحبظانه ،ظانه را حه فرد خا افرادی که ههراه حـا او در آن ػنـدگی

وی کنند  -وانند ههسرش  -بجصشد ،ههـحن کـه در آن سـا کن بـوده و اوكـان تصـرف

در ظانه برای هجه گحرنده وضود داشته حاشد ،تحویل صورت گرفته است؛
ً
ولی اگر وثال اتاق خا وحل دخگری تنها در اظتحـار هجـه کننـده حاشـد ،بـرای تحویـل

آن قســهت ویتوانــد کلحــد آن وحــل را حــداقل بــرای وــدت کوتــاهی حــه فــرد وــورد نظــر

حدهد تا حتواند در آن تصرف نهاخد.

شــاخان عکــر اســت ،در وــورد اوال کــی ههشــون ظانــه و وغــاػه ،صــدور ســند رســهی

وحضری در حكن تحویل (قجض) ویحاشد ،هرطند فـردی کـه وـال حـه وی حصشـحده

شده در آن ساکن نجاشد.

 تحويل والی که به نابالغ و ديوانه هجه شده

مسأله  .1282اگــر وــالی حــه ناحــالغ خــا دیوانــه حصشــحده شــود ،تحویــل گــرفتن آن نحــز

هجه /

وانن ـد قجول هجه ،توسط ولی شرعی آنان 1صـورت وی گحـرد و ا گـر ولـی شـرعی وـالی را
کــه در اظتحــار ظــودش ویحاشــد حــه آنــان هجــه کنــد ،نحــاػ حــه تحویــل گــرفتن وســدد

نحست.

ّ
حسحنحه هجه شده
 تحويل والی که به وسجد يا

مسأله  .1283اگر انسان والی را حـه وسـسد خـا حسـحنحه خـا واننـد آن اػ ووقوفـات عـام

بجصشد ،تحویل گرفتن آن نحز وانند قجول هجه ،توسط وتولی شاو ن وسـسد خـا وتـولی
حسحنحه خا ووقوفه ،خا وکحل وی صورت وی گحرد.
 تحويل وال وشاع

مسأله  .1284هجۀ حصشی اػ وال حه صورت وشاع ،صححح است و فردی کـه وـالی

حــه صــورت وشــاع حــه او هجــه شــده ،تحویــل آن حــه هــر خــک اػ صــورتهای ز یــر بــرای او
وحقق ویشود:

الف .حا اضاػۀ شرخک ظود ،تهام وال را در اظتحار حگحرد؛

ب .حــه شــرخک ظــود ،وکالــت در تحویــل گــرفتن تهــام وــال را حدهــد و او نحــز طنــحن

کند؛

ج .تهــام وــال را حــدون اضــاػۀ شــرخک ،تحویــل حگحــرد (قــجض نهاخــد) کــه در ایــن

صورت ،هرطند تحویل وال ،ههـراه حـا تصـرف در وـال غحـر (و ارتكـاب گنـاه) اسـت،
اوا تحویل الػم در هجه ،وحقق شده است.
 تحويل در هجۀ طلج

مسأله  .1285اگر طلجكار طلـب ظـوخش 2را حـه حـدهكار حـه قصـد بـریء الغوـه کـردن
 .1ونظور اػ ولی شرعی ناحالغ خا وسنون ،در فصل « َح ْسر» بيان ویشود.
 .2ونظــور دخنــی اســت کــه در عوــۀ حــدهكار ویحاشــد؛ واننــد قــرض ،ثهــن وعاولــۀ نســحه ،اضــرت کــار و وهر خــۀ
حانوان.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حــدهكار و اســقاط آنشــه کــه در عوــۀ اوســت بجصشــد ،صــححح اســت و احتحــاح حــه

قجــــض و اقجـــاض نـــدارد و در ایـــن صـــورت ب ــرای طلجـ ـ ـكار ح ــق رض ــوع و پشحهانـ ـ ـی

نحس ـت.

مسأله  .1286اگــر فــردی طلــب ظــود اػ دخگــری را حــه شــصص ثــالثی هجــه نهاخــد ،تــا
وقتی کـه طلـب وـغکور توسـط کسـی کـه طلـب حـه او حصشـحده شـده ،قـجض و وصـول

نشده حاشد ،هجه صححح نحست.

حنابراین ،تنها پرداظت «طک» حدهكار حه هدخـه گحرنـده ،طـه توسـط هجـه کننـده

حاشد و طه حدهكار و ههـحن طـور نقـل وضـه اعتجـاری اػ حسـاب حـدهكار حـه حسـاب

پسانداػ طرف وقابل ،برای تحقق قجض و تحویل ،کافی نحست.

شاخان عکر است ،برای تصححح این اور ویتوان اػ عقـد وصـالحه اسـتفاده نهـود،

حـــدین صـــورت کــه فـــرد 1،طلــب ظـــود اػ دخگــری را حــهطــور وســانی حــه طــرف وقابــل
وصــالحه نهاخــد و او 2هــن قجــول نهاخــد ،در ایــن صـورت قــجض و تحویــل طلــب توسـط
وی (وتصا ِلح) الػم نحست.

 oروش جايگزين برای بخششی که به صورت انتقال اعتجاری انجام ویشود

مسأله  .1287اگر فردی حصواهد وجلغـی را حـهطـور وسـانی حـه دخگـری تهلحـک کنـد و

آن را حا نقل اعتجـاری اػ طریـق شـجكۀ شـتاب حـانكی و واننـد آن حـه حسـاب وی وار یـز

نهاخــد ،اػ آنســا کــه ایــن نــوع انتقــال ،قــجض و تحویــل حــه حســاب نهیآخــد ،ویتوانــد اػ
قرارداد «وصالحه» استفاده کند حه این صـورت کـه قجـل اػ انتقـال آن وجلـغ ،حـه طـرف
وقابل حگوخد« :فالن وجلغ حهطور وسانی در عوۀ ظوخش حه تو وصالحه کـردم» و طـرف
وقابل (وتصا ِلح) هن صلح را بپغیرد؛ ساس حا انتقال وضه حه حساب وتصا ِلح ،وی
را برای درخافـت آن حـه حانـک حوالـه دهـد .حنـابراین ،حـا انتقـال وضـه ،حـدهی وی کـه حـا

 .1حه عنوان « ُوصالح» (صلح کننده).

 .2حه عنوان « ُوتصالح»(پغیرندۀ صلح).

هجه /

ایــن وصــالحه بــر عوــۀ فــرد آوــده ،حــه طــرف وقابــل ادا ویشــود و وی اػ حانــک طلجكــار

ویشود؛

1

الجته ،اگر فرد وجلغی را حه حساب طـرف وقابـل ونتقـل کنـد و او را وکحـل نهاخـد تـا

پس اػ درخافت اسكناس اػ حانـک ،آن را حـه ظـود هدخـه دهـد ،و وی ایـن کـار را انسـام

دهد ،هجه حه صورت صححح وحقق وی گردد.
ً
شاخان عکر است ،بر فرض این کار حه صورت هجۀ حاطـل انسـام شـود( ،وـثال حـدون
2

درخافت پول اػ حساب حاشد) و هجـه گحرنـده آن را وصـرف کنـد ،ووضـب ضـهان وی

نهیشود.

 فوت هجه کننده قجل از تحويل

مسأله  .1288اگــر هجه کننــده قجــل اػ تحویــل دادن وــالی کــه حصشــحده حهحــرد ،عقــد
هجه حاطل و ونفسز شده و وال حه ورثۀ او ونتقل ویشود.

ههحن طور ،حا ورگ کسی کـه وـال حـه او حصشـحده شـده قجـل اػ تحویـل ،عقـد هجـه

حاطل و ونفسز ویشود و در هر دو صورت اگر حصواهند هجه وحقق شود ،حاخد والک

خا والكحن فعلی ،دوحاره آن را هجه کنند و قجول و تحویل صورت گحرد.

 .1زیـرا ایــن نقــل اعتجــاری کــه پــس اػ وصــالحه اػ طریــق شــجكۀ شــتاب انســام شــده ،نــوعی حوالــه وحســوب
ویشود حه این صورت که وصالحه کننده ،طلجكار ظود (وتصـالح) را حـه حانـک حوالـه ویدهـد و حوالـۀ
وغکور که وورد پغیرش حانک اسـت اػ وصـادیق حوالـه بـر وـدیون وحسـوب وـیشـود؛ الجتـه ا گـر وصـالحه
ً
ً
کننده اػ حانک شرعا طلجكار نجاشد و وثال اػ خارانۀ ظود در حساب پسانداػ که هنوػ آن را قجض نكـرده و
حه ولكحت شرعی وی در نحاوده ،وجلغی را حه دخگری ونتقل نهاخد ،اػ وصادیق حوالـه بـر بـری وحسـوب
ویشود و در هر حال ،حوالۀ وغکور صححح ویحاشد.
ً
 .2ههحن طور ،اگر فردی که وجلغی را در حساب پسانداػ ظوخش اػ حانک طلجكار است (وـثال علـی) ،آن را
ً
حا نقل اعتجاری حه دخگری (وـثال حسـن) هجـه کنـد و حسـن نحـز آن را حـه ههـحن صـورت حـه شـصص ثـالثی
ً
(وثال حسحن) هجه نهاخد خا اػ او کاالیی حصرد و حا نقل اعتجاری وضـه وـغکور ،ثهـن آن را بپـرداػد ،طنانشـه
حسحن پول را اػ حانک درخافت و قجض نهاخد ،قـجض حسـحن در حكـن قـجض حسـن وحسـوب ویشـود.
حنابراین ،هجۀ اول پس اػ تحقق قجض حه صورت صححح ونعقد وی گردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

رجوع از هجه

مسأله  .1289عقد هجه پس اػ تحقق آن اػ طرف کسی که وال حه او هجه شـده الػم

1

و اػ طرف هجه کننـده ضـایز وحسـوب وـیشـود و وی وـیتوانـد حـه وـالی کـه هجـه کـرده

رضوع نهاخد.

وگر در طند وورد کـه در آنهـا پـس اػ آنكـه وـال حصشـحده شـده ،تحویـل داده شـد،

هجــه کننــده نهیتوانــد آن را حــدون رضــاخت طــرف وقابــل پــس حگحــرد و پشــحهانی اثــری
نــدارد و هجــه در ایــن وــوارد« ،هجــۀ الػم» اػ طــرف هجــه کننــده وحســوب وــیشــود کــه
توضحح آن در وساجل حعد عکر ویشود.

 وواردی که هجه قابل رجوع نحست

مسأله  .1291در ووارد عیل ،هجه 2قابل رضوع نحست:
 .1هجه حه ارحام حاشد؛

 .2وال هجه شده ،اػ بين برود؛

 .3والكحت وال هجه شده ،حه فرد دخگری ونتقل شود؛
 .4وال هجه شده ،تغحير کند؛

 .5هجه کننده در هجۀ ظود قصد قرحت داشته حاشد؛
 .6خكی اػ دو طرف حهحرد؛
 .7هجه ،وعوضه حاشد.

توضحح این ووارد ،در اداوه عکر ویشود.
 .2 oهجه به ارحام باشد

مسأله  .1291اگر انسان والی را حه خكی اػ ظوخشـاوندان نسـجی ظـوخش  -واننـد پـدر،
 .1الجتــه ،اگــر کســی کــه وــال حــه وی هجــه شــده در ضــهن عقــد هجــه بــرای ظــود حــق فســز قــرار داده حاشــد،
ویتواند هجه را فسز نهاخد.
 .2ونظور ،هجهای است که حا رعاخت شراخط صححح بودن آن واقع شده حاشد.

هجه /

وــادر ،پــدربزرگ ،وــادربزرگ ،بــرادر ،ظــواهر ،عهــه ،عهــو ،دایــی ،ظالــه ،فرػنــدان آنــان-
بجصشد و تحویل دهد ،هجه الػم ویشود و نهیتوانـد حـدون رضـاخت طـرف وقابـل آن

را پس حگحرد.

مسأله  .1292حكن وغکور در وسـألۀ قجـل ،بـرای ػن و شـوهری کـه نسـجت ظوخشـاوندی
نسـجی حــا خكـدخگر ندارنــد ،ضـاری نحســت ،هرطنــد احتحـاط وســتحب اسـت وــالی را کــه
خكی اػ آنان حه دخگری حصشحده ،حعد اػ تحویل و حتی قجل اػ آن ،پس نگحرد؛

ههحن طور ،سایر افرادی که تنها حه سجب اػدواح ،نسجتی حا انسان پيـدا وی کننـد

 وانند ههسر فرػند ،پدر و وادر ػن ،وادر و پدر شـوهر ،بـرادر ػن ،ػن بـرادر ،ػن عهـو -ضــزء ارحــام انســان حـــه حســـاب نهیآخنــد .ههشنــحن حكــن وــغکور ،شــاول وحــارم
رضاعی که حه واسطۀ شحر ظوردن حه انسان وحرم شدهاند  -واننـد پـدر ،وـادر ،بـرادر و

ظواهر رضاعی  -نهیشود.

 .1 oوال هجه شده وصرف شده يا از بين برود

مسأله  .1293اگر والی که حصشحده شده ،اػ بين برود  -وثل اخنكه آن وـال ظـوراکی

خا وواد سوظتی ههشون حنزین بوده و وصرف شود خا بر اثـر ظـراب شـدن و واننـد آن اػ

بين برود  -هجه الػم شده و هجـه کننـده نهیتوانـد اػ هجـه برگـردد و عـوض وـال ظـود را
وطالجه نهاخد.

ّ .5 o
والکحت وال هجه شده به فرد ديگری ونتقل شود

مسأله  .1294اگــر کســی کــه وــال حــه او حصشــحده شــده ،پــس اػ تحویــل گــرفتن آن ،حــا

فــروش خــا حصشــش خــا صــلح و واننــد آن ،وــال را اػ ولكحــت ظــود ظــارح ســاظته و حــه
دخگری ونتقل نهاخد ،هجه الػم شده و حكن وسألۀ قجل در وورد آن ضاری ویشود.

1

 .1شاخان عکـر اسـت ،حنـابر آنشـه در ایـن وسـأله و وسـألۀ قجـل عکـر شـد ،ا گـر وـال هجـه شـده پـول بـوده و هدخـه
گحرنده حا آن پول حدهحش را حه طلجكار ادا کرده خا حا آن برای ظود کاال ظرخده خا آن را صـرف هزخنـۀ اػدواح
خا سفر و وانند آن کرده حاشد ،هجه الػم ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 .7 oوال هجه شده تغحير کند

مسأله  .1295اگـر وــالی کــه هجــه شــده پــس اػ تحویـل ،تغحيــر کنــد  -طــه اخنكــه تغحيــر

بر اثر استفاده و تصرف فردی حاشد که وال حـه او هجـه شـده و طـه حـدون آن -طنانشـه
ً
طوری حاشد که عرفا وال حه شكل اول ظود حاقی نهانـده حاشـد ،هجـه الػم شـده و هجـه
کننده نهیتواند آن را پس حگحرد؛
ً
وــثال ا گــر گنــدم حصشــحده شــده ،آرد شــود خــا حــا آرد هجــه شــده ،نــان پصتــه شــود خــا حــا
پارطۀ هجه شده پيراهنی دوظته شود خا حا کاووای حصشحده شده لجاسی حافته شود خـا

ححـوان ػنــده هجــه شــده عحـح و وهحــای طــجز شــود .ههــحن طـور ،ا گــر ضوضــۀ هجــه شــده

تجدیل حه ورع شود ،هجه کننده نهیتواند آن را پس حگحرد.

مسأله  .1296اگر تصرف در وال خا گغشـت ػوـان و اسـجاب طجحعـی ،حـه گونـهای کـه
در وسألۀ قجل عکر شد تغحيری در آن اخساد نكند  -وثل آنكه فرد ،لجـاس هجـه شـده را

بپوشــد خــا آن را حشــوخد خــا فــرش را پهــن کنــد خــا واشــحن حصشــحده شــده را ســوار شــود خــا
طالیی که هجه شده ،قحهتش طند برابر شود  -طنحن وواردی ووضب الػم شدن هجـه
و عدم اوكان رضوع نهیشود و در این صورت ،طنانشه وال هجه شده وعحـوب شـده

حاشد ،هجه کننده نهیتواند وطالجۀ وا حه التفاوت (أرش) نهاخد.
 .3 oهجه کننده در هجۀ خود قصد قربت داشته باشد

مسأله  .1297اگــر کســی کــه وــال را حــه دخگــری ویحصشــد ،در حصشــش و هجــۀ ظــود،

قصد تقرب حه پروردگار وتعال داشته حاشد ،هجه الػم بوده و قابل رضوع نحست.

1

مسأله  .1298اگر فردی وال ظوخش را حه وؤسسۀ ظحرخه ،وسـسد ،حسـحنحه و واننـد

آن حه قصد تقرب حه پروردگـار وتعـال هجـه نهاخـد خـا وـالی را ضهـت عـزاداری حضـرت

احا عجداه الحسحن خا اطعام فقـرا و واننـد آن حـا قصـد قرحـت اهـدا نهاخـد ،هجـه الػم
وحسوب شده و نهیتواند آن را پس حگحرد.

 .1در این وورد ،وساجل دخگری نحز وضود دارد که در فصل «صدقه» عکر ویشود.

هجه /

 .6 oيکی از دو طرف بهحرد

مسأله  .1299اگر هجه کننده پس اػ تحویل آن حهحرد ،هجه الػم ویشـود و ورثـه ،حـق

پس گرفتن آن را ندارند.

ههــحن طــور ،اگــر کســی کــه وــال حــه او حصشــحده شــده ،پــس اػ تحویــل گــرفتن آن
حهحرد ،هجه الػم شده و وال ضزء وات َرک وی حه حساب ویآخد.
 .4 oهجه ّ
وعوضه باشد

مسأله  .1311اگر کسی که وال حه او حصشحده شده ،در وقابـل حصشـش هجـه کننـده،

عوضــی  -هرطنــد وــالی کــن ارػش -1حــه او حدهــد و وی هــن آن را حــه قصــد درخافــت
عوض هجه بپغیرد ،هجه الػم شده و هحر خک اػ دو طرف نهیتواننـد وـالی را کـه هجـه
کردهاند ،حدون رضاخت دخگری پس حگحرند.

ش ــاخان عکـــر اســـت ،در ایـــن حكـــن فرق ــی نحس ــت ک ــه پرداظ ــت ع ــوض اػ س ــوی

هجــه کننــده شــرط شــده حاشــد خــا آنكــه گحرنــدۀ هجــه حــدون اخنكــه شــرط شــده حاشــد،
عوضی را حه هجه کننده حدهد.

هجه در این ووارد« ،هجۀ و َ
عوضه» نام دارد.

2

احکام ديگر هجۀ ّ
وعوضه


مسأله  .1311کســی کــه وــالی حــه او حصشــحده شــده ،ا گــر حــا او شــرط نشــده حاشــد ،الػم
نحست در عوض هجه ،والی حه هجـه کننـده حدهـد ،هرطنـد احتحـاط وسـتحب اسـت
طنانشــه وی شصصــحت اضتهــاعی حــاالتری نســجت حــه هجــه کننــده داشــته حاشــد،

عوضی حه طرف وقابل حدهد.

 .1توضحح ووارد «عوض» ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.
 .2حنــابراین ،در هجــۀ وعوضــه فــرق نحســت کــه پرداظــت عــوض در آن شــرط شــده حاشــد (هجــۀ وــغکور «هجــۀ
وشــروط» وحســوب شــود) ،خــا شــرط نشــده حاشــد ،ولــی طــرف وقابــل عوضــی را در وقابــل حصشــش وی
پرداظته حاشد؛ توضحح ووارد الػم شدن «هجۀ وشروط» ،در وساجل حعد عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در هر صـورت ،پـغیرفتن عـوض بـر هجـه کننـده واضـب نحسـت؛ اوـا ههـان طـور کـه

ً
قجال عکر شد ،طنانشه آن را بپغیرد ،هجه الػم ویشود.

مسأله  .1312اگر در هنگام حصشش وـال ،شـرط شـود کسـی کـه وـال حـه او حصشـحده

شده ،عوضی حه طرف وقابل حدهد و او هن بپغیرد (هجۀ وشروط) و وـال هجـه شـده را

تحویل حگحرد ،واضب است حه شرط عهل کند و عوض را بپرداػد و طنانشه نتواند خـا

حه هر دلحل اػ پرداظت عوض اوتناع ورػد ،هجه کننده ویتوانـد اػ هجـۀ ظـوخش رضـوع
کنــد ،هرطنــد وــال حصشــحده شــده حــه گونــهای کــه در وســاجل گغشــته عکــر شــد ،تغحيــر
کرده خا اػ بين رفته خا ولكحت آن حه دخگری ونتقل شده حاشد خـا شصصـی کـه وـال حـه
او هجه شده اػ ارحام نسجی انسان حاشد.

مسأله  .1313در هجۀ وشروط  -که توضحح آن در وسألۀ قجـل عکـر شـد  -هجـه کننـده

تا ػوانی که طرف وقابل حه شرط عهل نكرده ،ویتواند حه وال هجه شده رضـوع کنـد و

آن را پس حگحرد؛

الجته ،طنانشه عهل حه شرط طوری است کـه حـه صـورت تـدرخسی واقـع ویشـ ـود

 -وانند حه ضا آوردن خک ظتن قرآن  -و فرد شروع حه آن نهوده حاشد ،هجـه کننـده حـق

رضوع ندارد؛ وگر آنكه عهل حه شرط در ودت تعحين شده خا 1ودتی که برای عهـل حـه

شرط وعهول و وتعارف است ،حه پاخان نرسد.

مسأله  .1314ا گـر در هجــۀ وشـروط آنشــه حــه عنـوان عــوض قــرار وی گحـرد ،هنگــام هجــه
ً
تعحــين شــده حاشــد خــا دو طــرف حعــدا حــا توافــق آن را وشــصص کــرده حاشــند ،حاخــد طجــق
ههان عهل شود؛
ً
اوا اگر تعحين نشـده و حعـدا حـا توافـق خكـدخگر نحـز عوضـی وعـحن ننهاخنـد ،احتحـاط

الػم آن است که ارػش عوض ،وساوی حا والی که هجه شده حاشد؛ وگر آنكـه نشـانه و

قرخنهای اػ قجحل روش وعهول و وتداول عرفی وضود داشـته حاشـد کـه عـوض ،هـر انـداػه
 -هرطند کن -حاشد کافی است.

 .1در صورتی که ودت ػوان وشصصی تصرخح نشده حاشد.

هجه /

مسأله  .1315آنشه در هجـۀ وعوضـه حـه عنـوان عـوض قـرار وی گحـرد  -طـه اخنكـه هجـۀ

وشروط حاشد و طـه غحـر آن  -الػم نحسـت هجـۀ دخگـری اػ ضانـب طـرف وقابـل حاشـد؛

حلكه اوور دخگر نحز  -حـا توضـححی کـه در وسـألۀ « »5355عکـر شـد  -ویتوانـد حـه عنـوان
عوض قرار گحرد؛ وانند ووارد زیر:

 -انسام سایر وعـاوالت عقـدی؛ وثـل اخنكـه کسـی کـه وـال حـه او حصشـحده شـده،

والی را حه کهتـر اػ قحهـت حـاػاری حـه طـرف وقابـل حفروشـد خـا ولـک ظـود را حـه کهتـر اػ

قحهت حاػاری حه او اضاره دهد خا وال خا حقـی را وسـانی خـا حـه قحهـت کهتـر اػ وعهـول

حه او وصالحه نهاخد؛

 -انسام خكی اػ اخقاعات؛ وانند اخنكه فرد ،طلجـی را کـه اػ طـرف وقابـل دارد حـه او

بجصشد و او را بریء الغوه کند.

 -انسام عهل دخگر وانند ظحاطی ،حنایی ،تعهحـر و ،...هرطنـد آن عهـل بـر ههـان

وــالی کــه هجــه شــده ،واقــع گــردد ،وثــل اخنكــه فــرد ػوحنــی را حــه دخگــری بجصشــد و حــا او
شرط کند وی در آن وسسد خا ودرسه حساػد.

مسأله  .1316هــداخایی واننــد «نشــان اػدواح» کــه ظــانوادۀ وــرد قجــل اػ اػدواح حــه ػن
ً
ویدهند ،اگر حا توضـه حـه عهنحـت عرفـی ،وشـروط حـه آن حاشـد کـه ػن حعـدا حاضـر حـه
اػدواح حا وی شود (شـرط ارتكـاػی) 1طنانشـه ػن نسـجت حـه آن اػدواح اوتنـاع نـورػد،

ورد حق رضوع اػ هجه را ندارد؛

اوا اگر ػن حه شرط عهل نكند ،ورد  -حتی در صورتی کـه ػن اػ ارحـاوش حاشـد -
ویتواند آن را پس حگحرد.
ّ
 قرار دادن حق فسخ در هجۀ الزم

مسأله  .1317انسان در وواردی کـه هجـه الػم اسـت  -کـه توضـحح آن در وسـاجل قجـل
عکر شد  -ویتواند وال ظود را حه دخگری بجصشـد و در ضـهن آن شـرط کنـد تـا وـدت

 .1توضحح انواع شرط ،در وسألۀ « »354عکر شد.
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وعحنی خا تا آظر عهر حق فسز داشته حاشد؛ وگر آنكه هجه کننـده قصـد قرحـت نهـوده
حاشد (وورد پنسن اػ ووارد الػم شدن هجه)؛ که قرار دادن حق فسـز در طنـحن هجـهای
وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
 احکام رجوع از هجه

مسأله  .1318رضـوع در وــواردی کــه بــرای هجــه کننـده حــق رضــوع وضــود دارد  -حــه هــر

خک اػ دو صورت زیر وحقق ویشود:

الف .رضوع «لفظی»؛ وثل آنكـه فـرد حـه قصـد رضـوع حگو خـد« :پشـحهان شـدم» خـا حـه

ههحن قصد حه طرف وقابل حگوخد« :وال را پس حده».

ب .رضــوع «عهلــی»؛ وثــل اخنكــه حــه قصــد رضــوع ،وــال را اػ طــرف وقابــل حگحــرد خــا

حدون آنكه وال را حگحرد حه قصد رضوع ،آن را حـه فـرد دخگـری حفروشـد خـا اضـاره خـا رهـن

دهد.

شاخان عکر است ،در وواردی کـه پـس گـرفتن وـال هجـه شـده ضـایز اسـت ،ا گـر فـرد

هجــه کننــده حــدون اطــالع شصصــی کــه وــال حــه او حصشــحده شــده  -حــا توضــحح فــوق -
رضوع نهاخد ،رضوع وحقق ویشود.
مسأله  .1319بــرای تحقــق رضــوع الػم نحســت وــال تحویــل داده شــود .حنــابراین ،ا گــر

هجه کننده ،حه هر خک اػ صورتهایی که در وسألۀ قجل عکر شد ،رضوع کند ،وـال حـه
ولكحت او بروی گردد ،هرطند آن را تحویل نگرفته حاشد.

مسأله  .1311کســی کــه وــالی را هجــه کــرده ،در وــوردی کــه هجــه ضــایز و قابــل رضــوع

حاشــد ،ا گــر در حــالی کــه ولتفــت و وتوضــه هجــهای کــه انســام داده هســت ،آن را حــه
دخگری حفروشد ،این فروش ،ظود ،رضوع عهلی وحسوب ویشود؛

اوا طنانشه هنگام فروش ،هجۀ ظود را فراووش کـرده خـا اػ آن غافـل حاشـد ،وحقـق

شــدن رضــوع عهلــی حــا طنــحن وعاولــهای ،وحــل اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای
احتحاط در این وورد ترک نشود.

هجه /

ً
مسأله  .1311اگر وثال فروشـنده حـا ظر خـدار در ضـهن قـرارداد فـروش (بيـع) شـرط کنـد
که وجلغ وعحنی را حه وی هجه کند 1،هرطند عهـل حـه شـرط بـر ظر خـدار واضـب اسـت،

ولی هجۀ وغکور حه ضهـت شـرط ضـهن بيـع ،هجـۀ الػم وحسـوب نهـیشـود و طنانشـه

آن هجه اػ وـواردی کـه حـه عنـوان هجـۀ الػم در وسـاجل قجـل عکـر شـد نجاشـد و ظر خـدار اػ

هجهاش رضوع نهاخد ،رضوع واقع ویشود؛

الجته ،اگر در این گونه ووارد شـرط ضـهنی وضـود داشـته حاشـد کـه ظر خـدار اػ هجـۀ

وغکور برنگردد ،ههشنان که شاخد در غالب ووارد طنحن شرطی وضود داشـته حاشـد،

در صورت رضوع ،ورتكب وعصحت شده و بـرای فروشـنده ظحـار تصلـف شـرط ثاحـت

ویشود.

مسأله  .1312در وواردی که هجه ضایز و قابل رضوع اسـت ،رضـوع نسـجت حـه حصشـی
اػ آنشــه هجـــه شـــده نحــز صـــححح و ضــایز اســت .حنــابراین ،طنانشــه فـــرد ،دو وــال را

حصشحده حاشد ،ویتواند نسجت حه خكی اػ آن دو رضـوع کنـد و آن وـال را پـس حگحـرد و
حه دخگری رضوع نكند.

ههــحن طــور ،ویتوانــد نســجت حــه حصشــی اػ خــک وــال رضــوع کنــد ،طــه حــه صــورت
ً
وشاع و طه غحر وشاع؛ وثال ویتواند حه نصف وشاع اػ ظانهای که هجـه کـرده ،رضـوع

کند خا اخنكه نسجت حه قسهت وشصصی اػ آن وانند نحهۀ ضنوبی خا شـهالی خـا طنـد

اتاق وشصص ،رضوع نهاخد و آن را پس حگحرد.

مسأله  .1313اگر والی که هجه شده ،پس اػ تحویل ،رشد خا وحصـولی داشـته حاشـد
که اػ ظود وال ضدا شـده  -واننـد حشـۀ ححوانـات ،شـحر ،وحـوه ،پشـن طحـده شـده  -خـا

اخنكــه آن رشــد و وحصــول قابــل ضــدا شــدن حاشــد  -واننــد وحــوهای کــه روی درظــت
است و پشهی که بر حدن ححـوان قـرار دارد و هنـوػ ضـدا نشـده  -ایـن رشـد و وحصـول

پــس اػ رضــوع اػ هجــه ،حــه هجــه کننــده برنهی گــردد و وتعلــق حــه فــردی کــه وــال حــه او

حصشحده شده ویحاشد.

 .1خا وثل اخنكه در ضهن عقد اضاره خا صلح ،انسام هجه شرط شده حاشد (شرط فعل).
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مسأله  .1314اگــر وــالی کــه هجــه شــده پــس اػ تحویــل ،وقــداری رشــد وتصــل داشــته
ً
حاشد و این رشد حه انداػهای حاشـد کـه حـا وضـود آن ،عرفـا حگوخنـد وـال حـه صـورت اول

ظــود حــاقی وانــده اســت ،هجــه کننــده حــق رضــوع دارد و پــس اػ رضــوع ،وــال حــه ههــان
صورتی که وضود دارد ،وتعلق حه هجه کننده ویحاشد؛
ً
اوا اگر رشـد وتصـل وـال بـيش اػ ایـن حاشـد ،طـوری کـه عرفـا وـال حـه شـكل اول ظـود

حاقی نهانده حاشـد ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »5473عکـر شـد ،هجـه کننـده نهیتوانـد حـه
وال هجه شده رضوع نهاخد؛ وانند اخنكه ضوضه حصشحده شده تجدیل حـه وـرع شـده حاشـد
خا قلهه و قطعۀ کوطک برش خافته اػ گحاه ،پس اػ اهدا تجدیل حه درظت شده حاشد.
احکام ديگر هجه

مسأله  .1315انســان ویتوانــد ظانــۀ ولكــی ظــود را 1حــه دخگــری بجصشــد ،وشــروط حــه

آنكه ونافع و انتفاعات ونزل تا ودت وعحن خا تا آظر عهر ،اػ وورد هجه اسـتثنا حاشـد و

حق اسكان و استفاده اػ ونافع ونزل در ودت وغکور حا ظودش حاشد.

2

الجتــه بــرای تحقــق هجــۀ وــغکور الػم اســت ظانــه را حــه هجــه گحرنــده تحویــل دهــد،

3

هرطند تحویل برای ودت کوتاهی حاشد .حنابراین ،ظانه اػ ػوـان تحویـل حـه ولكحـت

هجه گحرنده در ویآخد ،ولی ونـافع و حـق اسـتفادۀ ظانـه ،تـا ػوـان ححـات هجـه کننـده
(خا ودت وعحن شده) وربوط حه وی است و پس اػ فوت هجه کننده (خـا وـدت تعحـين

شده) حه هجه گحرنده تعلق دارد؛

4

 .1حكن وغکور در این وسأله ،در وورد سایر اشحاء وانند اثاثحـۀ ونـزل و وسـحلۀ نقلحـه نحـز ضـاری اسـت ،اوـا اػ
آنسا که حصشش حق حاطل است  -آنطنان که در وسألۀ « »5452بيـان شـد  -ا گـر فـرد حصواهـد سـرقفلی
وغاػه خا حق تقدخهی خا حق پغیرۀ ػوحن وقفی را اهدا نهاخد ،برای تحقق وقصـود وـغکور وـیتوانـد اػ عقـد
وصالحه استفاده نهاخد.
 .2حصشش وغکور« ،هجۀ وسلوب الهنافع» ناوحده ویشود.
 .3وثــل آنكــه وــال را بــرای وــدت کوتــاهی در اظتحــار وی قــرار دهــد خــا آنكــه ظانــه را حــه صــورت رســهی حــه نــام
هجه گحرنده سند بزند خا حه وکالت اػ وی ،ظودش ظانه را تحویل حگحرد.
 .4شاخان عکر است ،برای رسحدن حه طنحن هدفی طنانشه فرد نصواهد ظانه را در ػوان ححات ظـود تحویـل
دهد ،ویتواند اػ قرارداد وصالحه  -که توضحح آن در وسألۀ « »654عکر شد  -استفاده نهاخد.

هجه /

الجته ،الػم است حصشش وغکور وعلق بر وفات هجه کننده نگـردد ،حلكـه قطعـی و
ً
َ
ونسز حاشد .حنـابراین ،ا گـر پـدری ونـزلش را وـثال حـه فرػنـدش هجـه نهاخـد تـا وی حعـد اػ

وفات پدر ،والک آن حاشد ،هجۀ وغکور حاطل است.

مسأله  .1316اگر هجه کننده در وـواردی کـه هجـه الػم اسـت و وی حـق فسـز نـدارد،

والی را که حصشحده و تحویل داده حه فرد دخگری حفروشد ،حكن وعاولۀ «فضـولی» 1را

دارد؛

پــس اگــر کســی کــه وــال حــه او هجــه شــده (صــاحب وــال) اضــاػه دهــد ،آن وعاولــه

صححح است ،وگرنه حاطل ویحاشد.

مسأله  .1317هدخه دادن حه ارحام و ظوخشاوندانی که ظدای وتعال نسجت حه صـلۀ

آنان تأ کحد فرووده و اػ قطع ارتجاط حا آنان نهی شدخد نهوده ،وستحب ویحاشد.

اػ اوــام حــاقر نقــل شــده اســت «در کتــاب اوحــر الهــؤونحن طنــحن آوــده :ســه

ظصلت است که دارندۀ آنها هرگز نهیوحرد ،وگـر آنكـه نتحسـۀ حـد آن را بجحنـد :ظلـن،

قطع رحن و قسن دروع که فرد حه سجب آن ،حا ظداونـد وتعـال وجـارػه وی کنـد و ههانـا
ثــواب صــلۀ رحــن زودتــر اػ هــر کــار ظحــری حــه انســان ویرســد؛ برظــی اػ وــردم حــا آنكــه

حدکردار هسـتند ،ولـی صـلۀ رحـن وی کننـد و ایـن حاعـث رشـد اوـوال و ثروتهنـد شـدن
ً
آنهـــا ویشـــود؛ وطهجن ــا قس ــن دروع و قط ــع رح ــن سـ ـرػوحنها را ههش ــون بياحانه ــای
ظشـک و بـیآب و علـف و یـران کـرده و اػ اهلـش ظـالی وی گردانـد و ووضـب انقطـاع

نسل ویشود».

2

شاخان عکر است ،صله حه پدر و وادر کـه ظـدای وتعـال اوـر حـه نحكـی آنـان فروـوده

اســت ،تأ کحــد بيشــتری دارد 3.اػ اوــام صــادق نقــل شــده اســت «وــردی نــزد رســول
ظــدا آوــده و اػ اخشــان توصــحهای ظواســت .حضــرتش فروودنــد :عرهای حــه ظــدا
 .1وعنای فضولی و برظی توضححات آن ،در وسألۀ « 552و حعد اػ آن» عکر شد.
 .2وسائل الشیعه ،ح ،45ابواب احكام األوالد ،حاب ،73ص 274و  ،273ح.5
 .3پيراوون احكام والدین حه ضلد دوم ،وجحث اطاعت والدین ،وساجل « 357تا  »344رضوع شود.
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شرک نورػ ،هرطند حـه آتـش سـوػانده شـده و شـكنسه شـوی ،وگـر آنكـه در قلـب ظـود
اخهان داشته حاشی و اػ پدر و وادر ظود اطاعت کن و نسجت حه آنان نحكی حنهـا ،طـه

ػنده حاشند و طه ورده.»...

1

این تأ کحد در وورد وادر ،که نحكی و صلۀ حه او بيش اػ پـدر سـفارش شـده ،بيشـتر

است؛

اػ اوام صادق رواخت شده «فـردی نـزد پيـاوجر ظـدا آوـده و پرسـحد :خـا رسـول

اه ،حه طـه کسـی نحكـی کـننا فروودنـد :وـادرت .وـرد پرسـحد :سـاس طـه کسـیا

فروودند :وادرت .حاػ پرسحد :ساس حه طـه کسـیا فروودنـد :وـادرت .حـاػ هـن پرسـحد:
پس اػ او طه کسیا فروودند :پدرت».

2

مسأله  .1318برتــری دادن برظــی اػ فرػنــدان و تفــاوت گغاشــتن وحــان آنــان در هدخــه
دادن و حصشش ،وكروه است؛

الجته ،اگر برظی اػ فرػندان ظصوصحتی داشته حاشند کـه وراعاتشـان را سـزاوارتر اػ

دخگران ویساػد ،برتری دادن آنان کراهت ندارد ،حلكه کار شاخستهای است.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه ایــن اوــر ووضــب بــرانگحصتن فتنــه و کحنــه و دشــهنی

شده ،طوری که حه فساد بينساود ،حرام ویحاشد ،هرطنـد ا گـر طنـحن هجـهای انسـام
شود ،حاطل نحست.

اػ طرف دخگر ،فرػنـدان حاخـد توضـه داشـته حاشـند کـه پـدر و وـادر نسـجت حـه انسـام

تصـرف در وـال ظـود و حصشــحدن آن حـه دخگـران  -حـا رعاخــت ضهـات شـرعی  -وصتــار
هستند و در این ػوحنه حق وهانعت برای فرػندان وضود ندارد.

3

 .1وسائل الشیعه ،ح ،45ابواب احكام األوالد ،حاب ،74ص ،267ح.2
 .2ههان ،حاب ،72ص ،275ح.5
 .3الجتــه حكــن تصــرفات فــرد وــرخض در بيهــاری ونســر حــه فــوت و ههــحن طــور فــرد وجــتال حــه آلزاخهــر و ســفحه و
وانند آن ،در فصل « َح ْسر» و حكن نفقۀ فرػند در ضلد طهارم ،فصل «نفقات» عکر ویشود.

صدقه
ّ
اههحت صدقه

«صدقه» ،اػ اووری است که آخات وتعدد و رواخات فـراوان و وتـواتری در ترغحـب و

تشویق حه آن وارد شده است؛

رواخت شده صـدقه دوای بيهـار اسـت؛ حـه سـجب آن ،حـال  -در حـالی کـه حتهـی و

وحكن شده  -دفع ویشود؛ حه سجب آن روػی ناػل ویشود؛ صـدقه برکـت حـه دنجـال

دارد؛ حه سجب آن ،دین و حدهی ادا ویشود؛ صدقه دادن ،وال را زخاد وی کند.

ههــحن طــور در رواخــات ،صــدقه ووضــب دفــع هفتــاد نــوع حــدی اػ ضهلــه وــرگ حــد،

بيهاری ،سوظتن ،غرق شدن ،ضغام و دیوانگی شهرده شده است.
استحجاب صدقه در اول روز و شج

مسأله  .1319وستحب است انسان اول صجح صدقه دهـد ،طرا کـه ایـن صـدقه شـر

آن روػ را دفــع وی کنــد و ووضــب ضلــب رحهــت الهــی وــیشــود .ههــحن طــور ،صــدقه

دادن اول شــب وســتحب اســت ،ز یــرا شــر آن شــب را دفــع وینهاخــد و ووضــب ضلــب

رحهت حق وتعال ویگردد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

برخی از نهونههای صدقه

مسأله  .1321آنشــه را انســان حــه قصــد تقــرب حــه پرودگــار وتعــال حــغل کــرده و انفــاق

وینهاخد ،صدقه وحسوب ویشود؛

وانند والی که حه شصص دخگـر حـه قصـد قرحـت وـیدهـد خـا وـالی کـه حـه وسـسد،
ً
حســحنحه ،وؤسســۀ ظحرخــه ،قرحــة الــی اه وــیپــرداػد خــا وــالی را کــه بــرای اطعــام فقــرا و
ً
اختــام ،وعالســۀ بيهــاران حــه قصــد قرحــت هزخنــه وــیکنــد خــا وــالی را قرحــة الــی اه وقــف
وی کنـد خــا طلــب ظــوخش اػ حــدهكار را حـه قصــد قرحــت حصشــحده و وی را بــریء الغوــه
وینهاخد.

1

ّ
شرايط تحقق صدقه
 رعايت شرايط هجه يا هر عنوانی که صدقه بر آن ونطجق شده

مسأله  .1321کحفحت و شراخط تحقق صدقه حستگی حـه نـوع و عنـوانی دارد کـه بـر آن

ونطجــق ویشــود؛ پــس اگــر صــدقه حــه صــورت «هجــه» حاشــد ،حاخــد شــراخط هجــه و ا گــر حــه

صــورت «وقــف» حاشــد حاخــد دارای شــراخط وقــف حاشــد و ههــحن طــور وــوارد دخگــر؛ در
وساجل حعد ،طند نهونه اػ آن عکر ویشود.

مسأله  .1322اگر انسان حصواهد صدقه را حا حصشحدن والی حه دخگری وحقق نهاخـد

 -ههــان طــور کــه بيشــتر صــدقههای وتعــارف در ػوــان وــا طنــحن اســت  -الػم اســت

عــالوه بــر قصــد قرحــت ،شــراخط هجــه ،واننــد اخســاب و قجــول و تحویــل (قــجض) در آن

رعاخت شود؛

ـال ظـود حـه دخگـری ،آن را صـدقه دهـد،
اوا اگر فرد حصواهد حا صلح حدون عوض و ِ

 .1احكام وغکور در این فصل  -حه استثنای وساجل« 5333و  - »5332وربوط حه صدقات وستحجی اسـت
و احكام صدقات واضب وانند ػکات وـال ،ػکـات فطـره و رد وظـالن و کفـارات ،در فصـل ور بـوط حـه آنهـا
بيان شده است.

صدقه /

تحویل الػم نحست و اخساب و قجول صلح ،کافی ویحاشد.

ههحن طور ،اگر فرد حـا وقـف کـردن وـالش حصواهـد آن را صـدقه حدهـد ،ههـان طـور

که در فصل «وقف» عکر ویشود ،قجض و تحویل الػم نحست؛ وگر آنكه وقـف ظـاص

حاشد.

مسأله  .1323اگر انسان والی را حه عنوان صدقه حه دخگری بجصشد (هجه کنـد) و حـه
او تحویـــل دهـــد ،نهیتوانـــد اػ او پــس حگحــرد ،هرطنــد هجــه گحرنــده ضــزء ارحــام وی

نجاشد.
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مسأله  .1324اگــر فــردی حصواهــد صــدقه را حــا حصشــحدن طلجــی کــه اػ دخگــری دارد

(بریء الغوه کردن حدهكار) وحقق کند ،کافی است قصد قرحـت داشـته و ابـراء عوـۀ
ً
حــدهكار و اســقاط طلــب ظــوخش را حــه نــوعی ابــراػ کنــد؛ وــثال حگو خــد« :طلجــی را کــه اػ
فالنــی دارم حصشــحدم» و ههــان طــور کــه در وســاجل « 5454و  »5463عکــر شــد ،قجــول

حدهكار الػم نحست.

مسأله  .1325ا گــر انســان حــدون آنكــه وــال را اػ ولكحــت ظــود ظــارح کنــد ،آن را حــه

قصد قرحت حهطور وسانی حغل نهوده و در اظتحار شـصص دخگـر قـرار دهـد و شـصص

وغکور در آن تصرف نهاخد ،صدقه وحقق ویشود؛ وانند اخنكه غغای نغری را حدون
آنكه ولک فقحر نهاخد ،حه قصد قرحت در اظتحارش گغاشته و وی آن را حصورد.
 لزوم قصد قربت در صدقه

مسأله  .1326صــدقه حــدون قصــد قرحــت وحقــق نهیشــود؛ پــس ا گــر کســی وــالی را
حــدون قصــد قرحــت حــه کســی هجــه کــرده خــا وــالی را وقــف نهــوده خــا حــدهی حــدهكار را

حصشحده و وی را بـریء الغوـه نهاخـد ،هجـه ،وقـف ،خـا ابـراء حـا رعاخـت سـایر شـراخط آن
حاصل شده ،اوا صدقه وحقق نشده است.

 .1طوری که اگر این هجه حه قصد قرحت نجود ،حا توضه حه وطالجی که در وساجل « 5467و حعد اػ آن» عکـر شـد،
قابل پس گرفتن بود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ّ
 حق فسخ در صدقه

مسأله  .1327قرار دادن حق فسز در صدقه وحل اشكال است؛ پس ا گـر فـرد وـالی
را حه قصد قرحت حه دخگری هجه نهاخد خا حهطور وسانی صلح کند  -که طنـحن هجـه خـا

وصالحهای حـا توضـه حـه تعر خـف صـدقه ،حكـن صـدقه را دارد  -حنـابر احتحـاط واضـب

نهیتواند در ضهن هجه خا صلح برای ظوخش حق فسز قرار دهد؛

حنــابراین ،طنانشـه فــرد در ضــهن هجــه خــا صــلح وــغکور بــرای ظــود حــق فســز قــرار

داده حاشــد ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه فســز نكنــد و در صــورت فســز نحــز ،حنــابر

احتحاط و اضب طرفحن حدون رضاخت خكدخگر در وال تصرف نكنند.
ّ
 تحقق صدقه با پول انداختن در صندوق

مسأله  .1328وحقق شدن صدقه در وواردی که افراد برای کهـک حـه فقـرا خـا اختـام و

انفاقات وستحجی ،پول را در صندوق خا قلـک و واننـد آن وـیانداػنـد ،طنـد صـورت

دارد:
ً
الف .صندوق صدقه وتعلق حه وؤسسهای ظحرخه خا تشكلی واننـد آن -1کـه عرفـا

وتولی ضهعآوری صدقات وستحجی و کهک حه فقرا و اختام وحسـوب وـیشـود حاشـد -
طه اخنكه صندوق در وحل وؤسسه خا وحل تسهع وردم خـا ظحاحـان و واننـد آن حاشـد
و خا در اظتحار وردم در وناػل خا اتووجحل و ...قرار گرفته حاشد؛

ب .صندوق صدقه ،وتعلق حه طند ظـانواده خـا افـراد گونـا گون حاشـد؛ وثـل اخنكـه

صندوقی حه عنوان تصدق حه فقرا خا اختام ،در قسهتی اػ آپارتهان ،وستهـع خـا ادارهای

نصــــب شــــده و ظانوادههـــای وتعـــدد ســـا کن در آن خـــا کارونـــدان اداره ،در آن پـــول
بينداػند و فرد خا افرادی ،وتولی عرفی ضهعآوری صدقه حه صـورت وـغکور و رسـاندن

آن حه نحاػوندان حاشند؛

در وــوارد «الــف» و «ب» ،حــا انــداظتن پــول در صــندوق حــه قصــد تصــدق و انفــاق،

 .1طه نهاد خا تشكل وغکور حه ثجت رسهی و قانونی رسحده حاشد خا نرسحده حاشد.

صدقه /

صدقه وحقق شده و پول اػ ولكحت فرد ظارح گردخده است.

1

ج .صندوق خا قلک شصصی ،که فرد بـرای کهـک حـه فقـرا در آن پـول ویانـداػد تـا

پس اػ ودتی پولهای ضهعآوری شده را حه فقحر حدهد؛

در این صورت ،حا انداظتن پول در صندوق خا قلک ،صدقه وحقق نهیشود و تـا

وقتی پول حه فقرا خا وکحل آنان تحویل داده نشده 2،وـال در ولكحـت والـک اولحـۀ پـول

حاقی است.

3

 .1در این گونه ووارد ،ویتوان گفت پول حه «ضهت عرفی ظاصـی» تهلحـک شـده و انـداظتن در صـندوق حـه
ونزلــۀ رســاندن پــول حــه آن ضهــت و کــافی در تحقــق قــجض توس ـط وتــولی عرفــی آن وــیحاشــد؛ در وــورد
ً
«الــف» ،پــول تهلحــک ویشــود وــثال حــه «ضهــت رســحدگی حــه فقــرا توسـط فــالن وؤسســه ظحر خــه» و در وــورد
«ب» ،پول حه «ضهت رسحدگی حه فقرا توسط ههحن تشكل کـه توسـط ظانوادههـا خـا برظـی اػ آنـان ونعقـد
شده» تهلحک وی گردد؛
اوا در وـورد «ح» ،قـرار دادن خـک قلـک خـا صـندوق شصصـی در ظانـه ،ووضـب تحقـق خـک ضهـت عرفـی
ظاص نهیشود و لغا حا انداظتن پول در آن ،تهلحک حه فرد خا ضهتی صورت نگرفته است.
ً
شاخان عکر است ،طنانشه فردی شصصا عهدهدار ضهعآوری پول و صدقات وسـتحجی بـرای فقـرا شـود و حـا
ً
وراضعــه حــه ســایرین ،بــرای رســحدگی حــه فقــرا اػ آنــان پــول حگحــرد ،وی عرفــا وتــولی «ضهــت رســحدگی حــه فقــرا» حــه
حساب ویآخـد .حنـابراین ،طنانشـه افـراد وـال ظـوخش را حـه ضهـت وـغکور صـدقه دهنـد حـا تحویـل پـول حـه وی و
قــجض (تحویــل) آن ،وــال حـه «ضهــت عــام رســحدگی حــه فقــرا» تهلحــک شــده و اػ ولكحــت فــرد ظــارح شــده اســت
(الجته وسرد نقل اعتجاری پول حه حساب حانكی فرد ضهعآوری کننده صدقه ،کافی در تحقق قجض نحست).
اوــا ا گــر افــراد حــا اعطــای وــال حــه شــصص وــغکور قصــد نداشــته حاشــند وــال اػ ولكحــت آنــان ظــارح شــود و
قصدشان آن حاشد که وی وکحل آنان در صـدقه دادن و رسـاندن وـال حـه فقـرا حاشـد ،در ایـن صـورت تـا وکحـل
وال را حه فقـرا نرسـانده ،صـدقه وحقـق نهـیشـود و وـال وـغکور در ولكحـت وـوکلحن حـاقی وـیوانـد؛ الجتـه ا گـر
شصص وغکور اػ فقحر خا فقرای وعحنی وکالت در قجول و قجض صدقه داشـته حاشـد و اػ طـرف آنـان صـدقه را
قجول و تحویل حگحرد کافی است.
ایــن حكــن ،در ســایر وــوارد وشــاحه وثــل شصصــی کــه عهــدهدار ضهــعآوری پــول بــرای عــزاداری حضــرت
احاعجداه الحسحن خا ضهت اطعام ػاجران ارحعحن شده نحز ،ضاری ویشود.
 .2الجته ،اگر فرد صدقه را حه حاکن شـرع خـا وکحـل وی تحویـل دهـد و او آن را حـه عنـوان اخنكـه ولـی فقـرا اسـت
ـود صـدقه دهنـده اػ
حاحت صدقه قجول نهاخد ،صدقه وحقـق شـده اسـت .ههشنـحن اسـت حكـن ،ا گـر ظ ِ
طرف حاکن شرع برای این اور وکالت داشته حاشد.
 .3حنابراین والک پول ،حـق تصـرف در پـول ظـود را دارد و طنانشـه سـال ظهسـحش فـرا برسـد حـا وضـود سـایر
ً
شراخط ،حاخد ظهس آن را بپرداػد؛ الجته ،اگر  -وثال  -نغر کرده که پولهای ضهع شده داظـل صـندوق خـا
قلک شصصیاش را حه فقرا صدقه حدهد و صحغۀ نغر حا رعاخت شـراخط صـحت نـغر ظوانـده شـده ،حاخـد
وطــابق نــغر عهــل نهاخــد و در ایــن صــورت اگــر وجــالغ وــغکور اػ درآوــد اثنــای ســالش بــوده ،طنانشــه ســال
ظهسحش فرا رسد ،برای وفای حه نغر الػم است ظهس آن را اػ وال دخگرش بپرداػد.



توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه

مسأله  .1329اگــر انســان پــولی را حــه عنــوان صــدقه کنــار حگــغارد ،حــا ایــن اوــر صــدقه
وحقق نشده و حكن قسهت «ح» اػ وسألۀ قجل را دارد؛
ً
الجته ،انسان ویتواند وثال اػ فقحر وعحنی وکالت حگحـرد تـا صـدقات و وجـالغی را اػ
ً
طرف او قجول کرده و تحویل حگحرد تـا حعـدا حـه او برسـاند کـه در ایـن صـورت ،ظـودش

نحــز ویتوانــد پــولی را حــه قصــد اخنكــه وــال فقحــر حاشــد در وحلــی قــرار دهــد و حا کنــار
گغاشتن پول ،صدقه وحقق ویشود.

 قرض دادن به فقحر و احتساب آن بابت صدقه

مسأله  .1331ا گــر فــرد وــالی را حــه فقحــر وعــحن قــرض حدهــد ،ســاس در ػوانهــایی کــه

قصــد دارد ص ـدقۀ وســتحجی بپــرداػد  -وثــل صــدقۀ اول وــاه ،صــدقه احتــدای روػ خــا
احتدای شب ،خا هنگام بيهاری  -حصشـی اػ طلـب وـغکور را کـه اػ فقحـر دارد حـه قصـد
قرحــت ابــراء نهاخــد و حــه وی بجصشــد ،صــدقه وحقــق وــیشــود و اطــالع دادن حــه فقحــر

ضهت بریء الغوه کردن وی الػم نحست.

1

شرايط صدقه دهنده و صدقه گحرنده

مسأله  .1331شراخط صدقه دهنده و صـدقه گحرنـده ،حسـتگی حـه نـوع و عنـوانی دارد
که صدقه بر آن ونطجق ویشود و ووارد آن وصتلف است.
ً
حنابراین ،وثال اگر فرد حصواهد وـالش را حـه قصـد قرحـت حـه دخگـری هجـه کنـد ،الػم

است صدقه دهنده ،حالغ 2و عاقـل و رشـحد بـوده و صـدقه را حـا قصـد و اظتحـار انسـام
دهد و نسجت حه والی که صدقه ویدهد وحسور نجاشد؛

 .1ههحن طور است حكن ،اگر فرد اػ فقحر حه ضهت دخگری وانند فروش نسحه کاال حه وی طلجكار حاشد.
 .2شاخان عکر است ،حا توضححی که در وسألۀ « »5447عکر شـد ،صـدقۀ فـرد ناحـالغ طنانشـه تحـت نظـارت و
اشراف ولی شرعی وی حاشد ،طوری که در صدقه دادن وستقل نجاشد ،صححح است.

صدقه /

الجته ،صححح بودن صدقۀ پسـر ناحـالغی کـه ده سـال قهـری خـا بيشـتر دارد ،وحـل

اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

مسأله  .1332ص ــدقه دادن اػ وـــال حش ــۀ ناح ــالغ توسـ ـط ول ــی ش ــرعی وی (پ ــدر خ ــا
ً
پدربزرگ پدری) حه ضهت دفع حال اػ وی ،حـه وقـداری کـه عرفـا وفسـده نداشـته حاشـد

اشكال ندارد.

مسأله  .1333فــرد هاشــهی ویتوانــد حــه هاشــهی و غحــر هاشــهی صــدقه حدهــد؛ طــه

اخنكه صدقه واضب حاشد و طه وستحب؛ ههحن طور صـدقه دادن فـرد غحـر هاشـهی

حه غحر هاشهی ،حالل و ضایز است.

مسأله  .1334صدقۀ غحر هاشهی حه هاشهی ،سه صورت دارد:

الف .صدقۀ وغکور ،ػکات وال خا ػکات فطـره حاشـد؛ طنـحن صـدقهای پرداظـت و

درخافت آن حرام است و حا پرداظت آن ،وظحفۀ فرد حاحت ػکات ،ادا نهیشود.

ب .صـــدقۀ وـــغکور پرداظـــت وـــال انــدکی ضهــت دفــع حــال و واننــد آن حاشــد؛ حــه

گونهای که پرداظت آن ههراه حا علت و ظـواری گحرنـدۀ آن اسـت؛ در طنـحن وـوردی،

ضایز بـودن صـدقه وحـل اشـكال اسـت و رعاخـت وقتضـای احتحـاط در وـورد آن تـرک

نشود؛

ج .صدقۀ وغکور غحر اػ ووارد «الف» و «ب» حاشـد؛ طنـحن صـدقهای ضـایز اسـت؛

طه اخنكه وانند کفاره و رد وظالن و فدخۀ روػه واضب حاشد و طه صدقۀ وستحجی.

مسأله  .1335فــرد وــیتوانــد صــدقۀ وســتحجی ظــود را حــه کســی کــه فقحــر و وحتــاح

نحســت ،بپــرداػد ،هرطنــد دادن آن حــه افــراد فقحــر و وحتــاح بهتــر اســت؛ ههــحن طــور
صدقه دادن حه غحر وؤون و کافر غحر حربی ضایز است؛

الجتــه ،وجــالغی کــه وــؤونحن حــه صــندوقهای ظحرخــه و واننــد آن ویانداػنــد خــا حــه

وؤسســات کهــک حــه فقـرا ویدهنــد ،نجاخــد حــه غحــر اػ فقحــر وــؤون داده شــود؛ وگــر آنكــه
وعلـــوم حاشـــد ص ــدقه دهن ــدگان در هنگ ــام تحق ــق ص ــدقه طن ــحن اعن و اض ــاػهای

دادهاند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وؤسسات ّ
تصرف ّ
ّ
کحفحت ّ
خحريه در وجالغ دريافتی

مسأله  .1336ا گــر انســان صــندوقی اػ وؤسســه خــا ضهــت عرفــی دخگــری در اظتحــار

داشته حاشد ،در صورتی که اػ وؤسسۀ وغکور وکالت خـا اضـاػه داشـته حاشـد ،ویتوانـد

پولهــای صــندوق را  -ضهــت ظـرد کــردن خــا درشــت کــردن پــول  -حــا پــولهــای ظــود
عوض کند.

ً
مسأله  .1337وتولحان ضهت عرفی خا وؤسسهای که وثال حه عنوان رسـحدگی حـه فقـرا
و اختام فعالحت وی کنند ،تنها در صورتی ویتوانند وجالغی کـه حـه وؤسسـه داده شـده

را برای هزخنههایی اػ قجحل تعهحر ساظتهان و حقوق کاروندان ،پول آب و برق و گـاػ
و تلفــن وؤسســه صــرف کننــد کــه اػ قــراجن و شــواهد وعلــوم حاشــد صــاحجان وجــالغ در

هنگــام واگــغاری ،اظتحــار نــوع صــرف آن را حــه وؤسســه دادهانــد و صــدقۀ آنــان شــاول
کهک حه هزخنههای وؤسسه نحز بوده اسـت؛ وثـل آنكـه وجـالغ وـغکور حـه ههـحن عنـوان

(کهک حه هزخنههای وؤسسه) ضهعآوری شده حاشد.

ههشنحن ،نسجت حه درخافـت رد وظـالن ،ػکـات وـال خـا فطـره ،ظهـس ،کفـارات و

رساندن آنها حه وستحقحن حاخد شراخط شرعی هر وورد  -که در فصل وربوط حـه آن عکـر

شده  -رعاخت گردد.

جهعآوری اووال از وردم برای صرف در جهت خاص

مسأله  .1338او ــوالی ک ــه ب ــرای ص ــرف در ضه ــت ظاص ــی  -وانن ــد اطع ــام ػاج ــرین
ارحعحن اوام حسحن - اػ وردم ضهعآوری ویشود ،نوعی صدقه (صدقه بر ضهـت)

وحسوب وی گردد و حاخد در ههان ضهت صرف شود.

حنـــابراین ،آن و ــال ح ــا تحوی ــل ح ــه وتولح ــان او ــر و تحق ــق ق ــجض ،اػ ولكح ــت ف ــرد

پرداظت کننده ظارح شده و وی نهیتواند آن را پس حگحرد ،هرطنـد هنـوػ در ضهـت
وغکور صرف نشده و در اظتحار وتولحان حاشد؛

الجته ،اگر پرداظت کننده ،وتولحان را وکحـل بـرای صـرف وـال در ضهـت وـورد نظـر

صدقه /

قرار دهد تا قجل اػ صرف آن در ضهت وورد نظر ،در ولكحت والک اولحۀ آن حاقی بوده
و وی  -خا ورثهاش در صورت فوت او  -ویتوانند آن را پس حگحرند.

1

مسأله  .1339اگر والی حه عنوان صدقۀ بر ضهت  -وانند اطعام ػاجـرین ارحعـحن اوـام

حسحن - ضهعآوری گردد ،ولی حه علت عـدم نحـاػ خـا واننـد آن ،حصشـی اػ وـال خـا
تهام آن در ضهت وورد نظر صرف نشود ،حنابر احتحاط واضب حاخد در آنشه حـه ضهـت
وغکور نزدخکتر است هزخنه شود.

حنــابراین ،در وثــال فــوق در صــورت اوكــان ،حنــابر احتحــاط واضــب حاخــد آن را بــرای

سال آخنده نگهـداری کننـد تـا صـرف اطعـام ػاجـرین ارحعـحن در سـال حعـد شـود 2و ا گـر

وهكن نحست ،حنابر احتحاط واضب برای اطعـام ػاجـرین اوـام حسـحن در وناسـجت

دخگری  -که حه ضهت وغکور نزدخکتر است  -هزخنه گردد.

مسأله  .1341ا گــر وتولحــان اوــر وکحــل حاشــند اوــوالی را بــرای ضهــت ظاصــی ههشــون

اطعــام ػاجــرین ارحعــحن اوــام حســحن صــرف کننــد 3طنانشــه اوكــان صــرف تهــام خــا

حصشــــی اػ آن اوــــوال وضــــود نداش ـــته حاشـ ــد ،حاخـ ــد بـ ــرای ه ـ ـر نـ ــوع تصـ ــرف دخگـ ــر اػ

پرداظت کنندگان (والكان آن اووال) اضاػه حگحرند؛ وگر آنكه اطهحنان حاصـل شـود
ً
که آنان برای تصرف در آن قلجا راضی هستند.
او ــا ا گ ــر اوك ــان دسترس ــی ح ــه آن ــان وض ــود نداش ــته حاش ــد ،آن او ــوال حك ــن و ــال

وسهول الهالک را دارد که حكن آن ،در وساجل« 5232و حعد اػ آن» عکر ویشود.

 .1الجته ،اگر در وورد آن وصحت شرعی کرده ،در صورت وفات حاخد وطابق وصحت عهل شود.
ً
 .2الجته ،اگر وال صدقه داده شده وثال وواد غغایی حاشد که اوكان نگهداری آن تا سال آخنده وضود نـدارد،
طنانشه اػ قراجن و شواهد وعلـوم حاشـد کـه وقصـود صـدقه دهنـده ظصـوص وـواد غـغایی وـغکور نجـوده،
حلكــه اظتحــار تجــدیل آن حــه وــورد وشــاحه نحــز حــه وتولحــان اوــر داده شــده ،حنــابر احتحــاط واضــب در صــورت
اوكــان آن را فروظتــه و پــول آن را نگهــداری کننــد تــا ســال آخنــده ،وشــاحه ههــان وــواد غــغایی را در اطعــام
ػاجرین ارحعحن هزخنه کنند و اگر این اور نحز وهكن نجاشد ،حنابر احتحاط واضب آن وواد غـغایی در ضهـت
دخگری  -که نزدخکتر حه ضهت وورد نظر است  -صرف شود.
 .3طوری که حا پرداظت وال حه وتولحان اور ،صدقه بر ضهت وحقق نشده حاشد.
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ساير احکام صدقه

مسأله  .1341وس ـــعت دادن ح ـــه کس ـــانی کـ ــه نـ ــانظور انسـ ــان (عحـ ــال) وحسـ ــوب

ویشوند ،بهتر اػ صدقه وستحجی دادن حه دخگران است.

مسأله  .1342صدقه دادن حه ظوخشاوند نحاػوند ،بهتـر اػ پرداظـت آن حـه افـراد دخگـر

ویحاشــد و بهتــر اػ آن ،صــدقه دادن حــه رحــن و فــاوحلی اســت کــه حــا انســان دشــهنی و

کحنهتوػی دارد.

مسأله  .1343وستحب است انسان در رساندن صدقه حه فقحر ،واسطه شود؛

در حدخثی اػ ضهحل بن دراح رواخت شده که ویگوخد :اػ حضرت اوام صادق

در وــورد پــاداش وــردی کــه حــه او درهــنهــایی داده وــیشــود تــا آن را (بــين نحاػونــدان)

تقســحن کنـــد پرســـحدم .اوــام صـــادق فروودنــد« :بــرای فــرد قســهت کننــده ،وثــل
پاداشی است که بـرای صـدقه دهنـده وـیحاشـد ،حـدون آنكـه اػ ثـواب دهنـده صـدقه

کن شود».

1

نحز اػ اوام صادق رواخت شده که فروودند« :اگر کـار ظحـر توسـط هشـتاد دسـت

ضــاری شــده و حــه انســام برســد ،ههــۀ آنــان وــأضور ظواهنــد بــود؛ حــدون آنكــه طحــزی اػ

ثواب صاحب صدقه کن شود».

2

مسأله  .1344بهت ــر اس ــت انس ــان ص ــدقۀ وس ــتحجی را پنه ــانی حده ــد؛ وگ ــر آنك ــه
پرداظت علنی آن حـه علـت رفـع تههـت خـا ترغحـب و اخسـاد انگحـزه در دخگـران خـا اوـور
دخگری حاشد که طنحن اهدافی تنها حا پرداظت آشكار آن وحقق ویشود؛

حكن صدقۀ واضب نحز اػ این ضهت حستگی حه ووارد آن دارد؛ گـاه شـراخط طـوری

است که پرداظت آشكار آن بهتر است و گاه پنهانی.

مسأله  .1345وكـــروه اس ــت انســـان و ــالی را ک ــه حاح ــت ص ــدقه ح ــه فقح ــر داده ،اػ او
 .1فشوع کافی ،ح ،2حاب أن الغی خقسن الصدقة شرخک صاحجها فی األضر ،ص ،55ح.3
 .2ههان ،ص 55و  ،56ح.4

صدقه /

ظرخداری کند خا حه عنوان هدخه اػ او بپغیرد خا اػ طریق دخگری آن را حـه ولكحـت ظـود
درآورد و این کراهت ،کراهت شدخدی است؛

الجته ،اگر طنحن والی اػ طریق ارث اػ فقحر حه صدقه دهنده ونتقل شـود ،اشـكال

ندارد.

مسأله  .1346رد کــردن ســاجل (کســی کــه درظواســت کهــک وــالی نهــوده) وكــروه

اســت ،هرطنــد انســان گهــان داشــته حاشــد (و احتهــال قــوی حدهــد) کــه وی وحتــاح

نحست؛ حلكه در طنحن وواردی حداقل وال اندکی 1حه وی حدهد.

مسأله  .1347کسی که نحاػ والی دارد تا ػوـانی کـه نحـاػش حـه حـد اضـطرار نرسـحده،
وكروه است اػ دخگران درظواست کهک کند؛

اوا درظواست کهک والی اػ ضانب کسی که نحاػ والی ندارد ،طنانشـه حـا تظـاهر

حه فقر و نحاػ ههراه حاشد ،حرام است و در غحر این صورت ،کراهت شدخد دارد.

 .1الجته ،حا رعاخـت حكهـی کـه در حنـد (ب) اػ وسـألۀ « »5332در وـورد صـدقه دادن غحـر سـحد حـه سـحد عکـر
شده است.

آباد کردن زمحنهای موات (باير)
در ایــن فصــل ،حــه بيــان توضــححات و شــراخطی کــه حــا رعاخــت آن انســان ویتوانــد

ػوحن وواتی را آحاد (اححاء) خا سناطحنی (تحسحر) کرده و نسجت حه آن حق اولوخـت

پيــدا کنــد ،خــا ػوحنهــایی واننــد ضنگــل کــه در اصــل آحــاد بــوده را در اظتحــار حگحــرد،

پرداظته ویشود.

شرايط آباد کردن زوحنهای ووات و جنگل و وانند آن
 زوحنهای ووات
 oزوحنهای ووات «باألصاله»

مسأله  .1348ػوحنهــایی کــه اػ احتــدا « َوــوات» بودهانــد ،ضــزء «أنفــال» و ولــک اوــام

عصر  ویحاشد؛

الجتــه ،هــر کســی ویتوانــد (در غحــر وــواردی کــه در وســاجل حعــد عکــر وــیشــود)،

ایـــن گونـــه ػوحنهـــا را «اححـــاء» و آحـــاد کنــد و حــا آحــاد کــردن آن ،در وــورد ػوــحن «حــق
اولوخت» نسجت حه دخگران پيدا وی کند.

در این حكن ،فرقی نحست که اححاء کنندۀ آن وسلهان حاشد خا غحر وسـلهان ،در

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

کشــور اســالوی حاشــد خــا غحــر اســالوی و طنانشــه اححــاء کننــده شــحعۀ دواػده اوــاوی

حاشد ،الػم نحست ظراح و اضرت ػوحن را بپرداػد.

مسأله  .1349اگر ػوحن ووات در حرخن ولک دخگران حاشد خا آحاد کـردن آن بـرظالف
وصالح عهووی بوده  -طوری که ولی اور اػ اححاء آن نهی کرده حاشد  -اححـاء طنـحن

ػوحنهایی ضایز نحست .ههحن طور ،گاه عنوان ثانوی دخگری ووضب ویشود اححـاء
ػوحن ووات وساػ نجاشد.

1

 oزوحنهای ووات بالعارض

ً
مسأله  .1351ػوحنهایی که آحاد بوده و حعدا ظراب شده و حه صـورت وـوات درآوـده
است طند قسن است:
لسففن ّاول :ػوــحنهــایی کــه اهــل آن ونقــرض شــده و اػ بــين رفتــهانــد خــا کــوخ کــرده
حاشــند و حــه ســجب گغشــت ػوــان و وــرور اخــام «وــال حــدون والــک» وحســوب شــوند؛

وانند روستاها و شـهرهای و یـران ،ػوـحنهـاى وتروکـه و ظـراب ،قنـاتهـاى قـدخهی اػ

بين رفته و هر آنشه کـه وـال اقـوام و اوـتهـای گغشـته بـوده کـه نـه اسـهی اػ آنهـا و نـه

اثرى حاقی وانده است خا حه اقوام و اوتهایی نسجت داده ویشوند که فقط اسهی اػ

آنها شناظته شده است؛
لسففن ّدوم :ػوــحنهــایی کــه هنگــام فــتح اســالوی «حاألصــاله» آحــاد بــودهانــد؛ واننــد

ضنگلهای طجحعی و پس اػ آن تجدیل حه ػوحن ووات شدهاند؛

ػوــحنهــای قســن اول و دوم ،ضــزء «أنفــال» وحســوب وــیشــوند و حكه ـی کــه در

وسألۀ « »5326عکر شد ،در وورد آنها ضاری ویشود.

 .1اگــر بــرای اححــاء و آحــاد کــردن ػوــحنهــای وــوات حســب وصــالح عاوــه ،قــانون و وقرراتــی قــرار داده شــده،
اححــای آنهــا حــدون اعن اػ وراضــع قــانونی عی صــالح وــورد رظصــت نجــوده و اضــاػه داده نهــیشــود .ههــحن
طور ،آحاد کردن ػوحن وواتی که سند رسهی آن حـه نـام فـرد دخگـری صـادر شـده ،حـا توضـححاتی کـه در آظـر
ههحن فصل ،وساجل « 5343تا  »5346عکر ویشود وورد رظصت نحست.

آحاد کردن ػوحنهای ووات /

لسن ّ
سىم :ػوحنهایی که حا فتح اسالوی اػ طریق ضنا (قهـر و غلجـه) 1حـه دسـت

آوده و هنگام فتح آحاد بودهاند ،ولی آحادانی آنهـا «حاألصـاله» نجـوده اسـت و پـس اػ آن

تجدیل حه ػوحن ووات شدهاند.

این ػوـحنهـا «ولـک وسـلهحن» اسـت طـه وسـلهانانی کـه در هنگـام فـتح ػنـدگی
ً
وی کردنــد و طــه وســلهحنی کــه حعــدا حــه دنحــا آوــده و ویآخنــد؛ تصــرف در ایــن گون ـه
ػوحنها ،حدون اعن حاکن شرع ضایز نحست و ا گـر ػوـحن وـغکور ظـراب شـده و تجـدیل

حـــه ػوـــحن وـــوات گ ــردد ،ههشن ــان ول ــک وس ــلهحن ب ــوده و قاب ــل تهل ــک ح ــا احح ــاء
نهیحاشد.

2

سایر ػوحنهای ووات حالعارض  -غحر اػ ووارد سه گانۀ وسألۀ قجل  -حه سه دسـته

تقسحن ویشوند:

الف .ػوحنهـایی کـه والـک خـا والكـان آنهـا ،وسهـول بـوده و وـردد بـين افـراد «غحـر

وحصور» 3است؛

4

ب .ػوحنهایی که والک آنها ،وعلوم و شناظته شده است؛

ج .ػوحنهایی که والک آنها ،وردد بين افراد «وحصور» است.

این ػوحنها ،صورتهای وصتلفی دارند که حكن آنها در عیل عکر ویشود:

صىست اول :والک ػوحن وغکور اػ آن اعراض کـرده و تصـرف در اضـزاء ،وصـالح و

وواد ووضود در آن را بر ههگان وجاح کرده حاشد؛

ً
« .1أراضی وفتوح َع ْنوة».
ً
 .2این ػوحنها «أراضی ظراضحه» نحز ناوحده ویشوند و طنانشه شرعا ثاحـت شـود کـه ػوحنـی در هنگـام فـتح
اسالوی اػ «أراضی ظراضحه» بوده است ،ولک وسلهحن وحسوب ویشود و احكـام ور بـوط حـه آن ضـاری
ً
ویشود؛ اوا اگر ثاحت نشود و وثال شک حاشد که در هنگام فتح اسالوی ػوحن وغکور وـوات بـوده خـا آحـاد،
حكن ػوحن ووات در وورد آن ضاری ویشود.
 .3ضــاحط افــراد وحصــور و غحــر وحصــور (شــجهۀ وحصــوره و غحــر وحصــوره) ،در صــفحۀ « ،»223پــاورقی «»4
عکر شد.
 .4این ػوحنها «وال حدون والک» شهرده نهیشوند ،حلكه ولک والک خا والكحنی که وضود دارند ویحاشد ،ولی
شصص آنها وورد شناظت نحست ،طنحن ػوحنیهایی «أراضی وسهول الهالک» ناوحده ویشوند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در این صورت ،هر کس ویتواند این گونه ػوحنهـا را «اححـاء» و آحـاد کنـد و حـا آحـاد

کردن آن ،در وورد ػوحن «حق اولوخت» نسجت حه دخگران پيدا وی کند.
صىست ّدوم :والک ػوحن قصد اححای وسدد آن را دارد ،ولی در وقت حاضر  -حـه
سجب نداشتن اوكانات والی خا تصرف غاصجانه و وانند آن  -توانایی آن را ندارد؛
صىست ّ
سىم :والک ػوحن قصد اححای آن را ندارد و ویظواهد ػوحن را ووات نگه
1

داشته و اػ انتفاعـات کـن آن بهـره بجـرد؛ واننـد اخنكـه اػ آنسـا حـه عنـوان ورتـع و طرا گـاه
ححواناتش استفاده کند خا اػ گحاهان ظشک آن بـرای هحـزم و روشـن کـردن آتـش بهـره

برد؛

هحر کس نهیتواند این ػوحنها (ػوحنهای صورت دوم و سوم) را حـدون اضـاػه اػ

والــک آن خــا کســی کــه در حكــن والــک اســت (واننــد وکحــل خــا ولــی شــرعی) تصــرف

نهوده و اقدام حه اححاء خا تحسحر آن نهاخد؛

صىست چهاسم :والک ػوحن ،قصد اححای آن خا استفاده اػ آن حا وضعحت فعلحش

را نــدارد و ػوــحن وــغکور را حــه ضهــت عــدم اهتهــام حــه شــأن آن و اػ روی بیاعتنــایی و

عدم توضه حه آحادانحش رها کرده حاشد؛ در ایـن صـورت ،طنانشـه ػوـحن وـوات وـغکور
ً
ســاحقا اػ ػوــحنهــای زراعــی و َورافــق آن بــوده ،شــصص دخگــر وــیتوانــد آن را «اححــاء» و
تجدیل حه ػوحن زراعی خا حاع آواده بهره برداری نهاخد و حـا آحـاد کـردن آن در وـورد ػوـحن

«حق اولوخت» نسجت حه دخگران پيدا وی کند؛

در غحر این صورت ،ا گـر صـاحب ػوـحن وعلـوم اسـت ،احتحـاط الػم آن اسـت کـه

کسی حدون اعن اػ والک آن اقدام حـه تصـرف و اححـای آن نكننـد و بـر فـرض اقـدام حـه

اححای آن حدون اضاػه ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود ،هرطند حه اخنكه حا هـن

وصالحه نهاخند.

 .1شاخان عکر است آحـاد کـردن ػوـحن وـواتی کـه سـند رسـهی آن حـه نـام فـرد دخگـری صـادر شـده خـا اححـای آن
ظــالف وقــررات وحســوب وــیشــود ،حــا توضــححاتی کــه در آظــر ههــحن فصــل عکــر ویشــود وــورد رظصــت
نحست.

آحاد کردن ػوحنهای ووات /

اوا اگر ػوحن وغکور اػ «أراضی وسهول الهالک» حاشد ،احتحـاط الػم آن اسـت کـه

فــرد اػ والـــک آن 1فحـــص و تحقحـــق نهاخــد و طنانشــه اػ دســتحابی حــه وی نــااوحــد و
وــأیوس شــد ،بــرای اصــالح اوــر ػوــحن وــغکور و کحفحــت تصــرف در آن 2الػم اســت حــه
حاکن شرع وراضعه نهاخد.

3

عدم ّ
اولويت والک زوحن آباد نسجت به زوحنهای ووات وجاور آن


مسأله  .1351کسی که والک ػوحن آحادی ویحاشـد ،نسـجت حـه ػوحنهـای وـواتی کـه در
اطراف ولكش وضود دارد ،اولوختی ندارد و هر کسی ویتواند آنها را  -حا توضححاتی که در
وساجل قجل عکر شد  -اححاء کند؛ وگر آنكه در حرخن ولک وغکور 4قرار داشته حاشد.
 در اختحار گرفتن زوحنی که در اصل آباد بوده

ً
مسأله  .1352اگر فـرد ػوحنـی واننـد ضنگـل خـا ورتـع طجحعـی را کـه در اصـل (اصـالة)
ً
آحاد بوده  -خعنی کسی قجال آنسـا را آحـاد نكـرده  -در اظتحـار حگحـرد (ححـاػت کنـد) ،حـا

توضــححات وــغکور در وس ـاجل « »5326و « »5327نســجت حــه آن ػوــحن حــق اولوخــت

پيدا وی کند.

5

 .1خا کسی که در حكن والک است ،وانند وکحل خا ولی شرعی او.
 .2واننــد اخنكــه حعــد اػ فحــص و خــأس و نــااوحــدی اػ شــناظت و دسترســی حــه صــاحب ػوــحن ،آن را اػ حــاکن
شرع خا وکحل وی حه قحهت وعهول حاػار حصرد و ثهن وعاوله را در اظتحار حاکن شـرع خـا وکحـل او قـرار دهـد
تا آن را حاحت رد وظالن اػ طرف صاحب آن حه فقرای دارای شراخط استحقاق صدقه دهد خا ظود حا اضـاػه
ظود ػوحن را حا اضاػۀ حاکن شرع خـا وکحـل وی حـه
اػ حاکن شرع خا وکحل وی اقدام حه این اور نهاخد ،خا آنكه ِ
فقحر دارای شراخط استحقاق اػ طرف صاحب آن صدقه دهد و حعد اػ تحویل و قـجض ػوـحن توسـط فقحـر
خا وکحل وی ،آن را حا اضاره بهای وعحن اػ وی اضاره نهاخد و خـا آنكـه حـاکن شـرع حـهطـور ووقـت ػوـحن را حـه
اضرت وتعارف حاػاری حه وی اضاره دهـد و وـال االضـارهاش حـه فقـرای دارای شـراخط اسـتحقاق شـرعی اػ
طرف صاحب آن صدقه داده شود.
ً
 .3حكــن ػوحنهــای وقفــی کــه آحــاد بــوده و حعــدا ظــراب شــده و حــه صــورت وــوات درآوــده ،در کتــاب هًهففاج
ّ
الصالحیى ،ضلد دوم ،فصل «اححاء الهوات» ،وسألۀ « »672آوده است.
 .4وعنای «حرخن» ،در وسألۀ « »5332عکر ویشود.
 .5تصرف در وناحع طجحعی وغکور حا تصرخب ،تغحير کاربری ،قطع درظتان ضنگلی و وانند آنكـه نـوعی ضـرر

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 وقدار اححاء (وال ک در صدق اححاء)

مسأله  .1353در اححـای ػوــحن وــوات ،حاخــد اقــداوات فـرد در آن حــه حــدی برســد کــه
ً
عنوان خک وكان آحاد بر آن عرفا صدق کند؛ ههشون ظانه خا وزرعه خا حـاع خـا اصـطجل
و وانند آن خا طاه خا قنات خا نهر.

حنــابراین ،وحــزان و وــال ک در صــدق اححــاء ،حــا توضــه حــه وــورد آن وتفــاوت اســت و

طنانشه تحقق اححاء وشكوک حاشد ،حق اولوخت ثاحت نهیشود.
 حرين زوحن

مسأله  .1354کسی که ػوحن وواتی را اححاء نهوده ،ههـان طـور کـه نسـجت حـه ػوـحن

حق اولوخت پيدا وی کند ،نسجت حه «حرخن» آن هن اولوخت دارد و کسی حق اححـای
آن را حدون رضاخت وی ندارد.

«حرخن» هر شیء ،وحدودهای است که برای اسـتفاده و بهـره بـرداری اػ آن شـیء،
ً
عرفــا وــورد نحــاػ ویحاشــد؛ واننــد حــرخن ظانــه ،حــاع ،وزرعــه ،طــاه آب ،طشــهه ،نهــر،
روستا ،شهرک ،شهر.

مسأله  .1355اگر کسی حصواهد در اطراف طاه آب وتعلـق حـه دخگـری ،طـاهی حفـر

نهاخــد ،حاخــد طــاه آب را در وحلــی احــداث کنــد کــه عــالوه بــر رعاخــت حــرخن طــاه حــه
وعنایی که در وسألۀ قجل عکر شد ،ووضب وارد آودن ضرر قابل توضه حه آن نشود.

حنابراین ،نجاخد طاه ظود را در وحلی حفر کند که ووضب ضغب تهام خا وقـداری

اػ آب طاه قجلی گردد و خا وانع ضرخان آب زیر ػوحنی حه آن گردد؛

این حكن ،در وورد احداث طشهه و قنات و نهر نحز ضاری است.

رساندن حه ثروت ولی کشور بوده و وغـایر حـا وصـالح عاوـه و ظـالف قـانون و وقـررات وحسـوب وـیشـود،
وورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهیشود.

آحاد کردن ػوحنهای ووات /

تحجحر

مسأله  .1356کســــی ک ـــه قصــــد احح ـــای ػوـ ــحن وـ ــواتی را  -ح ـ ـا وضـ ــود شـ ــراخط آن -
داشــته حاشــد ،طنانشــه ػوــحن وــغکور را «تحسحــر» نهاخــد ،نســجت حــه اححــای آن ،حــق
اولوخت پيدا وی کند و شصص دخگـر نهیتوانـد حـدون رضـاخت وی آن ػوـحن را اححـاء
نهاخد و اگر طنحن کند ،حقی در ػوحن براخش اخساد نهیشود.

وقصود اػ «تحسحر» ،انسام کاری در ػوحن ووات است کـه نشـان دهنـدۀ تصـهحن

فـرد بــر اححــای ػوــحن حاشـد؛ واننــد ســناطحنــی ،دیـوارکشــی خــا قــرار دادن حصــاری اػ
طوب خا غحر آن در اطراف ػوحن و خا ظاک برداری و پیریزی ػوحن.

مسأله  .1357تحسحر حاخد حه گونـهای حاشـد کـه عـالوه بـر نشـان دادن تصـهحن فـرد بـر
ً
اححای ػوحن ووات ،وحدودۀ آن را نحز عرفا وشصص نهاخد.
ً
مسأله  .1358تحسحــر الػم نحســت وســتقحها توسـط ظــود فــرد انســام شــود؛ حلكــه ا گــر

فــرد ،دخگــری را بــرای تحسحــر اػ طــرف ظــود وکحــل خــا اضحــر کنــد ،حــق اولوخــت پــس اػ
تحسحر برای ووکل خا وستأضر اخساد ویشود.

1

مسأله  .1359اگر کسی ضهت احداث قنات ،طـاهی را در ػوـحن وـوات حفـر کنـد،

این کـار نسـجت حـه ظـود قنـات و نسـجت حـه ػوحنهـای وـواتی کـه آب قنـات  -پـس اػ
کاول شدن قنـات  -حـه آن ویرسـد ،تحسحـر حـه حسـاب ویآخـد و کسـی حـق اححـای

این ػوحنها را ندارد.

مسأله  .1361اگر فردی که تحسحر کرده حه ضهتـی واننـد فقـر خـا نـاتوانی اػ تهحـۀ لـواػم

وورد نحاػ  -حتی حا کهک گرفتن اػ دخگران عاضز اػ اححـاء و آحـاد کـردن آنشـه تحسحـر

کرده ،حاشد ،حق اولوختی نسجت حه آن ػوحن ووات ندارد و انتقال آن حـا صـلح خـا هجـه
خا فروش و وانند آن حه دخگری نحز صححح نحست و اثری ندارد.

حنابراین ،دخگـران ویتواننـد ػوـحن وـغکور را  -حـا رعاخـت شـراخطی کـه بـرای اححـای

 .1اوا اگر کسی حدون ههاهنگی حـه نحاحـت اػ شصصـی ػوحنـی را تحسحـر نهاخـد و حعـد اػ اطـالع ،آن شـصص
نحاحت وغکور را اضاػه دهد ،کافی نحست و اػ این حاحت حقی برای ونوب عنه ثاحت نهیشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ػوحن عکر شد  -اححاء و آحاد نهاخند.

مسأله  .1361اگر کسی ػوحن ووات را بيشـتر اػ وقـداری کـه توانـایی اححـاء و آحـادانی
آن را دارد ،تسسحــر کنــد ،تحسحــر وقــدار اضــافه بیاثــر اســت و حقــی بــرای فــرد در آن
وقدار اخساد نهیشود.

مسأله  .1362اگر بر اثر سهلانگاری و کوتاهی فرد ،آثـار تحسحـر اػ ػوـحن وـوات وحـو

شده و اػ بين برود ،حق اولوخت فـرد ػاجـل شـده و اػ بـين وـیرود؛ ولـی طنانشـه اػ بـين
رفتن آثار تحسحر حه ضهـت دخگـری واننـد وػش حـاد خـا غحـر آن اػ عواوـل غحـر اظتحـاری

حاشد ،حق اولوخت فرد حه قوت ظود حاقی است؛ وگر آنكـه وی حـا وضـود اطـالع اػ ایـن
اور ،نسجت حه تسدخد تحسحر آن اقدام نكند.

مسأله  .1363اگر کسـی ػوـحن وـواتی را تحسحـر نهاخـد ،حاخـد پـس اػ تحسحـر اقـدام حـه
اححای آن نهاخد.

حنابراین ،اگر اححای آن را حه ودت طوالنی رها کند ،حاقی بودن حق اولوخت بـرای

او وحل اشكال است و احتحاط الػم آن اسـت کـه دخگـران بـرای اححـای آن حـه حـا کن

شرع خا وکحل وی وراضعه نهاخند تا او را ولزم کند حه اخنكه خا ػوحن را اححاء نهـوده و خـا
اػ آن دست بردارد؛ الجته ،اگر عغر ووضهی ابـراػ کنـد ،حـه ههـان وقـدار حـه وی وهلـت

داده ویشود.

1

مسأله  .1364حق تحسحر اػ حقوق قابل نقل و انتقال است .حنـابراین ،وصـالحه خـا
وعاوضۀ آن در اػای درخافـت وجلغـی اشـكال نـدارد و ا گـر صـاحب حـق تحسحـر فـوت

نهاخد ،حق وغکور حه ورثۀ وی حه ارث ویرسد و زوضۀ وتوفی  -هرطند اػ ػوحن ووات
ارث نهیبرد  -ولی اػ حق تحسحر آن ارث ویبرد.

 .1اگر دسترسی حه حاکن شرع خا وکحـل وی وهكـن نجاشـد خـا اوكـان الـزام وی اػ ایـن طریـق نجاشـد ،طنانشـه
ً
فــرد در اححــای ػوــحن وــوات حــه وقــداری تــأظحر و اههــال نهاخــد کــه عرفــا گفتــه شــود ػوــحن وــغکور وعطــل و
حدون استفاده وانده است ،حـق تحسحـر وی سـاقط وـیشـود ،هرطنـد احتحـاط وسـتحب وراعـات حـق
وی تا سه سال قهری است.

آحاد کردن ػوحنهای ووات /

صدور سند رسهی زوحن ووات بدون اححاء و تحجحر

مسأله  .1365اگر فرد اقدام حـه تحسحـر 1و اححـای قطعـه ػوـحن وـوات نكـرده حاشـد تـا

نسجت حه آن حق اولوخت پيدا کند ،ولی «سند رسهی» ػوحن وغکور حه نـام وی حاشـد
ً
و او قانونــا والــک آن شــناظته شــود ،تحسحــر ػوــحن وــغکور خــا اححــای آن بــرای دخگــران
حدون اعن صاحب سند و توافق حا وی ،وورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهیشود.

مسأله  .1366اگر صاحب سـند رسـهی ػوـحن وـوات حصواهـد ػوـحن وـغکور را قجـل اػ

تحسحر و اححاء حه دخگری واگغار کند ،فروش آن صححح نحسـت؛ ولـی ویتوانـد آن را
حا ُضعاله حه صورت عیل حه دخگری واگغار نهاخد:
کسی که وتقاضی در اظتحار گرفتن ػوحن اسـت ،حـه عنـوان «ضاعـل» حـه صـاحب
ً
سند (عاول) حگوخد« :اگر در وحضر اسناد رسهی حاضـر شـده و سـند را قانونـا حـه نـام
ون ونتقل کنی ،فالن وجلغ حاحت حق الزحهه ُ
(ض ْعل) حه تو ویپرداػم».
حنــابراین ،حــا انتقــال ســند رســهی حــه نــام ضاعــل ،صــاحب ســند اػ ضاعــل وجلــغ

وغکور را طلجكار شده و ویتواند آن را اػ او وطالجه و درخافت نهاخد.

مسأله  .1367اگــر صــاحب ســند رســهی ػوــحن وــوات قجــل اػ تحسحــر و اححــاء و آحــاد
کردن آن فوت نهاخد ،ػوحن وغکور حه ارث شرعی نهیرسـد ،ولـی اضـاػه داده وـیشـود
که ورثه حسب ووازین شرعی ارث ،آن را بين ظود قسهت نهاخند و اػ آنسا کـه زوضـۀ

وتوفی اػ ػوحن ولكی ارث نهیبرد ،اػ ػوحن ووات نحز سهن بر نحست؛

حنابراین ،اگر ورثۀ وتـوفی خـک پسـر و خـک دظتـر و زوضـۀ وی حاشـد ،دو سـوم ػوـحن

اظتصاص حه پسر داشته و خک سوم اظتصاص حه دظتـر دارد و زوضـۀ وتـوفی سـههی
اػ ػوحن ووات ندارد؛

2

الجتــه ،حكــن فــوق در صــورتی اســت کــه وتــوفی (صــاحب ســند) حــدهكار نجــوده و

 .1وعنای تحسحر ،در وسألۀ » »5334عکر شد.
 .2ولی زوضه ویتوانـد ضهـت حضـور در وحضـر بـرای اوضـای انتقـال سـند حـه صـورت ضعالـه ،حـق الزحهـه
ُ
(ض ْعل) درخافت نهاخد که توضحح آن اػ وسألۀ قجل فههحده ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وصحت حه ثلث نكرده حاشـد .حكـن صـورت حـدهكاری خـا وصـحت وتـوفی ،در وسـألۀ

حعد عکر ویشود.

مسأله  .1368اگر صاحب سـند رسـهی ػوـحن وـوات قجـل اػ تحسحـر و اححـای ػوـحن
در حالی فوت نهاخد که حدهكار حاشد ،حـه گونـهای کـه سـایر دارییهـای وتـوفی بـرای

ادای آن کافی نجاشد ،اححای ػوحن وغکور حه ورثه خا شصصی که ورثـه سـند رسـهی را

حه نام وی ونتقل وینهاخند اضاػه داده نهیشود ،وگر آنكه قحهت حـاػاری و وتعـارف
ػوحن را ضهت ادای حدهیهای وحت بپرداػند؛

ههشنحن ،اگر وتوفی وصحت حه ثلث اووالش کـرده ،اححـای ػوـحن وـغکور حـه ورثـه خـا

شصصی که ورثه سند رسهی را حه نام وی ونتقل وـینهاخنـد اضـاػه داده نهـیشـود ،وگـر

آنكه خک سوم قحهت حاػاری و وتعارف ػوحن را ضهت عهل حه وصاخای وتوفی بپرداػند.

ههحن طور ،نسجت حه دو سوم حاقحهاندۀ ػوحن ،اححای آن حه شـصص دخگـر غحـر اػ

ورثه اضاػه داده نهـیشـود ،وگـر آنكـه شـصص وـغکور حـا هـر خـک اػ صـاحجان سـهام اػ
ورثه حه توافق رسحده و اػ آنان اضاػه داشته حاشد.

ّ
ّ
کحفحت تهلک وعدن

مسأله  .1369وعادن ضزء «أنفال» حه شهار ویرود و دو نوع است:

الف .وعادن ظاهری؛ ونظور اػ آن وعـادنی اسـت کـه روی سـطح ػوـحن ویحاشـد،

وانند نهک و قحر و گوگرد؛

ب .وعادن حاطنی که در حاطن ػوحن است و استصراح آن نحاػ حـه «حفـاری» دارد،

وانند بيشتر وعادن طال و نقره.

حكن ظهس وعدن در ضلـد دوم ،فصـل «ظهـس» ،وجحـث «ظهـس وعـدن» عکـر

شد؛ اوا حكن تهلک آن حه صورت عیل است:

وعــادن ظــاهری را هــر کــس در اظتحــار حگحــرد (ححــاػت کنــد) و قصــد تهلــک آن را

کنـــد ،والـــک ویشـــود .حنـــابراین ،اگـــر فــرد وقــداری اػ خــک وعــدن را  -کــن خــا ز خــاد -

آحاد کردن ػوحنهای ووات /

ححاػت کند ،والک ههان وقدار ویشود و در حقحه حقی ندارد.
حكن تهلک وعادن حاطنی ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

1

مسأله  .1371وعــادن حــاطنی حــا اســتصراح آن توس ـط فــرد و قصــد والــک شــدن ،حــه
ولكحت وی در ویآخد؛

الجته ،این حكن در صورتی است که ػوحنی که وعدن در آن واقع شده ،وتعلق حه

ههان فـرد (اسـتصراح کننـده) حاشـد خـا اػ ػوحنهـای «أنفـال» ههشـون ػوـحن وـوات خـا
داونۀ کوهها بوده و وانع شـرعی اػ اسـتصراح آن وضـود نداشـته حاشـد و ا گـر ػوحنـی کـه
وعـــدن در آن واقـــع شـــده اػ ػوحنهــای ظراضحــه 2حاشــد ،در صــورتی اشــحای وعــدنی

اس ــتصراح ش ــده اػ آن ح ــه ولكح ــت ف ــرد در ویآخ ــد ک ــه اسـ ـتصراح آن ،ح ــا اض ــاػۀ ول ــی
وسلهحن صورت گحرد؛

اوا اگر وعدن در ػوحن وتعلق حه شصص دخگر حاشد ،طنانشه استصراح آن حـدون

اعن وی صــورت گرفتــه ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه والــک (خــا کســی کــه در حكــن

والک است) و فرد استصراح کننده ،نسجت حه آن وصالحه نهاخند.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر فـردی کــه ضــایز اســت وعــدن را اســتصراح نهاخــد ،برظــی اػ
ً
وقدوات استصراح را در ػوـحن انسـام دهـد وـثال حصشـی اػ ػوـحن وعـدن را حفـر کنـد،

ولـــی حـــه وعــدن دســت پيـــدا نكنـــد ،حفــاری انســام شــده ،حكــن «تحسحــر» را دارد.

حنابراین ،طنانشه در کار استصراح وعـدن اههـال کـرده و آن را تعطحـل نهاخـد ،حـاکن
شرع خا وکحل وی ،او را الزام حه اتهـام عهـل خـا اعـراض و رفـع خـد اػ آن وـینهاخـد ،الجتـه

اگر عغر ووضهی ابراػ کند ،حه ههـان وقـدار حـه او وهلـت داده ویشـود ،سـاس حـاکن
شرع خا وکحل وی او را بر انتصاب خكی اػ دو اور اضجار وینهاخد.

 .1اگــر بــرای اســتصراح وعــدن ،طــه ظــاهری و طــه حــاطنی ،حســب وصــالح عاوــه قــانون و وقرراتــی قــرار داده
شده ،استصراح آن حدون اعن اػ وراضع عی صالح قانونی وورد رظصت نحست.
 .2ونظور اػ «ػوحنهای ظراضحه» در وسألۀ « ،»5335قسن سوم اػ ػوحنهای ووات حالعارض عکر شد.

مشترکات
ونظور اػ «وشترکات» (در این «فصل») ،عجارت است اػ:

«راهه ـــا ،کوط ـــهها و ظحاحانه ـــا» « -وسـ ــاضد» « -وـ ــدارس وقفـ ــی» « -آبهـ ــا» -
«وعادن»؛ که توضحح و برظی اػ احكام وربوط حـه اسـتفاده و تصـرف در آنهـا در اداوـه
عکر ویشود.

1

راهها ،کوچهها و خحابانها

راهها» دو نوعاند :الف .ظحاحانها ،کوطهها و راههای حاػ و غحر بنحست؛

ب .راهها و کوطههای بنحست.
 راههای باز

مسأله « .1371راه حـــاػ» راه ــی اس ــت ک ــه وه ــر ورودی و ظروض ــی دارد 2و ب ــنحس ــت

نهیحاشد؛ وانند حسحاری اػ ظحاحانها و کوطههای عهووی.

 .1شاخان عکر اسـت برظـی اػ وسـاجل ور بـوط حـه «وسـاضد» در ضلـد اول ،فصـل «وسـاضد و وشـاهد وشـرفه» و
برظی اػ احكام وربوط حه «ودارس وقفی» در ضلد طهـارم ،فصـل «وقـف» بيـان وی گـردد و در ایـن فصـل،
احكام وشترکاتی اػ قجحل راهها و آبها عکر ویشود.
 .2الجتــه ونظــور ،ورود و ظــروح افــراد اســت و بــرای صــدق عنــوان «راه حــاػ» الػم نحســت حــه گونــهای حاشــد کــه
وسایل نقلحه حتوانند اػ آنسا عجور کنند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله « .1372راه حــاػ»  -کــه عهــووی و وشــترک بــين وــردم ویحاشــد  -بــر اثــر خكــی اػ
ووراد زیر حه وضود ویآخد:

الففف .وــردم خــا وســایل نقلحــه و واننــد آن در ػوــحن وــوات رفــت و آوــد و تــردد ز خــاد

داشته حاشند؛ وانند ضادههایی که در بياحانها و صحراها و ونـاطق بيـرون اػ شـهرها
اػ ایــن طریــق پدخــد ویآخــد و شــهر خــا روســتا خــا ونطقــهای را حــه شــهر خــا روســتا خــا ونطقــۀ

دخگر وصل وی کند.

ب .فردی ػوحن ظود را حه عنوان راه داجهی برای رفت و آود عهوم وردم قـرار دهـد.

در این صورت ،ظود او نحز پس اػ این کار نهیتواند رضوع کـرده و راه را حـه ولـک ظـود

برگرداند.

ج .فرد خا ضهتی 1وسحری را در ػوحن ووات ،وعحن کرده و آن را راه عهوم وردم قـرار

دهد.

د.عــدهای ػوــحن وــوات را ضهــت احــداث حنــاء (ظانــه و ) ...اححــاء کننــد و بــين

ظانــهها وســحرهایی کــه دارای ورودی و ظروضــی اســت ،بــرای رفــت و آوــد وــردم حــاػ
حگغارنــد ،طــوری کــه وــردم اػ طرفــی وارد و اػ طرفــی ظــارح شــوند تــا حــه ضــادۀ عهــووی
دخگر خا حه ػوحن ووات برسند.

مسأله « .1373راههای حاػ» اػ وشترکات وحسـوب شـده و تهـام وـردم در اسـتفاده اػ
آن برابر ویحاشند و کسی حق ندارد در ػوحن آن تصرفاتی وانند ساظت دیوار خـا حفـر

طاه آب خا اخساد نهـر خـا کاشـت درظـت خـا نصـب دکـه انسـام دهـد ،هرطنـد احـداث

آنها ضرری برای عابرین نداشته حاشد.
ً
كهــالت و
مسأله  .1374هــر کســی ویتوانــد در راههــای حــاػ ،آنش ـه را کــه عرفــا ضــزء ُو ِ
حســنات راههــا و وعــابر عهــووی شــهرده شــده و ضــرری بــرای رفــت و آوــد در آنهــا حــه
ُو ِ
2

وضود نهیآورد ،اخساد و احداث نهاخد؛

 .1وانند نهاد خا وؤسسهای که وساػ حه انسام این کار است.
 .2وگر آنكه اػ وواردی حاشد که در وسألۀ حعد عکر ویشود.

وشترکات /

واننـــد احـــداث ضـــوی ،ضه ــت عج ــور آب ح ــاران و فاض ــالب خ ــا نص ــب ظ ــروف

وصصــوص ضهــعآوری زحالــه و نصــب ســتونهای طــراع بــرق و پــل هــوایی بــرای عجــور

عـابرین اػ عـرض ظحاحانهـای وسـحع خـا نصـب سـایجان خـا کاشـتن درظتـان و خـا سـایر
اوكانــات رفــاهی در اوــا کن وناســب بــرای هــر خــک اػ آنهــا ،کــه وضــود آن حــه وصــلحت

عابرین ویحاشد.

1

مسأله  .1375کسانی که ولک آنـان در حاشـحۀ ظحاحـان خـا کوطـههای غحـر بنحسـت
قرار دارد ،حا دو شرط ویتوانند اػ فضای ظحاحان خا کوطه ضهت اخساد حالكن و وانند
آن استفاده کنند:

الف .حه هحر وضه ،وضر حه حال عابرین نجاشد؛

ب .ووضب تصرف در ولک دخگران  -حدون رضاخت صاحب آن  -نجاشد؛

الجته اگر این اور ووضب اشراف بر ولک ههساخگان حاشـد ،وحـل اشـكال اسـت و

رعاخت وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

در ورودی ضدخـد خـا پنسـره حـه سـوی
مسأله  .1376هر کسـی ویتوانـد اػ ولـک ظـودِ ،

ظحاحان و راههای غحر بنحست حاػ کند و نحز اسـتفاده اػ فضـای طنـحن راههـایی بـرای

نصب ناودان ،دودکش ،خا احداث حالكن ،سـقف 2و ز یـرػوحن و واننـد آن  -طنانشـه
اػ اســتحكام کــافی برظــوردار بــوده ،طــوری کــه اػ ظــراب شــدن در اوــان حاشــد  -ضــایز

است؛

الجته ،حاخد وراعـات شـود کـه ضـرری حـه رفـت و آوـد کننـدگان وارد نشـود ،هرطنـد

این ضرر ،در حد تارخک شدن وحل عجور و ورور حاشد.

3

 .1الجتــه در ایــن وســأله و وســاجل حعــد ،ا گــر حســب وصــالح عاوــه و لحــاظ وــوازین شــرعی ،قــانون و وقرراتــی
حاشد ،وصالفت حا آن وورد رظصت نحست.
 .2الجته اگر حصواهد طرف دخگر سقف را روی دیوار شصص دخگری قرار دهد خا در فضای ولـک وی تصـرف
نهاخد ،حاخد حا اضاػۀ او حاشد.
 .3در صورتی که اقـدام فـرد در اوـور وـغکور ،اػ ضهتـی وضـر و اػ ضهتـی وفحـد حاشـد ،حاخـد حـه ولـی اوـر وراضعـه
شود تا وورد وناسبتر را انتصاب کند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1377هــر کســی ویتوانــد اػ ظحاحانهــا و راههــا و کوطــههای غحــر بنحســت تــا

حدی که وضر حه حال رفت و آود کنندگان (وانند سد وعجر خا اخساد وزاحهـت بـرای

آنان) نجاشد ،برای کارهایی وانند نشستن ،ظوابيـدن ،نهـاػ ظوانـدن ،ظر خـد و فـروش

و ...استفاده کند و هحر کس حق ندارد دخگران را اػ این اوور حاػ دارد.

مسأله  .1378اگر کسی که برای حرفه و وعاوله و واننـد آن در قسـهتی اػ راه (راه حـاػ

غحر بنحسـت) نشسـته ،در حـالی اػ ضـای ظـود برظحـزد کـه غـرض وی اػ آن کـار هنـوػ

حاقی است و وی قصد حاػگشـت حـه آن وحـل را دارد ،طنانشـه عالوتـی واننـد کـاال خـا
حساط خا شیء دخگری در آنسا قرار دهد ،فرد دخگر حق اشغال ضای او را ندارد؛

الجته ،اگر طنحن شحجی در وحل حضور وی حه ضـا نهانـده حاشـد ،اشـغال ضـای او

در ههان روػ حنابر احتحاط واضب ضایز نحست؛ اوا در روػهای حعد اشكال ندارد.

مسأله  .1379اگــر کســـی بـــرای وعاولــه و واننــد آن  -حه گونــهای کــه وــزاحن رفــت و
آود کنندگان نحست  -در قسهتی اػ راه نشسته حاشد ،دخگران حق ندارنـد در اطـراف
ً
او تا وحدودهای کـه عرفـا بـرای قـرار دادن کـاال و اخسـتادن وشـترخانش حـه آن نحـاػ دارد
وزاحهت اخساد کنند؛

حلكــه نجاخــد در قســهتهــای دخگــر راه حه گونــهای حنشــحنند کــه وشــترخان نتواننــد

کاالخش را بجحنند خا وانع رسحدن افراد حه وحل وی گردند.

مسأله  .1381کســی کــه بــرای وعاولــه و واننــد آن در قســهتی اػ راه نشســته ،ویتوانــد
طوری که وـزاحن رفـت و آوـد کننـدگان نجاشـد ،بـرای وحـل نشسـتن ظـود سـایجانی اػ

حصحر ،پارطه و وانند آن قرار دهـد؛ ولـی حنـاء کـردن طحزهـایی وثـل دکـه 1و واننـد آن

ضایز نحست.

مسأله  .1381اگر راه عهووی (غحر بنحست) در بين دو خا طند ولک واقع شده حاشد
 -حتــی ا گــر آن راه بــرای عجـــور عـــابرین ضــحق حاشــد  -توســعه دادن راه بــر صــاحجان

ولکها واضب نحست ،هرطند در صورت اوكان کار پسندخدهای ویحاشد.
 .1وانند حاضهها و سكوهایی که ضهت انسام وعاوالت در وحلی حناء ویشود.

وشترکات /

 راه بسته (کوچههای بنبست)

مسأله « .1382راه بنحست» راهی است که حه علت قرار گرفتن ظانه و دیوار در سه

طرف آن ،حه راه خا ػوحن وجاح دخگری راه نداشته و وسدود ویحاشد.

مسأله  .1383حــق اســتفاده و تصــرف در کوطــهها و راههــای بنحســت ،وتعلــق حــه

در ظانههاخشان حه آن راه و کوطه حاػ ویشود.
صاحجان ظانههایی است که ِ

هــر خـــک اػ افــراد وـــغکور ،حـــه انـــداػۀ راه عجــور و ورورشــان در آن وشــترک هســتند.

حنابراین ،احتدای کوطه ،وشترک بين ههۀ آنان اسـت و هـر طـه حـه آظـر کوطـه نزدخـک
ویشود ،تعداد شرکا کهتر وی گردد و گاه صاحب حق ،فقـط خـک نفـر وـیحاشـد و آن
وقتی است که در انتهای کوطه تنها خک در وضود داشته حاشد.

شــاخان عکــر اســت ،حقــی کــه در ایــن وســأله عکــر شــد ،حــه کســانی کــه تنهــا دیــوار

در آن  -تعلق ندارد.
ولكشان در کوطه است  -نه ِ

در ظانهاش در کوطۀ بنحست حاشد ،ویتواند در وحل قجل
مسأله  .1384کسی که ِ

در دوم ،حه احتدای کوطـه نزدخـکتر
در دخگری نحز حه کوطه حاػ کند طوری که ِ
اػ آن درِ ،

حاشد؛

در ســابق ،دری کــه حــه انتهــای کوطــه نزدخــکتر حاشــد ،حــاػ
اوــا ا گــر حصواهــد حعــد اػ ِ

کند ،حاخد حا رضاخت صاحجان وناػلی حاشد که حق رفت و آود آن قسهت وتعلـق حـه
آنان است.

مسأله  .1385کســی کــه تنهــا ،دیــوار ظانــهاش در کوطــۀ بنحســت قــرار دارد ،حــدون
اضاػۀ صاحجان ولکهایی که حق رفت و آود در آن دارند ،نجاخـد اقـدام حـه تصـرفاتی

وانند حاػ کردن دری برای رفت و آود حـه کوطـه خـا احـداث حـالكن خـا سـقف خـا نصـب

ناودان در فضای کوطه خا حفر سرداب (زیر ػوحن) در زیر کوطه حنهاخد؛

الجته ،ویتواند پنسرهای بر دیوار وغکور قـرار دهـد؛ ولـی قـرار دادن دری فقـط بـرای

تهوخۀ هوا خا روشنایی  -نه برای رفت و آود  -وحل اشكال اسـت و رعاخـت وقتضـای
احتحاط در وورد آن ترک نشود.
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در ونزلشـان حـه کوطـۀ بنحسـت حـاػ ویشـود ،در
مسأله  .1386هر خـک اػ افـرادی کـه ِ
وحــدودۀ حــق ظــوخش 1،عــالوه بــر حــق رفــت و آوــد ،حــق نشســتن در کوطــه را حتــی
حدون اضاػۀ سایرین دارند؛ وشروط بر اخنكه وزاحن رفت و آود نجاشد.

ههحن طور ،رفت و آود حه ظانۀ آنان اػ این کوطه بـرای هـر خـک اػ آنهـا و ظـانواده و

وههانــان و تهــام کســانی کــه ارتجــاطی حــا آنــان دارنــد ،ضــایز اســت ،هرطنــد برظــی اػ

صــاحجان ظانــههــا ناحــالغ ،دیوانــه خــا ســفحه (وحســور) حاشــند و صــاحجان ونــاػل الػم
نحست در رفت و آودها برابری و وساوات را رعاخت کنند.

مسأله  .1387تــردد ،تصــرف و اســتفاده اػ کوطــههای بنحســت بــرای ســایر افــراد 2حــه
ً
انداػۀ وتعارف که وعهوال کسی اػ آن ضلوگحری نهی کند ،اشكال ندارد؛ ولی بـيش اػ

این وقدار ،نحاػ حه اضاػه خا اطهحنان حه رضاخت صاحجان حق در آن کوطه دارد.
 حکن خحابانهايی که دولت احداث ویکند

مسأله  .1388رفت و آود و توقف در ظحاحانها و پيادهروهاى واقع شـده در ونـاػل و
وغاػهها و اوال ک شصصی وردم که دولـت آنهـا را تهلـک کـرده و تجـدیل حـه راه نهـوده

است ،ضایز است؛

الجته ،اگر کسـی حدانـد کـه ضـاى ظاصـی اػ ایـن راههـا را ،دولـت حـه قهـر و حـدون آنكـه

وــالكش را حــا دادن ظســارت و غراوــت خــا آنشــه در حكــن آن اســت راضــی کــرده حاشــد،

تصرف کرده ،حكن ػوحن غصجی را دارد 3و هحر نـوع تصرفی  -حتـی عجـور اػ آن  -ضـایز
نحست؛ وگر آنكه اطهحنان حه رضاخت والكش برای این تصرف داشته حاشـد و طنانشـه
والک ،صغحر خا سفحه خا وسنون (وحسور) حاشـد الػم اسـت ولـی شـرعی او  -واننـد پـدر،

پدربزرگ پدری و خا قحن ونصوب اػ سوى آن دو  -را راضی کند؛

 .1توضحح این حق ،در وساجل قجل عکر شد.
 .2خعنی غحر اػ کسانی که حقی برای آنان در وساجل قجل عکر شد.
 .3ههشنحن است حكن ،اگر کسی حداند که خكی اػ طند ووضع ظـاص (شـجهه وحصـوره) اػ ایـن راههـا کـه
وحل احتالی اوست غصب شده است.

وشترکات /

حكن وغکور در ایـن وسـأله و وسـألۀ حعـد ،شـاول حاقحهانـدۀ ػوحنهـای وـغکور کـه

هنوػ حه صورت ظحاحان و وانند آن نشده نحز ویشود.

مسأله  .1389اگر انسان حدانـد دولـت ،وحـل وشصصـی اػ راههـایی را کـه در وسـألۀ

قجــل عکــر شــد ،حــدون حــه دســت آوردن رضــاخت صــاحب آن تهلــک کــرده و والــک آن
براخش وعلوم نجاشد ،حكن وال وسهول الهالک را دارد و ضهت تصرف خا استفاده اػ

آن حاخد حه حا کن شرع رضوع نهاخد و حكن فوق شاول حاقحهاندۀ ػوحنهـای وـغکور کـه

هنوػ حه صورت ظحاحان و وانند آن نشده نحز ویشود.

مسأله  .1391رفت و آود و نشسـتن و تصـرفاتی اػ ایـن قجحـل در ػوـحنهـاى وسـاضد،

حســحنحههــا ،قجرســتانهــا و دخگــر وــوارد وقــف عــام کــه در راههــا واقــع شــدهانــد ،ضــایز

اســت؛ ولــی ایــن گونــه تصــرفات در ػوــحنهــاى وــدارس و واننــد آنهــا اػ ووقوفــاتی کــه
عهـــووی وحســوب نهـــیشـــود ،ضــز بـــراى کســانی کــه وقــف براخشــان شــده (ووقــوف
علحهن) ،وحل اشكال است و حنابر احتحاط واضب حاخد اػ آن اضتناب شود.

مسأله  .1391ػوــحن وســاضد واقــع شــده در ظحاحــانهــا و پيــادهروهــا ،اػ وقــف بــودن

ظارح نهیشود ،ولی احكام وترتب بر عنوان وسسد را ندارد .حنـابراین ،نسـس کـردن
آن حرام نجوده و طنانشه نسس شـود ،الػم نحسـت تطهحـر گـردد .ههـحن طـور ،توقـف و

وكث ضنب و حاجض و نفساء در آن اشكال ندارد؛

اوــا قســهتهــاى حاقحهانــده اػ وســسد ،ا گــر اػ عنــوان وســسد بــودن ،ظــارح نشــده

حاشد و حه آن وسسد  -هرطند وسسد ظراب خا وتروکه  -صـدق نهاخـد ،ههـۀ احكـام
ً
وربوط حه وسسد بر آن ضاری ویشود؛ ولی اگر اػ عنوان وسسد بـودن ظـارح شـود  -وـثال
غاصــجی آن را حــه وك ـان تســاری ،ونــزل و واننــد آن تجــدیل کنــد  -احكــام وســسد را
نــدارد و ههــۀ انتفاعــات و اســتفادههای حــالل اػ آن ،بــرای غحــر غاصــب ضــایز اســت؛
الجته هر اوری که ووضب تثجحت غصب شود ،ضایز نحست.

مسأله  .1392حكن قجرسـتانهـاى وسـلهانان کـه در ظحاحـانهـا و راههـا و وعـابر قـرار

ویگحرد و اػ اوال ک شصصی خا اوقاف عام است ،در وسـاجل « 5366و حعـد آن» بيـان
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شــد؛ الجت ـه ،ا گــر رفــت و آوــد و توقــف ،پــارک واشــحن و واننــد آن در ػوــحن قجرســتان
ووضب هتک حروت اووات وسلهان ودفون در آن وكان حاشد ،ضایز نحست؛

اوا اگر قجرستانی که در ظحاحان و راه قـرار گرفتـه ،ولـک شصصـی خـا وقـف نجاشـد،

تصرفات وغکور در صورتی که هتک حروت شهرده نشود ،ضایز است.
آب نهرها و...

مسأله  .1393اگــر کســی وقــداری اػ آب رود خــا نهــر بزرگــی  -واننــد رودظانــۀ کــارون،

ارس ،کرظــه ،دضلــه ،فــرات  -خــا نهرهــای کــوطكی کــه ظــود حــهطــور طجحعــی ضــاری

شـــدهاند و کســـی آنهـــا را ح ــه ضرخ ــان نحنداظتــه  -واننــد طشــههســارهایی کــه اػ دل
ػوحنهای ووات خا کوهها ضوشحدهاند خا اػ سحالبها خا آب شدن بـرفهـا و واننـد آن
در ػوحن وجاح حه ضرخان افتادهاند  -را حه وسحلۀ ظرف خا حفـر کانـال ،حـوض خـا پهـپ
آب و وانند آن در اظتحار حگحرد خا ضهعآوری کند و قصـد تهلـک آن را نهاخـد ،والـک

آن ویشود؛ طه وسلهان حاشد و طه غحر وسلهان؛

این حكن ،در وورد هر آبی وانند حاران که در وكانی حهطور طجحعی ضهع شـده نحـز

ضاری است.

1

مسأله  .1394آب طاهها ،طشههها خا قناتهایی کـه حـا حفـاری ضـاری شـده  -نـه

حه ظودی ظود و حهطور طجحعی  -ولک کسی که آن را حفر کرده ،ویحاشد.

ههحن طور ،اگر فردی حا حفر ضوی آب خا نهری وتصل حه نهرهای بزرگ خـا نهرهـای

کوطک طجحعی خا سایر وواردی که در وسألۀ قجل عکر شد ،کـاری کنـد کـه وقـداری اػ

آب وجــاح آنهــا در ضــوی خــا نهــر وــغکور ضــاری شــود ،آبهــایی کــه وارد ضــوی خــا نهــر او

شــده  -طنانشــه قصــد تهلــک آن را داشــته  -وــال او ویشــود؛ فــرق نــدارد ضــوی را در
ػوحنی که ولک ظودش بوده اخساد کـرده ،خـا ضـوی را در ػوـحن وـوات حـه قصـد اححـاء

ػوحن  -حا رعاخت شراخط آن  -احداث کرده حاشد.

 .1الجتــه در ایــن وســأله و وســاجل حعــد ،ا گــر حســب وصــالح عاوــه و لحــاظ وــوازین شــرعی قــانون و وقرراتــی
حاشد ،وصالفت حا آن وورد رظصت نحست.

وشترکات /

مسأله  .1395آبی که در نهر وشترک ضاری است ،حكن سایر اووال وشـترک را دارد
و تصرف برای هر خک اػ شرکا ،حدون اضاػۀ سایرین خا اطهحنان حه رضـاخت آنـان ضـایز

نحست.

1

مسأله  .1396اگر بين شـرکا در وصـرف آب نهـر سـصت گحری و وشـاضره واقـع شـود،
ً
طنانشــه حــه نوحــتحنــدی  -وــثال بــر اســاس ســاعات خــا روػهــا خــا هفتــه  -راضــی شــوند،
وطابق ههان رفتار ویشود؛

الجته ،هر خـک اػ آنـان پـس اػ ایـن تقسـحن ویتوانـد اػ آن ونصـرف شـده و ظواسـتار

توافــق دخگــری بــر شــحوۀ اســتفاده اػ آب گــردد ،وگــر آنكــه بــين شــرکا وصــالحۀ شــرعی
نسجت حه کحفحت استفاده اػ آب نهر صورت گرفته حاشد.

مسأله  .1397اگر شرکا حه نوحـتحنـدی در اسـتفاده اػ آب رضـاخت ندهنـد ،حاخـد آب

حــه صــورت ضزءضــزء بــين آنــان تقســحن شــود ،هرطنــد حــه ایــن روش کــه حــا قــرار دادن
درخشــهای وش ـجک در وحــل دهانــۀ نهــر ،آب را حــه وحــزان ســهن هــر خــک ،وارد ضــوی
اظتصاصی وی نهاخند؛
ً
وثال اگر سه شرخک حاشند که سهن هر خک اػ نهـر ،حـه ترتحـب ،نصـف ،خـک سـوم و

خک ششن حاشد ،شش ونفـغ ورودی وسـاوی در آن درخشـه قـرار داده ویشـود کـه سـه
ونفغ برای نفر اول ،دو ونفغ برای نفر دوم و خكی برای نفر سوم ویحاشد.

شاخان عکر است ،قسهت بر حسـب اضـزاء الػم وحسـوب وـیشـود و حـا انسـام آن،

ســهن هــر خــک اػ شــرکا اػ آب ضــدا ویشــود و افــراد پــس اػ انســام آن حــق پشــحهانی و

انصــراف ندارنــد و طنانشــه برظــی وتقاضــی ایــن نــوع تقســحن بــوده و دخگــران اوتنــاع

ورػند ،حه اضجار طنحن تقسحهی (قسهت اضجار) صورت ویپغیرد.

مسأله  .1398افرادی که در اطراف آب وجاحی اػ قجحل طشـهه خـا رودظانـه خـا نهـر خـا
دره و وانند آن ػوحن دارند  -ههگی  -حق آب گرفتن اػ آن را دارنـد و هـحر خـک حـق

نــدارد در حــاالی آب راه ،آب را وســدود نهــوده و حــا حــاػ کــردن کانــال فرعــی خــا ضــوی و
 .1توضححات بيشتر در فصل «شرکت» ،وجحث «تصرف در وال وشترک» عکر شده است.
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وانند آن ههۀ آب را برای ولک ظوخش وصرف نهاخد خا آب وورد نحاػ سایر ػوحنهـا را

کن کند.

مسأله  .1399اگر آب وغکور در وسألۀ قجل برای آبياری تهام ػوحنهـا کـافی نجاشـد،
ً
طنانشه وعلوم حاشد که برظی اػ ػوحنها وشصصا قجل اػ سایر ػوحنهـا اححـاء شـده،
آن ػوحن خا ػوحنها وقدم بر حقحه ویحاشد؛

اوـا در صــورتی کـه ػوحنهــا حــاهن اححـاء شــده خــا ا گـر هــن برظــی زودتـر اححــاء شــده،

وعلوم نجاشد کدام ػوحن خا ػوحنها بوده ،ولكـی کـه حـه دهانـۀ سرطشـهۀ آب خـا اصـل

نهــــر نزدخــــکتر اســـت در اســـتفاده اػ آن وقـــدم ویحاشـــد و ههـــحن طـــور حـــه ترتحـــب
ػوحنهایی که نزدخکترند بر سایر ػوحنها وقدم ویحاشند؛

حه این وعنا که نفـر اول نحـاػش را اػ آب حـه وقـدار وعهـول برطـرف وی کنـد؛ سـاس

طنانشه اػ آب طحزی حاقی وانـده حاشـد حـه نفـر حعـد داده ویشـود و ههـحن طـور اداوـه

پيدا وی کند.

مسأله  .1411اگــر کســی حــا اضــاػۀ والــک نهــر آب ،درظتــانی در کنــار نهــر کاشــته خــا

استصر پرورش واهی خا وانند آن احداث نهوده حاشد ،برای صاحب نهر ضایز نحست
حدون اضاػه اػ والک درظتان خا استصر ،وسحر آب نهر را تغحير داده و آب را اػ درظـت

و استصر قطع کند.

چرا گاه و وراتع طجحعی ححوانات

ُ
مسأله  .1411کس ــی ح ــق ن ــدارد طرا گ ــاهه ــای عه ــووی را ق ـ ُـرق ک ــرده و دخگ ــران را اػ

طراندن ححواناتشان در آن حاػ دارد؛

الجته ،ولـی اوـر ویتوانـد در صـورت اقتضـاء وصـلحت ،اوـر حـه قـرق کـردن طرا گـاه

عهووی نهوده و اػ طرخدن ححوانات افراد در آن وهانعت نهاخد؛

اوــا ا گــر طرا گــاه ولــک شصصــی فــردی وحســوب شــود ،وی وــیتوانــد دخگــران را اػ

طراندن ححواناتشان در آن ونع نهاخد.

(برخی) احکام همسايگی
مسأله  .1412رعاخت حق ههساخه و وعاشرت نحكو حا ههساخگان در رواخـات ز خـادی

تأ کحد شده و آػار و اعخت آنان ،حـرام شـهرده شـده اسـت؛ اهتهـام در رعاخـت آداب و
حقــوقی کــه بــرای ههســاخگان توصــحه شــده ،سرطشــهۀ برکــتهــای فــراوان دنحــوی و
اظروی و پاداش الهی است .در این ػوحنه ،حه برظی اػ رواخات اشاره ویکنحن:

رواخــت شــده کــه اوحرالهــؤونحن در آظــرین وصــحتهــای ظــود طنــحن فروودنــد:

«ظـدا را ،ظـدا را (در نظـر حگحرخــد) ،درحـارۀ ههسـاخگان حقوقشــان را رعاخـت کنحـد کــه
وصـــحت پيـــاوجر شهاس ــت ،ههـــواره ح ــه ظ ــوشرفت ــاری ح ــا ههس ــاخگان س ــفارش

ویکردند تا آنسا که گهان بردخن برای آنان ارثی وعحن ظواهد کرد».

1

اػ اوام صادق رواخت شده که فروودند« :ظوب ههساخگی کردن ،روػی را ز خـاد

وی کند».

2

در حـدخث اســت کـه اوــام صـادق فروودنــد« :ههسـاخگی نحكــو ،حاعـث آحــادانی

سرػوحنها و زخاد شدن عهرهاست».

3

 .1يهح البالغه ،ناوه.25
 .2وسائل الشیعه ،ح ،54ابواب احكام العشرة ،حاب  ،65ص ،546ح.4
 .3ههان ،ح.5

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در حــدخثی دخگــر حــه نقــل اػ حضــرتش طنــحن عکــر شــده« :حدانحــد کســی کــه حــا

ههساخۀ ظود حه نحكویی وساورت نكند ،اػ وا نحست».

1

ابو حصحر ویگوخد :اػ اوام صادق شنحدم که فروودنـد« :هـر کـس اػ آػار رسـاندن

ح ــــه ههس ــــاخهاش ظ ــــودداری کن ــــد ،ظداون ـ ــد وتع ـ ــال در روػ قحاو ـ ــت اػ لغ ـ ــزش او
وی گغرد.»...

2

رواخت شده که اوام کاظن فروودند« :ههساخهداری نحكو ،تنها ظـودداری اػ آػار

رســاندن حــه ههســاخه نحســت ،حلكــه ههســاخهداری نحكــو ،در صــجر و شــكحجایی بــر آػار
ههساخه است».

3

در حــــدخث اســــت کــــه اوـــــام صـــــادق ،اػ اوـ ــام حـ ــاقر اػ پـ ــدران بزرگـ ــوارش اػ

اوحرالهؤونحن رواخت کردند که آن حضرت فروودند« :وردی نزد رسول ظـدا آوـد
و پرسحد :ای رسول ظـدا تصـهحن دارم ظانـهای حصـرم ،حـه نظـر شـها کـدام وحلـه را
انتصــاب کــننا آخــا در وحلــۀ ُضهحنــه ظانــه حصــرم خــا وحلــۀ ُوزخنــه خــا در ثقحــف خــا در

قرخشا
ْ
َ
حضرت( حدون آنكـه وحلـۀ ظاصـی را حـه او پيشـنهاد نهاخنـد) فروودنـد :ال َس ُـار
ُ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َ
السـف ُر .اول ههسـاخه را حنگـر سـاس ظانـه حصـر ،احتـدا رفحـق برگـزین
ث َن الدار ،الرفحق ثـن
ساس سفر کن».

4

رواخــت شــده کــه رســول ظــدا اػ اصــحاب ظــود پرســحدند« :آخــا وــیدانحــد حــق

ههساخه طحستا حاضران پاسز دادند :نه ،آن حضرت فروودند:

حق ههساخه آن است که اگر اػ شها درظواسـت کهـک کـرد ،حـه او کهـک کنحـد،

اگر وام ظواست ،حه او بپردازخد ،هر گاه تهحدست و فقحـر شـد ،اػ او دسـتگحری کنحـد،

اگر وصحجتی حه وی وارد شد حه او تسلحت حگویيد و طنانشه ظحری حه او رسحد ،حـه او

 .1اصىل کافی ،ح ،4کتاب العشرة حاب حق السوار ،ص ،446ح.55

 .2أهالی شیخ صذوق ،وسلس الثانی و الثهانون ،ص ،334ح.2
 .3وسائل الشیعه ،ح ،54ابواب احكام العشرة ،حاب ،63ص ،544ح.4
 .4هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل ،ح ،6ابواب احكام العشرة ،حاب ،53ص ،247ح.5

(برظی) احكام ههساخگی /

تجرخــک حگویيــد ،هنگــام بيهــاری حــه عحــادتش برو خــد ،ا گــر اػ دنحــا رفــت ،در تشــحيع

ضناػهاش حاضر شوخد ،بر ارتفـاع ظانـۀ ظـود حـدون ووافقـت او نحفزایيـد تـا وـانع وػش
نسحن و ضرخـان هـوا گـردد ،هـر گـاه وحـوهای ظرخدخـد ،وقـداری حـه او هدخـه دهحـد و ا گـر
وایل حه این کار نجودخد ،آن را پنهانی حه ظانه بجرخد ،و دقت نهایيد که فرػندتان آن را

اػ ظانــه بيــرون نجــرد کــه فرػنــد او بجحنــد و حــه ظــاطر آن بهانــهگحــری کنــد ،حــا بــوی دخــا

غغای ظود ،او را اعخت نكنحد ،وگر آنكه وقداری براخش حفرستحد».

1

رواخت شده که حضرت اوام سساد زین العاحدین فروودند:

«اوــا حــق ههســاخهات ایـــن اســـت کــه در غحــاب او آبــروخش را حفــو کنــی و در

حضورش او را احترام کنی ،اگر حه او ظلهـی شـد خـارخش رسـانی ،دنجـال عحـبهـاخش

نجاشی ،اگر اػ حدخش آ گاه شدی بپوشانی ،اگر حدانی نصـححت تـو را ویپـغیرد او را در
ظفــا نصــححت کنــی ،در ســصتیها رهــاخش نكنــی ،اػ لغزشــش درگــغری ،گنــاهش را
بجصشی و حا او حه ظوبی و کرخهانه وعاشرت نهایی».

2

مسأله  .1413اگر انسان در ولک ظود کاری کند خا تصرفی نهاخد کـه بـر اثـر آن ،ضـرر

قاب ــل ت ــوضهی ح ــه ههس ــاخهاش ویرســـد ،در ص ــورتی ک ــه طن ــحن ض ــررهایی در ب ــين

ههس ــاخگان وعهـــول و وتعـــارف نجاشـــد ،ورتك ــب ح ــرام ش ــده و واض ــب اس ــت آن را

برطرف نهاخد؛

وثل اخنكه فرد در ظانۀ ظود حاغشهای احداث کنـد کـه آب ضهـع شـود و ایـن اوـر

ووضب نن کشحدن دیوار ههساخه گردد ،خا طـاه فاضـالبی در ظانـۀ ظـود و در نزدخكـی
طاه آب ههساخه حفر کند و حاعث آلوده شدن آب آن شود ،خا اخنكه اػ ظانۀ ظود کـه

در وحل وسـكونی واقـع شـده ،حـه عنـوان کارگـاه آهنگـری خـا کارهـای پـر سـر و صـدای
دخگر استفاده نهاخد و حاعث شود ظانههای اطراف اػ قاحلحت سكونت ظارح شود.

 .1هسكى الفؤاد عًذ فمذ األحبة و األوالد ،ص.552
 .2وسائل الشیعه ،ح ،53ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،حاب ،3ص ،555ح5؛ (سسفالة الحمفىق حضـرت
اوام سساد ).



توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1414در ووارد وغکور در وسألۀ قجل که تصرف فـرد در ولـک ظـود ،حـه علـت

اخساد ضرر برای ههساخه حـرام اسـت ،فرقـی نـدارد کـه تـرک آن کـار ،حـه ظـود فـرد ضـرر

برساند خا نه؛
ً
پس اگر وثال حفر طاه فاضالب حه طاه آب ههساخه ضرر ویػنـد ،نجاخـد آن را حفـر
کند ،هرطند ظودش بر اثر نداشتن آن وتضرر شود؛

الجته ،در صورتی که طاه آب ههساخه حعد اػ طاه فاضـالب حفـر شـده حاشـد ،وی

تكلحفی ندارد و الػم نحست طاه فاضالب ظود را پـر کنـد ،هرطنـد ووضـب ضـرر طـاه

آب ههساخه شود.

مسأله  .1415تصرفاتی که انسان بر دیوار ههساخه خا حام ونزل وی خا دیوار وشـترک حـا

ههســـاخهاش انســـام ویدهـــد حاخـــد حـــا اض ــاػۀ او خ ــا اطهحن ــان ح ــه رض ــاختش حاش ــد 1و
توضححاتی که در وسألۀ « »545عکر شد ،در وورد آن ضاری است؛

2

الجته ،در تصرفات اندکی وانند تكحه دادن حه دیوار خا قـرار دادن لجـاس روی دیـوار
ً
وعهوال رضاخت فـرد اػ قـراجن وشـواهد حـه دسـت ویآخـد؛ ولـی ههـحن تصـرفات نحـز ا گـر
ههساخه اػ آن ونع کند خا اظهار نارضاختی نهاخد ،ضایز نحست.

شــاخان عکــر اســت ،اســتفادۀ وتعــارف و وعهــول اػ قســهتهــای وشــترک و وشــاعات

وستهعهای وسكونی ،آپارتهانها و وانند آن ههشـون درب ورودی ،راهروهـا ،آسانسـور،
ً
پلــههــا ،انشــعاحات وشــترک کــه شــرعا حــق انتفــاع اػ آنهــا بــرای ههــۀ ســاکنحن وستهــع خــا
آپارتهان حهطور وستقل ویحاشد ،نحاػ حه کسب اضاػه اػ حقحۀ ههساخگان ندارد؛

3

 .1نصب خا طسجاندن اطالعحـهها ،آ گهـیهـای تجلحغـاتی وحصـوالت خـا ظـدوات و واننـد آن ،اػ نهونـههای
وسألۀ فوق است.
 .2الجتــه ،تصــرف در اوــوال فــرد وحســور واننــــد ناحـــالغ ،احكـــام ویـــژهای دارد کـــه در فصــــل «حس ـــر» بيــان
ویشــود.
ً
 .3وعهوال نقل و انتقال والكحت واحدهای آپارتهانی خا وستهع وجتنی بر نوعی شـرط  -اعـن اػ شـرط صـرخح
خا ضهنی خا ارتكاػی که توضحح آن در وسألۀ « »354عکر شـد  -وـیحاشـد کـه سـاکنان آنهـا ،حـق انتفـاع و
استفاده اػ وشاعات اواکن وغکور را حسب وتعارف و وعهول دارا هستند و نحاػ حـه اضـاػۀ شـرکا خـا احـراػ
رضاخت آنان ندارد.

(برظی) احكام ههساخگی /

اوا استفاده اػ وكانهای اظتصاصی  -واننـد انجـار ،سـروخس بهداشـتی ،حـالكن،

بهار ظواب اظتصاصی برظی واحـدهای آپارتهـانی  -حـدون رضـاخت والـک آن ضـایز

نحست.

ً
مسأله  .1416اگر وثال تحرآهن ظانۀ فردی بر دیوار ظانۀ ههسـاخه قـرار داشـته و وعلـوم
ً
نجاشد این اوـر حـه وضـه شـرعی صـورت گرفتـه (طـوری کـه شـرعا ،ههشنـان حـق حـاقی

واندن آن بـرای فـرد وضـود داشـته حاشـد) خـا حـه وضـه شـرعی صـورت نگرفتـه اسـت ،در

ظاهر 1حكن ویشود که استحقاق آن وضود داشته و حـه صـورت شـرعی وحقـق شـده

است ،وگر آنكه ظالفش ثاحت شود.

حنــابراین ،ههســاخه نهیتوانــد وی را وادار حــه برداشــتن آن کنــد؛ حلك ـه در صــورت

تسدخد حناء نحز این حق حه ههان صورت سابق وضود دارد؛

شــاخان عکــر اســت ،ایــن حكــن در ضــایی کــه حنــای فــردی در ولــک دخگــری بــوده خــا

ناودان خا وسرای آب وتعلق حه فردی در ولـک دخگـری قـرار داشـته و سـجب آن وعلـوم
نجاشد نحز ضاری است.

مسأله  .1417اگر شاظههای درظت فردی  -حدون اخنكـه اػ نظـر شـرعی اسـتحقاق

2

داشــته حاشـــد  -وارد فضـــای ولـــک دخگــری شــود ،وی ویتوانــد اػ صــاحب درظــت

حصواهـــد کـــه ش ــاظهها را اػ ولـــک وی برگردان ــد خ ــا اػ ح ــدود ول ــک او قط ــع نهاخ ــد و
طنانشــه اوتنــاع ورػد حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع ظــودش شــاظهها را برگردانــد و ا گــر وهكــن

نجود ،قطع نهاخد.

مسأله  .1418در وكانهـایی واننــد وستهعهــای وســكونی خــا تســاری و آپارتهانهــا،

کحفحــت تــأوحن هزخنــههــای اوــوری ههشــون تعهحــر و نظافــت قســهتهــای وشــترک

 .1الجته ،اگر هر دو خا خكی اػ دو طرف اػ واقع اور (استحقاق خا عدم آن) ظجر داشته حاشـد ،حاخـد طجـق وظحفـۀ
واقعی ظود عهل کنند.
 .2اســتحقاق شــرعی ،وثــل اخنكــه در ضــهن عقــد الػوــی حــاقی وانــدن شــاظههای درظــت در فضــای ولــک
دخگری ،شرط شده حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ساظتهان وثل راه پله ،پارکحنا و آسانسور ،واحسته حه قرارداد خا توافقی است که بين
افراد صورت وی گحرد؛
ً
وــثال ا گــر در هنگــام فــروش خــا اضــارۀ واحــد ســاظتهانی حــا ظر خــدار خــا وســتأضر در

ضهن قرارداد فروش خا اضاره خـا عقـد دخگـری شـرط شـده حاشـد 1کـه وی واهانـه وجلـغ

وعحنی را ضهت اوور وغکور حه ودیر ساظتهان حدهد خا حه اوور وشروعی کـه وـدیرخت

ســاظتهان در وــورد آن تصــهحن وی گحــرد ،پایحنــد حاشــد ،بــر وی الػم اســت حــه شــرط

عهل کند.

 .1هرطنــد ایـــن شـــرط هنگـــام قــرارداد تصــرخح نشــده ،حلكـــه حــه صــورتهای دخگـــری کـــه در وســألۀ «»354
عکر شد ،حاشد.

مال پيدا شده
وــالی کــه در دســت کســی قــرار نــدارد و صــاحجش آن را گــن کــرده ،بــرای خاحنــدۀ آن

احكام ویژهای وضود دارد که در این فصل حه بيان آن پرداظته ویشود؛
وال گهشده 1دو قسن است« :ححوان »2و «غحر ححوان»؛

3

قسن ّاول :ححوان
 حکن برداشتن ححوان در غحر آبادی

مسأله  .1419اگر انسـان ححـوانی را کـه والـک داشـته و صـاحجش آن را گـن کـرده ،در

غحر آحادی  -وانند صحرا ،کوه و دشت  -بياحد ،در صورتی که ححوان توانایی حفو و
ههــحن طــور دفــاع اػ ظــود نســجت حــه درنــدگان کــوطكی وثــل گــرگ و رو حــاه را داشــته

حاشد 4،فرد حق گرفتن ححوان را ندارد؛

 .1توضححات بيشتری در وورد وعنای «گهشده» ،در وسألۀ « »5244عکر شده است.
 .2ححوان گهشده در اصطالح فقهی« ،ضاله» ناوحده ویشود.
 .3احكام وربوط حه «لقحط» در ضلد طهارم ،فصل «برظـی اػ احكـام وربـوط حـه اوالد» عکـر وـیشـود؛ ونظـور اػ
«لقحط» نوػاد خا کودک صغحری است که توانایی حفو و نگهداری ظود را ندارد و در اواکن عهووی وثـل
حاشــحۀ ظحاحــان ،کوطــه ،خــا وســسد خــا بيهارســتان خافــت وــیشــود و حــدون سرپرســت رهــا شــده و پــدر و
وادرش وعلوم نحست.
 .4وحفوظ واندن ححوان اػ طنحن درندگانی وهكن است حه علت بزرگی ضثهاش ،خا سـرعت دو خـدنش و خـا
قوی بودن آن ححوان حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

پـــس اگـــر آن را حگحـــرد گناهكـــار اس ــت و ت ــا ػو ــانی ک ــه حح ــوان را ح ــه ص ــاحجش

برنگردانده ،طنانشه اػ بين بـرود خـا نقـص و عحجـی بـر آن وارد آخـد ،ضـاون اسـت و رهـا
کردن ححوان در ضایی که آن را پيدا کرده ،ضایز نحست؛

الجته ،اگر اػ پيـدا شـدن صـاحجش نـااوحـد شـود ،حاخـد آن را حـا اضـاػۀ حـاکن شـرع اػ

طرف صاحجش صدقه دهد.

1

مسأله  .1411اگــر انســان در ضــایی کــه  -حــا توضــححات وســألۀ قجــل  -حــق گــرفتن

ححوان را ندارد آن را حگحرد ،حاخد ظوراک و آنشه برای حفو ححوان الػم است را تأوحن
ً
کند و نهیتواند این هزخنهها را حعدا اػ والک حگحرد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه در ایــن وــدت اػ وحصــوالت ححــوان  -واننــد شــحر و

پشــن آن  -اســتفاده کــرده حاخــد عــوض آن را بپــرداػد .ههــحن طــور ،در صــورتی کــه ســوار
ححوان شده خا او را در حاربری حه کـار گرفتـه  -حـا توضـححی کـه در وسـألۀ « »5275عکـر

ویشود  -پرداظت اضرت الهثل بر او الػم ویحاشد.

مسأله  .1411اگـــر انســـان ححـــوانی را کــه توانــایی دفــاع اػ ظــود نســجت حــه درنــدگان
کوطک را ندارد 2،در غحر آحادی بياحد ،ویتواند آن را حگحرد؛

ُ
پـــس اگــر در آن وحـــل عــدهای وضــود داش ــته حاشــند کــه ات ــراق کردهانــد ،حاخ ــد اػ

صــاحب ححــوان فحــص نهاخــد و پي ـدا شــدن ححــوان را  -حــا کحفحتــی کــه در وســألۀ

« »5232عکر ویشود  -حه آنان اطالع دهد.

مسأله  .1412اگر در وسألۀ قجل حعد اػ اعالم ،صاحب ححوان پيدا نشد ،بين دو کار

وصحر است:

الففف .ححــوان را بــرای ظــود بــردارد (تهلــک نهاخــد) و اػ آن بــرای وصــرف ظــوراکی

استفاده کند خا اخنكه ححوان را حفروشد.

ظود ححـوان را صـدقه دهـد خـا ححـوان وـغکور را فروظتـه خـا
 .1در این صورت ،ویتواند حا اضاػه اػ حاکن شرعِ ،
برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صدقه دهد.
 .2وانند گوسفند ،حشۀ شتر خا اسب و خا شتر خا اسجی که حه سجب بيهاری و وانند آن توانایی دفاع اػ ظـود را
ندارد.

وال پيدا شده /

در ایــن صــورت ،اگــر صــاحجش پيــدا شــود ،حاخــد قحهــت ححــوان را حــه او حدهــد،

هرطند نسجت حه والک ودیون حه حساب نهیآخد.

1

ب .ححوان را تا وقتی اػ پيدا شدن صاحجش نااوحد نشده ،نزد ظود نگه دارد.

در ایــن صــورت ،ححــوان حــه عنــوان «اوانــت شــرعی» 2دســت اوســت و ا گــر حــدون

کوتاهی در نگهداری خا تصرف غحر وساػ اػ بين بـرود خـا نقـص و عحجـی بـر آن وارد آخـد،
طحزی بر عهدۀ او نحست.

مسأله  .1413اگر صاحب ححوان آن را در صـحرا خـا بياحـان خـا بـين راه و واننـد آن رهـا
کرده حاشد ،طنانشه اػ آن اعراض کرده و تهلكش را برای دخگران وجاح نهـوده حاشـد،

آن ححوان حكن وجاحات اصـلی را دارد و انسـان ویتوانـد آن را حگحـرد و نسـجت حـه آن

ضاون نهیحاشد.

مسأله  .1414اگر صاحب ححوان حه علـت نـاتوانی اػ تـأوحن هزخنـههای آن خـا نـاتوانی

اػ دروــان بيهـــاری ححـــوان خـــا حـــه ضهـــت ظســتگی و در راه وانــدگی ححــوان ،آن را در

بياحان و وانند آن رها کرده ،طوری کـه اوكـان حـه ههـراه بـردن ححـوان خـا وانـدن در نـزد
آن براخش فراهن نجاشد ،طنانشه در آن وكان آب و گحاه وضود دارد خا ححوان ویتوانـد

ظود را حه وحل آب و علوفه برساند و ػندگی کند ،کسی حق گـرفتن آن را نـدارد و ا گـر

حگحرد ضاون است؛

ولـــی اگــر آن وحـــل طـــوری اســـت کــه ححــوان در آنســا اػ بــين وــیرود ،هــر کســی
ً
ویتوانــــد آن را بـــردارد؛ وگـــر آنكــــه والــــک ،ووقتـــا آن را در وحـــل رهـــا کـــرده و قصـــد

داشته حاشد قجل اػ وارد آوـدن ظطـر بـر ححـوان برگـردد ،کـه در ایـن صـورت برداشـتن و
اظغ ححوان برای دخگران ضایز نحست.
 حکن برداشتن ححوان در آبادی

مسأله  .1415اگر انسان ححـوانی را کـه والـک دارد در آحـادی بياحـد ،حـق گـرفتن آن را
ً
 .1اصطالحا گفته ویشود طنحن حكهی ،حكن تكلحفی است.
 .2وعنای «اوانت شرعی» ،در وسألۀ « »5576عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ندارد و اگر آن را حگحرد ،حاخد اعالم کنـد و اػ صـاحجش فحـص و تحقحـق نهاخـد تـا وی

را بياحد؛

عالوه بر آن ،احكاوی که در وساجل « 5257و  »5255عکـر شـد نحـز در وـورد آن ضـاری

ویشود و اگر اػ پيدا شدن صاحب ححوان نـااوحـد شـود ،حاخـد  -حـا اضـاػۀ حـاکن شـرع

حنابر احتحاط واضب  -آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد؛

1

الجته ،در صورتی که ححوان حه علتی وانند ورخضی اػ تلف شدن در اوان نجاشـد،

فرد ویتواند برای وحفـوظ وانـدن ححـوان اػ ظطـر ،آن را حگحـرد و نسـجت حـه آن ضـاون

نهیحاشد 2و الػم است نسجت حه صاحجش تفحص کند و طنانشه اػ پيدا شـدن آن
وأیوس شود ،آن را حا توضحح فوق صدقه دهد.

مسأله  .1416ونظور اػ «آحادی» که در وسألۀ قجل عکـر شـد ،وحلـی اسـت کـه ححـوان

در آن حهطور وعهول اػ درنـدگان در اوـان ویحاشـد؛ واننـد شـهرها و روسـتاها و اطـراف
آن تا حدودی که رفتن ححوان حه آن حدود وعهول و وتعارف است.

مسأله  .1417اگــر ححــوانی واننــد وــرع خــا بــره کــه صــاحب آن هــن وعلــوم نحســت وارد

ولک شصصی فردی وانند ظانه ،حاع ،وزرعه شود ،وی حق گرفتن آن را ندارد 3،ولـی

ویتواند آن را اػ ولک ظود بيرون کند و در این صورت ضاون تلـف خـا نقـص ححـوان

نحست؛

4

اوا اگر ححوان را حگحرد ،در وورد آن حكن «وال وسهول الهالک» که توضحح آن در

وساجل « 5232و حعد اػ آن» عکر ویشود ،ضاری وی گردد.

ظود ححوان را صدقه دهد خا ححـوان
 .1در این صورت ویتواند (حا اضاػه اػ حاکن شرع حنابر احتحاط واضب) ِ
وغکور را فروظته خا برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صدقه دهد.
 .2در ایــن صــورت ،ححــوان حــه عنــوان «اوانــت شــرعی» دســت اوســت و اگــر حــدون کوتــاهی در نگهــداری خــا
تصرف غحر وساػ اػ بين برود خا نقص و عحجی بر آن وارد آخد ،طحزی بر عهدۀ او نحست.
 .3الجته اگر ححوان وغکور «پرنده» حاشد که توانایی پرواػ دارد ،در صورتی که والكش وعلوم نجاشد ،ویتوانـد
آن را برای ظود حگحرد؛ توضحح آن ،در وسألۀ « »5245عکر ویشود.
 .4وســرد وارد شــدن ححــوان حــه ولــک شصصــی افــراد ،هرطنــد دارای دیــوار و حصــار حاشــد ،ووضــب صــدق
عنوان اظغ خا گرفتن خا التقاط نهیشود .حنابراین ،تا ححوان را نگرفته ،ضهانی نسجت حه آن ندارد.

وال پيدا شده /

 احکام ديگر ححوان پيدا شده

مسأله  .1418کســـی کـــه ححـــوان گهش ــده را گرفت ــه ،حاخ ــد هزخن ــههایی را ک ــه ب ــرای
نگهدارخش الػم است ،تأوحن کند.
ً
الجتــه ،در وــواردی کــه گــرفتن ححــوان بــراخش شــرعا ضــایز اســت ،طنانشــه هنگــام

تأوحن هزخنههای وغکور قصد وسانحـت نداشـته و شصصـی هـن کـه حاضـر حـه تـأوحن
ً
وسانی ححوان حاشد خافت نشود ،ویتواند حعدا آنها را اػ والک حگحرد؛
در غحر این صورت ،حق رضوع حه والک را ندارد.

مسأله  .1419اگر ححوان گهشدهای که فرد آن را برداشته ،ونفعتی وانند شحر و پشـن
ً
داشته حاشد ،در وواردی که گـرفتن ححـوان بـرای فـرد شـرعا ضـایز بـوده ،ویتوانـد اػ آن

ونــافع  -حــا توضــه حــه قحهــت آنهــا  -حــه ضــای هزخنــهها و وصــارضی کــه انســام داده،
استفاده کند.

مسأله  .1421اگــر انســان پرنـــدهای واننــد کجــوتر را کــه قــدرت پــرواػ دارد 1و اػ حــوػۀ

اظتحار والكش ظارح شده است حگحرد ،طنانشه صاحجش ناوعلوم حاشـد ،ویتوانـد

حدون تحقحق و تفحص اػ صاحجش ،آن را برای ظود بـردارد و تهلـک نهاخـد 2،اوـا ا گـر
صاحجش وعلوم است ،حاخد آن را حه وی برگرداند.

3

مسأله  .1421اگــر فــرد ححــوانی را ظرخــداری نهاخــد و حعــد حفههــد کــه ححــوان وــغکور

سرقت شده ،طنانشه صاحجش را ویشناسد ،حاخد آن را حه صـاحجش تحویـل دهـد،

وگرنه در وورد آن حكن وال وسهول الهالک که توضحح آن در وساجل « 5232و حعد اػ

آن» عکر ویشود ،ضاری وی گردد.

ههــحن طــور اســت حكــن ،اگــر ححــوانی اوانــت نــزد انســان گغاشــته شــده خــا ححــوان

 .1حنابراین ،حكن وغکور شـاول ضوضـۀ پرنـدگان و پرنـدهای کـه پرهـاخش کشـحده شـده و نحـز پرنـدهای کـه حـه
علت آسحب دخدگی خا ضهات دخگر قدرت پرواػ ندارد ،نهیشود.
 .2هرطند احتحاط وستحب است که احكام ححوان گهشده (ضاله) را ،در وورد آن ضاری نهاخد.
 .3وگر آنكه صاحجش اػ آن اعراض نهوده و تهلک آن را برای دخگران وجاح کرده حاشد.
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بيهار بوده و ضهت دروان نزد داوازشـک سـارده شـده ،ولـی صـاحجش بـرای درخافـت

آن وراضعه نكرده است.

قسن ّ
دوم :غحر ححوان

مسأله  .1422والی که صاحجش ناوعلوم است ،دو صورت دارد:

الف .والی که انسان اطهحنان دارد صـاحجش آن را گـن کـرده اسـت ،هرطنـد ایـن

اطهحنــان اػ شــواهد و قــراجن بــرای وی حاصــل شــود؛ واننــد آنشــه در کوطــه و ظحاحــان

پيدا ویشود  -در بيشتر ووارد  -که صاحب وال ،اطالعـی اػ وحـل وـال ظـود نـدارد؛
ً
طوری که عرفا گفته ویشود« :صاحب وال ،آن را گن کرده است»؛
در وورد طنحن والی ،احكام «گهشده» 1ضاری ویشود.

ب .والی که صاحجش آن را گن نكرده خـا بـرای انسـان وعلـوم نحسـت کـه صـاحب

وــال ،آن را گــن کــرده حاشــد؛ واننــد وســاخلی کــه بــرای تعهحــر نــزد تعهحــرکــار بــرده شــده،

پارطهای کـه بـرای دوظـتن نـزد ظحـاط آورده شـده ،لجاسـی کـه بـرای شستشـو خـا اتـو حـه
ظشكشویی داده شده و صاحجان آن برای پس گرفتن وراضعه نكردهاند؛

ههـــحن طـــور ،آنشـــه در ادارۀ آ گـــاهی اػ س ــارقحن گرفت ــه ویش ــود خـــا در گه ــرک اػ

وتصلفحن گرفته ویشود و صاحب آنها وعلوم نحست و نحز وانند کفش حـه ضـا وانـده
اػ فردی که اشتجاهی کفش دخگری را پوشحده است؛
طنحن والی« ،وسهول الهالک» ناوحده ویشود.

احكام هـر خـک اػ ایـن دو (وـال گهشـده و وسهـول الهالـک) ،در وسـاجل حعـد عکـر

ویشود.

2

ُ
 .1در استعهال عربی« ،لقطه» ناوحده ویشود.
 .2شاخان عکر است ،آنشه در این فصل حه عنوان «وسهول الهالک» عکر شده ،وربوط حه اووال «اشصاص حقحقـی
خــا حقــوقی» اســت کــه صــاحجان آن نــاشــناظته و وسهــول اســت؛ اوــا حصــشهــای دولتــی خــا وشــترک  -واننــد
حانکهای دولتی خا نحهه دولتی  -در کشورهای اسالوی ،که اووال آنها در حكن «وسهـول الهالـک» وحسـوب
وـیشــود ،احكـام ویــژهای دارد کــه در ضلـد طهــارم ،فصـل «احكــام حانــکهـا و وؤسســات وـالی اعتجــاری» عکــر
ویشود و احكاوی که در این فصل بيان شده ،شاول اووال وغکور نهیشود.

وال پيدا شده /

 الف .حکن وال گهشده

وال گهشدهای را که انسان برداشته است ،دو صورت دارد:

الف .عالوت و نشانهای نداشته حاشد؛

ب .دارای عالوـــت و نشـــانه حاشـــد؛ حك ــن ه ــر خ ــک اػ آنه ــا در وس ــاجل حع ــد عک ــر

ویشود.

مسأله  .1423ونظور اػ نشانه و عالوت ،هر ویژگی و ظصوصـحتی اسـت کـه وـال حـه

سجب آن قابل توصحف و وعرفی ویشـود و اػ سـایر اوـوال وشـاحه ،وتهـایز و وشـصص
وی گردد؛ این عالوت وهكن است هر خک اػ ووارد عیل حاشد:

 -نوع ساظت شیء؛ وانند وساخلی ههشون برظی اػ قطعات طال که حـا دسـتگاه

و حهطور خكنواظت و خكسان ساظته نهیشود؛

 -ظصوصحتی که بر اثر استفاده خا حـوادث خـا اقـدام صـاحب وـال در آن حـه وضـود

آوده ،وانند شكسته شدن واضح قسهتی اػ شیء؛

 -ههراه بودن طند وال حا خكـدخگر ،واننـد طنـد اسـكناس کـه در کحـف پـولی قـرار

دارد خا کتابی که در کحسۀ پالستحكی خا دستهالی وضود دارد؛
 -ووارد وشاحه دخگر.

 oحکن وال گهشدۀ بدون نشانه

مسأله  .1424اگــر وــال گهشــدهای کــه انســان آن را برداشــته« ،عالوــت و نشــانهای»

1
نداشته حاشد  -طه قحهت آن حه ارػش خک «درهن» خا بيشـتر حاشـد و خـا کهتـر اػ آن -
ویتواند آن را برای ظود تهلک نهاخد ،هرطند احتحاط وستحب است آن را اػ طـرف

صاحجش صدقه دهد.

 .1ونظور اػ درهن ،در وسألۀ « »5244عکر ویشود.
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 oحکن وال گهشدۀ عالوتدار کهتر از يک درهن

مسأله  .1425اگر وال گهشده «عالوت و نشانه» داشته حاشد ،در صورتی که قحهت

آن کهتــر اػ خــک «درهــن» حاشــد ،اعــالم و تفحــص بــرای خــافتن صــاحب وــال واضــب

نحست؛

الجتــه ،تهلــک آن بــرای کســی کــه آن را برداشــته ،وحــل اشــكال اســت و احتحــاط

واضب است آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد.

مسأله  .1426ونظور اػ «درهن» سكۀ نقرهای است که در عصـر وعصـووحن راخـذ

بوده و حنابر نظر وشهور وػن آن وعادل « »54/4نصود سكۀ نقره (نقـرۀ وسـكوک) اسـت
ً
و این وقدار حدودا وعادل « »4/257گرم ویحاشد؛

در ػوــان حاضــر کــه ســكۀ نقرهای کــه وعاولــه حــا آن رواح داشــته حاشــد ،ووضــود

نحست ،وال ک ههان وػن نقره است.

1

مسأله  .1427برای آنكه وعلوم شود قحهـت وـال پيـدا شـده حـه خـک «درهـن» (حـدود
 4/257گرم نقـره) ویرسـد خـا نـه ،قحهـت آن وـال و قحهـت نقـره در ونطقـهای کـه وـال
گهشده ،برداشته شده و بر اساس نرد ههان ػوان وحاسجه ویشود.
 oحکن وال گهشدۀ عالوتدار وعادل يک درهن يا بيشتر

مسأله  .1428اگــر وــال گهشــده« ،عالوــت و نشــانه» داشــته حاشــد و قحهــت آن خــک

«درهن» خا بيشتر حاشد ،کسی که آن را برداشته ،حاخد حـه وـدت خـک سـال 2حـه کحفحتـی
که در وساجل حعـد عکـر ویشـود آن را «اعـالم» کـرده و بـرای خـافتن صـاحجش تفحـص و

ضستسو نهاخد.

 .1هر نصود ،خـک بيسـت و طهـارم وثقـال صـحرفی (حـاػاری) اسـت و هـر وثقـال صـحرفی ،حنـابر نظـر وشـهور در
عرف راخذ وعادل « »2/456گرم ویحاشد .حنابراین ،وػن هر نصـود »5/574« ،گـرم خـا « »574سـوت اسـت و
ً
 54/4نصود نقره ،حدودا  4/257گرم ظواهد بود .توضـحح بيشـتر در وـورد «درهـن» در ضلـد طهـارم ،فصـل
«دخات» ،وجحث «وقادیر شرعی درهن و دخنار» عکر ویشود.
 .2خک سال قهری کافی است ،وگر وورد استثنایی که در وسألۀ « »5234عکر ویشود.

وال پيدا شده /

مسأله  .1429در وسألۀ قجل ،پس اػ آنكه فرد وال گهشـده را حـه وـدت خـک سـال 1حـا

توضــححاتی کــه در اداوــه عکــر ویشــود وعرفــی و اعــالم نهــود ،طنانشــه ووفــق حــه پيــدا

کردن صاحجش نشود  -هرطند اػ پيدا شدن صاحب وال نااوحـد شـده حاشـد  -حنـابر

احتحاط واضب نهیتواند آن را تهلک نهاخد و وصحر بين دو کار است:

الففف .وــال را اػ طــرف صــاحجش  -حنــابر احتحــاط واضــب حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع -
2
صدقه دهد.
ب .تا ػوانی که اػ پيدا شدن صاحجش نااوحـد نشـده ،وـال را بـرای وی نگهـداری
ً
کند و در این ودت ویتواند حهطـوری کـه وـال اػ بـين نـرود ،اػ آن اسـتفاده کنـد ،وـثال
انگشتری را که خافته حه دست کند.

3

الجته ،اگر وال در «حرم وكه» خافت شده حاشد ،احتحاط واضب آن است کـه پـس

اػ اعالم خک سال ،آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد.
 احکام اعالم و جستجو از صاحج وال
ّ
□ ودت زوان اعالم

مسأله  .1431در وواردی که اعالم الػم است ،فرد حاخد ودت خک سـال قهـری کاوـل
ً
و حنابر احتحاط واضب حه صـورت پيـاپی ایـن کـار را انسـام دهـد؛ پـس ا گـر وـثال وـدت
طهار سال و هر سال سه واه اػ آن را اعالم کند ،حنابر احتحاط واضب کافی نحست.

مسأله  .1431آغــاػ ػوــان اعــالم ،حاخــد حالفاصــله پــس اػ پيــدا شــدن و برداشــتن وــال
 .1ههان.
 .2هرطند اػ پيدا شدن صاحجش نااوحد نشده حاشد.
 .3در این صورت (صورت ب) ،اگر فرد وغکور  -که نگهداری وال برای صاحجش را انتصاب کرده  -حهحـرد،
ورثــۀ وی ،طنانشــه اػ پيــدا شــدن صــاحب وــال نــااوحــد نجاشــند ،ضانشــحن وتــوفی در نگهــداری اػ وــال
وحســوب وــیشــوند ،وگرنــه حاخــد آن را اػ طــرف صــاحجش  -حنــابر احتحــاط واضــب حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع -
صدقه دهند؛
اوا اگر فرد قجل اػ آن حهحرد ،حنابر احتحاط واضب ورثۀ وی احكام وال وسهول الهالک را در وـورد آن وـال
ضاری نهاخند؛ در این وورد حه توضححی که در وسألۀ « »5234عکر ویشود ،وراضعه شود.
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حاشد و اگر فرد حدون عغر در اعالم و وعرفی وـال تـأظحر حنهاخـد ،ورتكـب گنـاه شـده و
در صورت تأظحر  -طه حا عغر و طه حدون عـغر -طنانشـه اوحـد آن حاشـد کـه حـا اعـالم

صاحب وال پيدا شود ،حاخد نسجت حه آن اقدام کند.

شاخان عکر است ،این حكن در ووردی که فرد در ػوـان الػم شـروع حـه اعـالم کـرده،

اوا در بين ،ودتی آن را وتوقف نهوده نحز ضاری است.

مسأله  .1432اگر انسان حداند طنانشه اعالم را بيش اػ خک سال قهری اداوه دهـد،

صــاحب وــال پيــدا ویشــود ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه وــال را صــدقه ندهــد و حــه
اعالم اداوه دهد.

□ ّ
کحفحت و تعداد دفعات اعالم

مسأله  .1433برای اعالم ،کحفحت و تعداد دفعات ظاصی شرط نحست؛ حلكه حاخـد
ً
طوری حاشد که عرفا حگوخند فـرد در طـول سـال ،گهشـده را وعرفـی و اعـالم وی کـرده و
در این اور کوتاهی نكرده است؛
ً
ً
وــثال ویتوانــد هــر ســه روػ ،حلكــه هــر هفتــه خــک حــار در وحــل اضتهــاع وــردم شــفاها

اعالم کند خا کار دخگری که ههحن نتحسـه را داشـته حاشـد ،انسـام دهـد؛ واننـد طـاپ

در ضراجد وحلی خـا نصـب اطالعحـه در وكـان وصصـوص و وعـرض دخـد و در نزدخكـی
وحل اضتهاع وردم.

ههـــحن طـــور ،انســـان وـــیتوانـــد ظـــودش اعــالم نهاخــد خــا حــه شــصص دخگــری کــه

اطهحنان دارد حگوخد تا وی اػ طرف او اعالم نهاخد.

مسأله  .1434در توضـ ــححاتی کـ ــه بـ ــرای وعرفـ ــی وـ ــال گهشـ ــده در هنگـ ــام اعـ ــالم

عکر ویشود ،توضه حه دو نكته الػم است:

الف .طوری حاشد که اگر صاحب وال حشنود ،احتهال قابل توضهی حدهـد کـه آن

وال وتعلق حه اوست؛

تحقــق ایــن وطلــب در وــوارد وصتلــف ،وتفــاوت اســت؛ گــاه کــافی اســت حگو خــد:
ً
«وــالی پيــدا کــردهام»؛ گــاهی الػم اســت ضــنس آن را وشــصص کــرده و وــثال حگو خــد:

وال پيدا شده /

ً
«قطعه طالیـی خافتـهام»؛ گـاه الػم اسـت نـوع آن را هـن وشـصص نهـوده و وـثال حگو خـد:
«گوشوارۀ طالیی پيدا کردهام».

ً
ب .تهــام ظصوصــحات را عکــر نكنــد و اعــالم طــوری نجاشــد کــه وــال کــاوال وعلــوم

شود و الػم است تا حدودی ابهام حاقی حاشـد ،حلكـه احتحـاط وسـتحب آن اسـت کـه

بيش اػ وقدار الػوی که وعرفی وـال حسـتگی حـه آن دارد و در قسـهت «الـف» توضـحح
داده شد ،عکر نكند.

مسأله  .1435اگر فردی وال گهشده را پيدا کنـد و دخگـری حگو خـد :وـال وـن اسـت و

نشانههایی را هن برای والش حگوخد ،در صورتی حاخد وـال را حـه او حدهـد کـه اطهحنـان
داشته حاشد وال اوست؛ الجته الػم نحسـت نشـانههـایی را کـه بيشـتر اوقـات صـاحب

وال هن ولتفت آنها نحست حگوخد.

ههــحن طــور ،ا گــر بينــه (دو وــرد عــادل) شــهادت دهنــد والــک وــال گهشــده فــالن

شصص است ،واضب است وـال را حـه آن شـصص حدهـد و در ایـن صـورت ،وظـاخف
وربوط حه وال گهشده ههشون «اعالم» اػ وی ساقط ویشود.
□ وکان اعالم

مسأله  .1436انسان حاخد وال گهشده را در وحلی وعرفی و اعالم کنـد کـه احتهـال

قابل توضه داده ویشود صاحب وال اػ آن وطلع وی گردد و اگر وكانهـای وتعـددی

حاشد که این ویژگی را دارد ،طنانشه اعالم در تهام آنهـا وهكـن نجاشـد ،ضاهـایی کـه

احتهال وطلع شدن صاحب وال در آن بيشتر حاشد بر سایر وكانها وقدم است.

مسأله  .1437حـــا توضـــه حـــه وســـألۀ قجـــل ،ههحشـــه وحـــل وعرفـــی و اعـــالم ،وحـــل

پيدا شدن وال نحست؛ حلكه گاه این احتهال در وحل پيدا شـدن وـال وضـود نـدارد؛

وثل اخنكه وال وربوط حه وسافری حاشد که حه شهر دخگری رفته است خا اخنكه وـال در

بياحان خا راههای بيرون اػ شهر و وانند آن پيـدا شـده ،طـوری کـه اعـالم در وحـل پيـدا
شدن وال اثری ندارد؛

در این ووارد ،طنانشه وهكن حاشد حاخد در شهری کـه فـرد حـه آن رفتـه خـا ضاهـایی
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که احتهال رسحدن ظجر اعالم حه صاحب وال وضود دارد ،اعالم صورت گحرد.
□ وساجل ديگر اعالم

ً
مسأله  .1438اگر در بين سال  -وثال پس اػ سه واه اعالم  -عـغری نسـجت حـه اعـالم و
وعرفی وال پيش آخد ،پـس اػ برطـرف شـدن عـغر ،طنانشـه وـدت ػوـانی اعـالم را اداوـه

دهد که حا وقدار قجلی خک سال ویشود  -نه واه در وثال وغکور  -کافی است.

مسأله  .1439اگــر وــال گهشــده خــک ســال حــاقی نهیوانــد و طــوری اســت کــه نگــه

داشــتنش در ػوــان ضســتسو و فحــص اػ صــاحب آن ،وــال را در وعــرض اػ بــين رفــتن

قرار ویدهد ،خـا نگـه داشـتن وـال وـغکور در ایـن وـدت ووضـب اػ بـين رفـتن برظـی اػ
ویژگیهای آن ویشود و در نتحسه ارػش وـالحش کـن وی گـردد ،حاخـد تـا حـداکثر ػوـان
وهكن اػ آن نگهداری کرده و حنابر احتحاط واضب ،در طول این ودت اعالم کند؛

پس اػ آن ویتواند قحهت وال را وشصص کرده و حه عهده حگحرد و هر تصـرفی کـه

حصواهد در آن حنهاخد و ویتواند وال را حفروشـد و ثهـن (قحهـت) آن را بـرای صـاحجش
نگهداری کند.

شاخان عکر است ،در هر خک اػ دو صورت فـوق ،تـا تهـام شـدن خـک سـال ،اعـالم،

ساقط نهیشود؛ پس طنانشه صاحجش پيدا شود ،حدل وال را حه او ویدهد؛ در غحـر
این صورت ،حه آنشه در وسألۀ « »5247عکر شد ،عهل وی کند.

مسأله  .1441اگر فرد در وورد وسألۀ قجـل نصواهـد قحهـت وـال را حـه عهـده گرفتـه و اػ
آن اســتفاده کنــد و اوكــان فــروش آن نحــز نجاشــد ،حاخــد آن را صــدقه دهــد و پــس اػ آن

اعالم ساقط ویشود و طنانشه صاحب وال پيدا شود ،پرداظت وثل خا قحهت حـه او

واضب نهیحاشد.

الجتــه در ایــن وســأله و وســألۀ قجــل ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه صــدقه و فــروش

وــال و تهلــک آن بــرای ظــود در اػای صــدقه دادن قحهــت آن ،حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع

حاشد.

مسأله  .1441اگر انسـان در بـين سـال اػ پيـدا شـدن صـاحب وـال گهشـده نـااوحـد و
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وأیوس شود ،نجاخد تا پاخـان سـال صـجر کنـد ،حلكـه حاخـد وـال را در ههـان وقـت  -حنـابر

احتحاط واضب حا اضاػۀ حاکن شرع  -صدقه دهد.

مسأله  .1442اگر انسان اطهحنان داشته حاشد اعالم و وعرفی فاخـدهای نـدارد  -وثـل
اخنكــه حدانــد صــاحب وــال حــه وحــل دور و نــاوعلووی وســافرت کــرده کــه ظجــر حــه او

نهیرسد  -اعالم ساقط ویشود.

ههــحن طــور ،طنانشــه فــرد حترســد در صــورتی کــه وــال گهشــده را وعرفــی و اعــالم

کند ،وورد اتهام خا در وعرض ظطر قرار حگحرد ،الػم نحست اعالم کند.

مسأله  .1443در وــوارد وســألۀ قجــل کــه اعــالم ســاقط ویحاشــد ،احتحــاط واضــب آن
است که تا ػوانی که اػ پيدا شدن صاحب وـال نـااوحـد و وـأیوس نشـده 1،آن را بـرای

صــاحجش نگهــداری کنــد و هــر گــاه نــااوحــد و وــأیوس شـد ،وــال را اػ طــرف او صــدقه

دهد.

الجتــه ،در ایــن صــورت اگــر صــاحب وــال پيــدا شــود و راضــی حــه صــدقه نشــود،

ویتواند حدل وال ظود را وطالجه کند.

مسأله  .1444اگــر انســان قجــل خــا حعــد اػ اعــالم ،صــاحب وــال را حشناســد ،طنانشــه

نتواند وال را حه او خا وکحل خا ولـحش برسـاند و اوكـان تهـاس حـا او و اضـاػه گـرفتن بـرای

تصرف  -حتی تصرفاتی وانند صدقه و رساندن حـه ظوخشـان والـک  -وضـود نداشـته

حاشد ،حاخد تا وقتی اػ رسحدن وال حه صاحجش نااوحد و وأیوس نشده ،وـال را بـرای او
خا وارثحنش نگهداری کند و هر گاه نااوحد و وأیوس شد ،آن را  -حنابر احتحاط واضـب

حا اضاػۀ حا کن شرع  -اػ طرف صاحجش صدقه دهد.
 oضهان وال گهشده

مسأله  .1445اگر انسان وال گهشده را در ووارد وساػ صدقه دهد ،طنانشـه صـاحب
 .1وثل اخنكه احتهال داده شود صاحب وال ،ظودش گن شدن والش را اعالم کند و اػ این طریق نشانی اػ
اػ وی حه خاحنده برسد.
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وــال وعلــوم شــود ،وــیتوانــد حــه ههــان صــدقه راضــی شــود و وــیتوانــد راضــی نشــود و اػ

خاحنده حدل 1وـال را وطالجـه نهاخـد و در ایـن صـورت ،بـر وی (خاحنـده) الػم اسـت عـوض
وال را حه عنوان غراوت بپرداػد 2،وگر ووردی که در وسألۀ « »5225عکر شد.

مسأله  .1446وال گهشدهای را که انسـان خافتـه و برداشـته اسـت ،نـوعی «اوانـت»

3

حه حساب ویآخد؛ پس طنانشه اػ بين برود ،اگر در وظحفۀ ظود نسجت حـه آن کوتـاهی

نكرده و در آن تصرف غحر وساػ ننهوده ،ضاون نحست ،وگرنه ضاون ویحاشد.

4

پــس اگـــر وـــالی را کــه برداشـــته ،دو حــاره حــه ضــای ظــود برگردانــد خــا آن را در وحــل

اضتهــاع وــردم حگــغارد  -طــه در وــدت ػوــان اعــالم حاشــد و طــه غحــر آن  -خــا اعــالم را
حدون عغر حه تأظحر بينداػد ،ضاون است.

5

مسأله  .1447اگــر وــال ،قجــل اػ اعــالم و وعرفــی خــا در بــين وــدت اعــالم اػ بــين بــرود،

طنانشه فرد خاحنـده نسـجت حـه آن ضـاون وحسـوب نشـود  -کـه توضـحح آن در وسـألۀ

قجل عکر شد  -الػم نحست اعالم کند خا آن را تا پاخان سال اداوه دهد؛

ولی اگر ضاون وحسوب شود ،وظحفۀ فـرد در اعـالم خـا اداوـۀ آن سـاقط نهیشـود و

طنانشه صاحب وال پيدا شود ،حاخد حدل آن را حه او حدهد.
 oچند وسأله دربارۀ برداشتن وال گهشده

مسأله  .1448برداشـتن وــال گهشـده در صــورتی کـه انســان احتهـال وعقــولی حدهــد
 .1اگر وال اػ اشحای وثلی بوده ،وثل آن و اگر قحهی بوده ،قحهت آن پرداظته ویشود.
 .2در این حالت ،ثواب صدقه برای صدقه دهنده ظواهد بود.
 .3ونظور« ،اوانت شرعی» است که توضحح آن ،در وسألۀ « »5576عکر شد.
 .4الجته ،حكن در وورد صدقه دادن وال گهشده در وسألۀ قجل عکر شد.
 .5توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5454تا  »5454عکر شد ،فههحده ویشود.
شاخان عکر است ضاون بودن فرد نسجت حه وال حـه ایـن وعناسـت کـه اگـر آن وـال تلـف شـود ،طنانشـه اػ
اشحای وثلی است ،وثل آن و اگر اػ اشحای قحهی اسـت ،قحهـت آن  -حـا توضـححاتی کـه در فصـل «غصـب»
عکر ویشود  -و اگر وعحوب شود ،ارش (کاهش قحهت) را حاخد حه صاحجش بپـرداػد .توضـحح وعنـای وثلـی و
قحهی ،در وساجل « 5352و  »5353عکر ویشود.

وال پيدا شده /

که اگر آن را برندارد ،صاحجش ضستسو کـرده و آن را بروـیدارد« ،وكـروه» اسـت و ایـن

کراهت در وورد والی که در حرم وكه پيدا ویشود ،بيشتر است؛

اوــا ا گــر طنــحن احتهــالی داده نهیشــود  -هرطنــد حــه علــت کــن ارػش بــودن وــال
ً
حاشــد کــه وعهــوال افــراد اػ آن طشنپوشــی و اعــراض وی کننــد  -برداشــتن آن وكــروه
نحست؛
الجته ،حـا برداشـتن و اظـغ وـال گهشـده ،حاخـد وطـابق حـا وظـاخفی کـه در ایـن فصـل

بيان شد عهل نهاخد.

مسأله  .1449اگر کسی که والی را خافته آن را برندارد و اظـغ ننهاخـد ،الػم نحسـت حـه
احكام وال گهشده عهل نهاخد؛

پس اگر انسان شحجی را بجحند و حه دخگـری اطـالع دهـد و او آن را بـردارد ،کسـی کـه

آن را برداشته حاخد حه احكام وغکور عهل کند.

مسأله  .1451اگر کسی والی را بياحد و حه دخگری اور کند تـا آن را حـه او حدهـد ،کسـی

کــه وــال را برداشــته ،حاخــد حــه احكــام وــال گهشــده عهــل نهاخــد؛ طــه اخنكــه آن را بــرای
ظودش بردارد خا برای کسی که حه او اوـر کـرده اسـت؛ طـه اخنكـه وـال را حـه او حدهـد خـا

ندهد.

این حكن ،در وورد کسی که وال گهشـده را پيـدا کـرده و حـدون آنكـه دخگـری او را

اور کند آن را برداشته و حه دخگری داده نحز ضاری است.

مسأله  .1451اگر انسان والی را حه ظحال اخنكـه وتعلـق حـه ظـودش ویحاشـد بـردارد و
حعد حفههد وال دخگری است و صاحجش آن را گن کـرده ،حاخـد حـه احكـام پيـدا کـردن

وال گهشده عهل نهاخد.

مسأله  .1452اگــر انســان وــال گهشــدهای را بياحــد و حــدون اخنكــه آن را بــردارد و اظــغ

کند ،آن را اػ وحل ظود حه ضای دخگر دور کند خـا آن را کنـار بزنـد ،احكـام پيـدا کـردن
وال گهشده در وورد آن ضاری نحست؛ ولی نسجت حه آن ضاون ویحاشد؛

 .1حنابراین ،اگر بر اثر این کار آسحجی حه وال وارد آخد خا تلف شود ،ضاون آن ظواهد بود.

1
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الجته ،طنانشه آن را حا پا خا طحزی اػ قجحل عصا و واننـد آن ضـا حـه ضـا کنـد تـا آن را

شناسایی نهاخد ،ضاون نحست و احكام وال گهشده را هن ندارد.

مسأله  .1453اگــر دیوانــه خــا ناحــالغ وــال گهشــدهای را بياحــد و بــردارد ،در صــورتی کــه

«نشانه و عالوتی» نداشته حاشد ،ولی شرعی او ویتواند قصد تهلک وال برای وی را

حنهاخـــد و اگـــر وـــال «نش ــانه و عالو ــت» داش ــته و قحه ــتش ح ــه خ ــک «دره ـ ـن» برسـ ـ ـد،
ً
طنان ـشه ولی ،آن را در اظتحار گرفته 1حاخد  -حا توضححاتی که ساحقا بيـان شـد  -آن را
اعــالم و وعرفــی کنــد ،ســاس حــه دســتوری کــه در وس ـ ـألۀ « »5247عکـــر ش ـ ـد ،عهــل
نهاخ ـد؛

اوا اگر وال را در اظتحار نگرفته است ،ویتواند حه وظاخف وغکور عهـل کنـد ،ولـی

واضب نحست.

 ب .حکن وال وجهول الهالک

مسأله  .1454اگر وال وسهول الهالک در وعرض اػ بين رفتن نجاشـد ،برداشـتن و در
اظتحــار گــرفتن آن ضــایز نحســت و طنانشــه کســی آن را بــردارد ،حكــن غصــب را دارد و

ضاون آن ویحاشد؛

وگر آنكه اطهحنان داشته حاشد که والک وال راضی است خا آنكـه والـک اػ وـال

وغکور اعراض کرده و تصرف در آن را برای دخگران وجاح کرده حاشد.

2

مسأله  .1455اگر وال وسهول الهالک در وعرض تلف و اػ بـين رفـتن حاشـد ،انسـان

ویتوانــد حــه قصــد نگهــداری  -حــا توضــححاتی کــه در وســألۀ حعــد عکــر ویشــود  -آن را
بردارد و در این صورت آن وال ،حكن «اوانت شرعی» 3را دارد.

 .1ونظــور «تســلط و اســتحالء» بـــر وـــال گهشــده اســـت ،هرطنـــد حـــا گــرفتن وـــال اػ دســـت ناحــالغ خــا دیوانــه
صورت گحرد.
 .2الجتــه ،تصــرف در اوــوال فــرد وحســور واننــد ناحــالغ ،احكــام ویــژهای دارد کــه در فصــل «حســر» بيــان شــده
است.
 .3وعنای «اوانت شرعی» ،در وسألۀ « »5576عکر شد.

وال پيدا شده /

حنابراین ،طنانشه در نگهداری اػ آن کوتاهی نكرده و در آن تصرف غحـر وسـاػ نحـز

ننهاخد ،ضاون نحست.

مسأله  .1456اگر انسـان وـال وسهـول الهالـک را بـردارد  -طـه در وـوارد وسـاػ و طـه
ووارد غحر وساػ  -حاخد تا وقتی که اػ پيدا شدن صاحجش نااوحد نشده ،اػ آن تفحص

و ضستسو نهاخد؛

اوا اگر اػ احتدا اػ پيدا شدن صاحجش نااوحد حاشد خا پس اػ گغشتن ودتی نااوحد

شــود ،حاخــد آن را حــه فقحــری کــه شــراخط اســتحقاق را داشــته حاشــد 1اػ طــرف صــاحجش
صدقه دهد؛

(ظود آن) را صدقه دهد
الجته ،در این صورت ویتواند عحن وال وسهول الهالک
ِ

خا وال وغکور را فروظته خا برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صـدقه دهـد و

احتحاط واضب آن اسـت کـه صـدقه و فـروش و تهلـک آن بـرای ظـود (در اػای صـدقه
دادن قحهت وال) و قحهت گغاری ،حا اضاػۀ حاکن شرع حاشد.
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مسأله  .1457اگر فرد وسحلهای را برای تعهحر حه تعهحرکار حساارد خا پارطـهای را بـرای
دوظــتن نــزد ظحــاط آورد و تعهحــرکــار آن را تعهحــر نهاخــد خــا ظحــاط حــا آن پارطــه لجــاس

حدوػد ،طنانشه صاحجان آنهـا بـرای پـس گـرفتن وـال ظـوخش وراضعـه نكننـد و اوـوال
وــغکور اػ وــوارد وسهــول الهالــک وحســوب شــود ،تعهحرکــار خــا ظحــاط پــس اػ آنكــه اػ

دســتخــابی حــه آنــان  -هرطنــد حعــد اػ تحقحــق و ضســتسو  -نــااوحــد و وــأیوس شــد،
ویتواند حا اضاػۀ حاکن شرع آنها را فروظته و اضرتی را که طلجكار است بردارد؛

الجته ،نسجت حه حاقحهاندۀ وال حاخد حه وظحفهای که برای وال وسهول الهالـک در

وسألۀ قجل بيان شد ،عهل نهاخد.

مسأله  .1458اگر انسان حداند صاحب وال وسهـول الهالـک خكـی اػ افـراد وحصـور
 .1شراخط استحقاق فقحر در این وورد ،ههانند شراخط پرداظت رد وظالن است که در فصل «دیـن» ،وسـاجل
« 735تا  »737عکر شد.
 .2اگر انسان حه شصصی حدهكار حاشد ،ولی فرد طلجكار ناوعلوم حاشد ،حكن دیـن وـغکور در فصـل «دیـن»،
وجحث «ناوعلوم بودن طلجكار» عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
 -وثال خكی اػ پنذ نفر وعحن - 1است ،ولی نتواند حفههد کدام خک اػ آنهاسـت ،حاخـد

حه آنها اطالع دهد؛ پس اػ آن طند صورت فرض ویشود:

 -خكی اػ آنها حگوخد« :وال ون اسـت» و دخگـران حگوخنـد« :وـال وـا نحسـت» ،خـا آن

فرد را تصدیق کنند؛ در این صورت حاخد وال را حه ههان شصص حدهد.

 -اگر دو نفر خا بيشتر حگوخند« :وال واست»؛ در این صـورت طنانشـه حـا وصـالحه

و وانند آن نزاع آنها حل نشود ،حاخد برای فحصلۀ نزاع حه حاکن شرع وراضعه نهاخند.

 -ههه اظهار بیاطالعی کنند؛ در ایـن صـورت ،طنانشـه وهكـن حاشـد وصـالحه

وی کنند ،وگرنه صاحب آن وال حا «قرعه» تعحين ویشود و احتحاط واضـب آن اسـت
که حا کن شرع خا وکحل او وتصدی قرعه حاشد؛

کحفحت قرعه در این گونه ووارد ،دو صورت دارد:

الف .نسجت احتهال در وورد هر خک اػ افراد برابر حاشد؛ در این صورت ،کسی که

قرعهکشی وی کند ،ویتوانـد نـام هـر خـک اػ افـراد را بـر قطعـه کاغـغی حنوخسـد و پـس اػ
وصفی نهودن نوشتهها و وصلوط کردن کاغغها حهطوری که قابل شناسـایی نجاشـد،
خكی اػ آنها را ظارح کند.

ب .نسجت احتهال در وورد افراد برابر نجاشـد؛ وثـل اخنكـه فـرد حدانـد وـال ،وتعلـق

حــه خكــی اػ ســه نفــر (علــی ،حســن و حســحن) اســت و احتهــال اخنكــه وــال «حســن» خــا

«حسحن» حاشد هر کدام  43درصـد و احتهـال والكحـت «علـی» 35 ،درصـد حاشـد؛ در
این صورت 2 ،قطعه کاغغ تهحه شـده کـه بـر خكـی اػ آنهـا نـام «حسـن» ،بـر دخگـری نـام

«حسحن» و بر دو قطعه کاغغ نام «علـی» نوشـته ویشـود و واننـد صـورت قجـل خكـی اػ
آنها ظارح وی گردد.
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 .1وعنای «وحصور و غحر وحصور» در فصل «دین» ،صفحۀ « ،»223پاورقی « »4عکر شد.
 .2حدیهی اسـت قرعـهکشـی الػم نحسـت حـا قطعـات کاغـغ انسـام شـود و حـا ابزارهـای دخگـر ههشـون گردونـه و
گویهای وصصوص قرعه کشی نحز قابـل انسـام اسـت؛ الجتـه ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »557عکـر شـد،
طوری نجاشد که در تعحين فرد ،ارادۀ وصلوق دظالت داشته حاشد ،حلكه کار را حه ظدای وتعال تفـوخض
نهاخند.

وال پيدا شده /

مسأله  .1459اگر وال وسهول الهالكی که فـرد آن را برداشـته ،طـوری اسـت کـه نگـه

داشــتنش در ػوــان ضســتسو و فحــص اػ صــاحب آن ،وــال را در وعــرض اػ بــين رفــتن

قرار ویدهد ،خا بر اثـر اػ بـين رفـتن برظـی اػ ظصوصـحاتش در طـول ایـن وـدت ،ارػش

آن کن ویشود ،الػم نحست فحص و ضستسو کند خا فحص را اداوه دهد؛

ـود آن) را اػ
حلكــه حــا بــروػ طنــحن حــالتی ،فــرد حاخــد عــحن وــال وسهــول الهالــک (ظـ ِ

طــرف صــاحجش صــدقه دهــد خــا وــال وــغکور را فروظتــه خــا بــرای ظــودش بــردارد و پــول

فــروش خــا قحهــتش را صــدقه دهــد و احتحــاط واضــب آن اســت کــه صــدقه و فــروش و

تهلــک آن بــرای ظــود (در اػای صــدقه دادن قحهــت وــال) و قحهت گــغاری ،حــا اضــاػۀ
حاکن شرع حاشد.

مسأله  .1461اگــر انســان وــال وسهــول الهالــک خــا قحهــتش را حــا توضــححات وســاجل
ً
قجــل ،صــدقه حدهــد ،ولــی حعــدا والــک آن پيــدا شــود و حــه صــدقه راضــی نگــردد ،حنــابر
احتحاط واضب ضاون است.

مسأله  .1461اگر انسان پس اػ آنكه وـالی را اػ کسـی گرفـت ،حفههـد آن وـال وتعلـق

حــه دخگــری بــوده و حــهطــور غصــجی در اظتحــار وی (کســی کــه وــال را اػ او گرفتــه) قــرار
داشته ،آن وال حكن وال وسهول الهالک را دارد.
 چند وسألۀ ّ
وتفرقه
 oوال گهشده در کشورهای غحر اسالوی

مسأله  .1462احكــاوی کــه در وــورد وــال گهشــده در وســاجل قجــل بيــان شــد ،شــاول
اووال وسلهان خا کسی که در حكن وسلهان است 1ویشود.

او ــا ا گ ــر انس ــان در کش ــورهای غح ــر اس ــالوی و ــال گهش ــدهای را بياح ــد ،طنانش ــه

احتهــال عقالیــی دهــد 2کــه آن وــال ،وتعلــق حــه فــرد وســلهان خــا کســی کــه در حكــن
 .1وانند کافر عوی که حا وی عقد عوه حسته شده و اووالش ههانند وسلهان ،وحترم وحسوب ویشود.
 .2وانند اخنكه وال وغکور در ونطقهای که وسلهانان در آن ساکن هستند ،خافت شود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

وسلهان است ویحاشد ،حاخد وطابق حا احكام وال گهشده عهل نهاخد؛

اوا اگر اطهحنان حاصل شود که وال گهشده وربوط حه غحر «وسلهان خا کسـی کـه

در حكن وسلهان است» ویحاشد ،تهلک آن ضایز است؛ وگر آنكه حه ضهـت عنـوان
دخگری ایـن کـار وسـاػ نجاشـد؛ واننـد اخنكـه فـرد هنگـام ورود حـه کشـور وـغکور وتعهـد

شده حاشد که وطابق حا قوانحن و وقررات آن کشور عهـل نهاخـد و اػ ضهلـه آن قـوانحن،
وعرفی و اعالم وال گهشده خا تحویل آن حه وراکز وقرر شده برای این اور حاشد.
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 oيافتن والی در صندوق يا خانۀ خود يا ديگری

مسأله  .1463اگـــر انســـان وـــالی را در صــندوق ور بــوط حــه ظــود بياحــد و ندانــد وــال

ظودش ویحاشـد خـا نـه ،طنانشـه فقـط ظـودش در آن صـندوق پـول خـا وـال دخگـر قـرار
داده و برویدارد ،آن وال وشكوک وتعلق حه ظودش وحسوب ویشود.

مسأله  .1464اگـــر انســـان وـــالی را در صــندوق ور بــوط حــه ظــود بياحــد و ندانــد وــال

ظودش ویحاشد خا وتعلق حه فرد خا افراد وحصور 2دخگـری اسـت کـه گـاه در صـندوق

وــالی وی گغارنــد ،صــاحب صــندوق آنهــا را وطلــع وینهاخــد؛ آن گــاه طنــد صــورت

فرض ویشود:

الف .ههۀ آنها حگوخند« :وال وا نحست»؛ در این صـورت ،وـال صـاحب صـندوق

حه حساب ویآخد.

ب .فقط خكی اػ آنان ادعا کند وال اػ ِآن اوست؛ در این صورت ،وال را حـه ههـان

نفر ویدهد.

ج .دو خا طند نفر ادعا کنند وـال وتعلـق حـه هـر خـک اػ آنهاسـت؛ در ایـن صـورت،

طنانشــه حــا وصــالحه و واننــد آن راضــی نشــوند ،حاخــد بــرای رفــع نــزاع حــه حــاکن شــرع
وراضعه کنند.

 .1خا این اور ،ووضب حدناوی و اتهام وسلهانان خا وهن آیين اسالم حاشد.
 .2توضحح وعنای وحصور و غحر وحصور در فصل «دین» ،صفحۀ « ،»223پاورقی « »4عکر شد.

وال پيدا شده /

د .ههه اظهار بیاطالعی کرده و حگوخند« :نهیدانحن وال وا هست خا نه»؛ در ایـن

صورت ،طنانشه وهكن حاشد وصالحه وی کنند ،وگرنه صاحب وال حا قرعـه تعحـين

ویشود و احتحاط واضب آن اسـت قرعـه توسـط حـا کن شـرع خـا وکحـل او خـا حـا اضـاػه اػ
اخشان انسام شود.
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مسأله  .1465اگــر انســان وــالی را در ظانــهای کــه در آن ســاکن اســت بياحــد و ندانــد

وال ظودش بوده خا وتعلق حه دخگری است ،طنانشه کسـی غحـر اػ او در ظانـه رفـت و
آود ندارد خا افراد کهی وارد ظانه ویشوند ،وال ظودش وحسوب ویشود؛

اوا اگر افراد زخادی حـه آنسـا وارد ویشـوند  -واننـد وههانسـراهای عهـووی  -حكـن

وال گهشده را دارد.

مسأله  .1466اگر انسان در ظانهای که دخگری ساکن آن اسـت وـالی را بياحـد  -طـه
اخنكه آن فـرد صـاحبظانـه حاشـد خـا وسـتأضر خـا آن را عار خـه گرفتـه و خـا حتـی غصـب

نهــوده حاشــد  -حاخــد وضــعحت را حــه او اطـالع دهــد؛ طنانشــه ادعــا کنــد وــال اوســت خــا

حگوخد« :نهیدانن» ،وال را حه او حدهد 2و اگر حگو خـد« :وـال وـن نحسـت» ،طنانشـه فـرد
اػ قراجن و شواهد اطهحنان کند صـاحب وـال ،آن را گـن کـرده ،حكـن وـال گهشـده را

دارد و در غحر این صورت ،حكن وال وسهول الهالک در وورد آن ضـاری ویشـود کـه
در وسألۀ « »5234عکر شد.

 oحکن کفشی که به جای کفش انسان جا وانده

مسأله  .1467اگــر انســان حفههــد کفشــش را بــردهانــد و حــه ضــای آن کفــش دخگــری

گغاشتهاند ،طنانشه اطهحنان حه رضاخت صاحب کفش حه ضـا وانـده داشـته حاشـد،

ویتوانــد در وحــدودۀ رضــاخت وی در آن تصــرف کنــد؛ در غحــر ایــن صــورت ،وســأله
دارای طند حالت است:

 .1کحفحت قرعه ػدن ،در وسألۀ « »5236عکر شد.
 .2حدون وطالجۀ شاهد و بينه.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
ـش حـه ضـا وانـده ،کفـش او را عهـدا و حـه
الف .اطهحنان داشـته حاشـد صـاحب کف ِ

ناحق برداشته است؛
ً
ب .اطهحنان داشته حاشد صاحب کفش حه ضا وانده ،اشـتجاها کفـش او را بـرده،
ً
ولی حعدا فههحده؛ اوا اػ روی سهلانگاری و تساوح آن را برنگردانده است؛

در این دو صورت ،طنانشه کفش حه ضا وانـده ،قحهـتش بيشـتر اػ کفـش ظـودش

نجاشــد ،ویتوانــد آن را حــه عنــوان «تقـاص» حــه ضــای کفــش ظــود بــردارد و ا گــر قحهــتش
بيشتر حاشد ،نسجت حه وقدار اضافه ،حكن وال وسهول الهالـک ضـاری وـیشـود کـه
در وسألۀ « »5234عکر شد.

ج .اطهحنان حه دػدخده شدن خا غصب شـدن کفـش خـا کوتـاهی فـرد در برگردانـدن

آن (در صورت اشتجاه) نداشته حاشد؛ در این صورت ،حكـن وـال وسهـول الهالـک را

دارد.

شــاخان عکــر اســت ،حكــن وــغکور وصصــوص کفــش نحســت و شــاول اوــوال دخگــر

وانند عجا و طادر نحز ویشود.

 oراهکاری نسجت به اووال جا وانده در ودارس و ورا کز آووزشی

مسأله  .1468اػ آنســا کــه رعاخــت تهــام وســاجل وــال گهشــده و وسهــول الهالــک در
وــدارس و ورا کــز آووػشــی دقــت و وقــت ز خـادی وــیطلجــد ،وــیتــوان بــرای آػادی عهــل
بيشتر در وورد اشحای ضا وانده و پيدا شده اػ راه کار عیل استفاده کرد:

دانــشآوــوػان حــه وــدیرخت ودرســه وکالــت دهنــد طنانشــه اشــحاجی اػ اووالشــان در

ودرسه ضا حهاند ،ودیرخت ودرسه خا کسانی که وی وعحن ویکند وساػ حاشند آن را

حــه وحــل وــورد نظــر بــرای اشــحای پيــدا شــده ونتقــل نهــوده و در صــورتی کــه پــس اػ
ً
گغشت وثال  55روػ برای برداشتن آن وراضعه نكنند ،ودیرخت حسـب وکالـت وـغکور
اضاػه داشته حاشد آن را تهلک نهوده خا در آن هر تصرفی صالح ویداند حنهاخد؛

دانشآووػان در ضهن ههحن وکالت ،هر نوع ضهانی را نسـجت حـه نقـص خـا تلـف

وال پيدا شده /

اوــوال وــغکور ،اػ وــدیر و کســانی کــه اػ طــرف وی اقــدام حــه ضهــعآوری آنهــا وــیکننــد،

سلب نهاخند.

شــاخان عکــر اســت ،وکالــت وــغکور نســجت حــه افــراد غحــر حــالغ خــا غحــر رشــحد ،حاخــد اػ

ولی شرعی آنان گرفته شود 1.ههشنحن ،این وکالت ویتواند ونحصـر حـه ههـان سـال
ً
2
تحصحلی نجاشد و نحز ویتواند شاول اووالی که قجال در ودرسه ضا وانده نحز حشود.
 oاعراض و صرف نظر کردن از وال

مسأله  .1469اگــر فــرد اػ وــال ظــود صــرف نظــر کــرده و اػ آن اعــراض کنــد ،ایــن اوــر

ووضب نهیشود وال وغکور اػ ولكحت وی ظارح شود؛

الجته ،طنانشه دخگران اطهحنان حه رضاخت والک داشته حاشند ،ویتواننـد در آن

تصرف کنند.

3

شــاخان عکــر اســت ،اگــر والــک عــالوه بــر اعــراض اػ وــال ظــود ،تهلــک آن را بــرای

دخگران وجاح نهاخد ،دخگران ویتوانند حا در اظتحـار گـرفتن و قصـد تهلـک ،والـک آن

گردند؛ وانند اخنكه فرد اشحاء فرسوده و قـدخهی ونـزل را کـه حـه آن احتحـاح نـدارد کنـار
ظحاحــان ،راه ،داظــل زحالــهدانــیهــای عهــووی قــرار داده و هــر گونــه تصــرف در آن را بــر
عهوم وجاح کرده حاشد.

4

 .1تصرفات ولی شرعی در وال ناحالغ ،حاخد حا رعاخت شراخطی حاشد که در فصل « َح ْسر» عکر ویشود.
 .2ایــن دســتور العهــل در وــوردی کــه اوــوال ضــا وانــده وربــوط حــه کســانی اســت کــه وکالــت دادهانــد ضــاری
ویشود و شاول والی که وربوط حه غحر آنان است و در ودرسه خا ورکز آووػشی ضا وانده نهیشود.
ْ
 .3الجتـ ــه ،تصـ ــرف در اوـ ــوال فـ ــرد وحسـ ــور وانن ـ ــــد ناح ـــالغ احك ـــام وی ـــژهای دارد ک ـــه در فص ـ ـ ـل « َحسـ ــر»،
بيان ویشــود.
 .4در اوثال این ووارد ،ظاهر حالی که حاکی اػ اعراض والک و احاحۀ آن بر عهوم حاشد کافی است؛ اوـا ا گـر
طنحن نجاشد و شک در اعراض والک اػ وال و احاحۀ آن بر دخگران حاشـد خـا آنكـه وعلـوم حاشـد وـالكش اػ
آن اعراض ننهوده و تصرف و استفاده اػ آن را وجاح نكرده  -وانند انگشتر ،حلقـه خـا گردنجنـد طالیـی کـه
ً
داظل زحالهدانی خافـت وـیشـود و وعلـوم اسـت کـه صـاحجش اشـتجاها آن را ههـراه زحالـههـا در زحالـهدانـی
انداظتــه  -در صــورتی کــه وــال وـغکور وسهــول الهالــک وحســوب شــود ،احكــام وربــوط حــه وــال وسهــول
الهالک که در وساجل « 5232و حعد اػ آن» عکر شد ،در وورد آن ضاری ویشود.

شرايط مالک شدن برخی از ححوانات
مسأله  .1471انس ــان ح ــا ه ــر خـــک اػ او ــور عی ــل ،وال ــک حح ــوان وحش ــی - 1اع ــن اػ
طهارپاخــان ،پرنــدگان خــا غحــر آن  -کــه ضــزء وجاحــات اصــلی بــوده (و والــک ظاصــی

ندارد) ویشود:

الف .گرفتن ححوان؛ وثل آنكه پرنده را حا دست حگحرد؛

ب .قرار گرفتن ححـوان در دام خـا شـیء دخگـری کـه فـرد آن را بـرای صـحد ححـوان حـه

کار گرفته است؛

ج .پرتاب تحر خا شیء دخگر حه ححوان؛ طوری که حاعث شود ححوان نتواند فرار کند.

در هر سه وورد فوق ،فرد در صورتی والک ححوان ویشود که «قصـد تهلـک» آن را

داشته حاشد.

مسأله  .1471آنشــه بــرای حــه دام انــداظتن ححــوان وحشــی حــه کــار گرفتـ ـ ـه ویش ـ ـود

(وورد «ب» اػ وسألۀ قجل) ،فرقی نهی کند اػ وسایل و ابزار وعهول بـرای صـحد ححـوان

حاشد  -وانند تله خا تور واهیگحری  -خا اخنكـه فـرد ححـوان را حـه شـحوۀ دخگـری  -واننـد
 .1ححوان وحشی حه ححوانی گفته ویشود که حا انسان غحر وأنوس بوده و حه صورت طجحعی ،حـدون دظالـت
و کهــک انســان ػنــدگی کــرده و آب و ظــوراک و شــاون ححــاتش را ،ظــود تــأوحن وــیکنــد و تحــت کنتــرل
انسان نجوده و رام و دستآووػ وی نحست.
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حفر گودال خا اخساد ِگلػار در وسحر ححوان خا دانه پاشحدن و هداخت ححوان حه وحلی
که نتواند اػ آنسا حگریزد  -حه دام انداػد.

مسأله  .1472اگر ححوان وحشی در ووقعحتی وانند ػوحن ِگلػار خا گـودال کـه اوكـان

فــرار بــراخش وضــود نــدارد ،قــرار گحــرد ،طنانشــه گــودال خــا ِگــلػار و واننــد آن ،حــه قصــد

گرفتن ححوان اخساد نشده حاشد  -ههان طور که اػ وسألۀ « »5255فههحده ویشـود -
فرد والک آن نهیشود.
مسأله  .1473النه کردن پرندۀ وحشـی در ظانـۀ انسـان ،حاعـث نهیشـود فـرد والـک

آن شود ،هرطند قصد تهلک آن را داشته حاشد.

ههــحن طــور ،ا گــر فــرد وحلــی را فــراهن کنــد تــا پرنــدۀ وحشــی در آنســا النــه حســاػد و

حتواند ححوان را صحد کند ،این کار حاعث والک شدن پرنده نهیشود؛

الجت ــه ،در ای ــن ص ــورت وی نس ــجت ح ــه آن پرن ــده ح ــق اولوخ ــت پي ــدا وی کن ــد.
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حنابراین ،اگر قجل اػ آنكه حا گرفتن پرنده والک آن شود ،شصص دخگـری آن را حگحـرد،

آن شصص والک پرنده نهیشود.

مسأله  .1474اگر ححوان وحشی در دام خا تور نصب شده برای صحد واقع شود ،ولی

حه ضهت قوت حدنی ححوان و سستی دام خا تور ،حتواند اػ آن فرار کند ،صاحب دام خـا

تور ،والک ححوان نهیشود و اگر شصص دخگری آن را صحد نهاخد والک آن ویشود.

این حكن ،در ضایی که ححوان حا ههان تـور فـرار کنـد ،حـدون آنكـه قـدرت ححـوان

بــرای فــرار ضــعحف شــده حاشــد ،نحــز ضــاری اســت؛ الجتــه ،شصصــی کــه آن را صــحد
ویکند حاخد تور را حه صاحب آن پس دهد.

مسأله  .1475اگر انسان ححوان وحشی را دنجال کند تـا اخنكـه ححـوان ظسـته شـده و

حاخســتد ،تــا وقتــی آن را نگرفتــه والــک نهیشــود؛ الجتــه ،نســجت حــه آن اولوخــت پيــدا
وی کند و اگر دخگری آن را حگحرد ،والک نهیشود؛ وگر آنكـه نفـر اول اػ آن صـرف نظـر
و اعراض نهوده حاشد.

 .1وگر آنكه اػ صحد پرنده حه کلی اعراض کند.

شراخط والک شدن برظی اػ /...

مسأله  .1476اگر فرد حه سوی ححوان وحشی تحری پرتاب کنـد و بـر اثـر آن ،ححـوان اػ
فرار کردن ناتوان نشود ،ولی دوخدن خا پرواػش حا سـصتی ههـراه شـود ،طـوری کـه بـرای

گـرفتن آن حاخـد حـا سـرعت حــه دنجـال آن بـرود ،ایـن اوــر ووضـب والكحـت فـرد نهیشــود؛

ولی برای وی حق اولوخـت حاصـل شـده و تـا ػوـانی کـه اػ آن اعـراض نكـرده ،دخگـری

نهیتواند آن را تهلک کند.
ً
مسأله  .1477اگر ححوان وحشی را که فرد گرفته و  -حا توضححی که قجال بيان شـد -
والــک آن شــده ،فــرار کنــد خــا آنكــه ظــودش ححــوان را رهــا کنــد ،در حــالی کــه ححــوان
ههانند قجل قدرت بر فرار خا پرواػ داشته حاشـد ،در ایـن صـورت ححـوان اػ ولكحـت آن

فرد ظارح شده و دخگران ویتوانند آن را صحد کنند؛

الجته ،در صورتی که قـدرت فـرار خـا پـرواػ ححـوان (اوتنـاع ححـوان) ضـعحف شـده و

هنــوػ تهــام قــدرت ظــود را حــه دســت نحــاورده حاشــد 1،ههشنــان در ولكحــت فــرد حــاقی

است.

این حكن ،در ضایی که ححوان حعد اػ قرار گرفتن در تور فرار کنـد خـا حـا تحـر و واننـد

آن وسروح شده و حعد ظوب شود و فرار کند نحز ضاری است.

مسأله  .1478اگر انسان ححوان وحشی را حـا وسـروح کـردن خـا شكسـتن حـال و واننـد
ً
آن  -حا توضححی که قجال عکـر شـد  -والـک شـود ،سـاس ححـوان را قجـل اػ بهجـودی در
حالی که هنوػ توانایی فرار و قدرت بر دوخدن خا پـرواػ نـدارد ،رهـا کنـد و اػ آن اعـراض

نهاخد ،ححوان وغکور تنها حا اعراض کـردن ،اػ ولكحـت وی ظـارح نهیشـود؛ ولـی ا گـر
تهلــک آن را بــرای دخگــران وجــاح نهــوده و شــصص دخگــری آن را حــه قصــد ولكحــت

حگحرد ،والک آن ویشود و حعد اػ آن فرد سابق نهیتواند ححوان را اػ وی پس حگحرد.

مسأله  .1479اگر انسان ححـوان وحشــی را بجحنـ ـد و ندانـد ولـک فـرد دخگـری اسـ ـت

(خا کسی نسجت حه آن حق اولوخت دارد) خا نه ،دو صورت دارد:

الف .نشانهای بر والكحت فردی خا وضود حق اولوختی برای شصصی نسجت حـه آن

 .1وانند ووردی که ححوان وسروح است خا حالش شكسته و هنوػ توانایی فرار ندارد.
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وضود داشته حاشد؛ وثل اخنكه طوقی در گردن ححوان خا رخسهانی بر پاخش حسـته شـده

حاشد؛

در این صورت ،ححوان وتعلق حه دخگری حـه حسـاب ویآخـد و فـرد دخگـر حـا صـحد،

والک آن نهیشود؛ وگر آنكه آنشه ووضب اػ بين رفتن ولكحت فرد است پيش آوـده

حاشد؛ وانند آنشه در وسألۀ قجل عکر شد.

ب .نشــانهای وضــود نداشــته حاشــد؛ در ایــن صــورت ،ححــوان وتعلــق حــه فــردی حــه

حساب نهیآخد و انسان حا صحد ،والک آن وی گردد.

مسأله  .1481اگر انسان حداند ححوانی که صحد کـرده والـک دارد ،طنانشـه وـالكش

را حشناسد ،حاخد حه او برگرداند؛

در غحر این صورت ،ححوان وغکور احكـاوی دارد کـه در فصـل «وـال پيـدا شـده»،

قسن اول «ححوان گهشده» (ضاله) 1بيان شد.
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مسأله  .1481اگر انسان ولكۀ ػنجور عسل را  -که وتعلق حـه کسـی نحسـت  -حگحـرد و

قصــد تهلــک آن را حنهاخــد ،عــالوه بــر آن ػنجــور ،والــک تهــام ػنجورهــایی ویشــود کــه در
وسحر و حرکت و توقف و نحز ورود و ظروح حه النه ،تاحع آن ویحاشند.

 .1ححوان گهشده در اصطالح فقهی« ،ضاله» ناوحده ویشود.
 .2نسجت حه تهلک پرندگان ،در وسألۀ « »5245حكن ظاصی عکر شد.

غصب و ساير امور ضمانآور
غصج
ّ
وذوت و نکوهش غصج


غصب ،خكی اػ گناهان کجحره اسـت کـه عقـل و نقـل (قـرآن و رواخـات) بـر ػشـتی و

حرام بودن آن اتفاق دارند .در حدخث است که اوام صادق فروودند( :پـدرم) اوـام

حـــاقر اػ پـــدران بزرگـــوارش اػ اوحراله ــؤونحن رواخ ــت کردن ــد ک ــه آن حض ــرت
فروودند« :اػ بزرگترین گناهان ،حه ناحق گرفتن وال وسلهان است».

1

اػ اوام حاقر رواخـت شـده کـه فروودنـد« :کسـی کـه وـال وـؤونی را حـه نـاحق اػ وی

گرفتــه و غصــب نهاخــد ،ظداونــد وتعــال پيوســته اػ او روی گــردان اســت و اػ اعهــال
نحــک و ظحــری کــه انســام وــیدهــد ناراضــی اســت و آنهــا را در شــهار حســناتش ثجــت

نكند تا آن گاه که توحه کند و والی را که گرفته است حه صاحجش برگرداند».

2

در حــدخث اســت کـــه اوحــر الهــؤونحن فروودنــد« :گــرفتن وــال وســلهان حــدون

رضاخت قلجحش ضایز نحست».

3

 .1وسائل الشیعه ،ح ،54حقحة ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،حاب ،55ص ،35ح.52
 .2ههان ،حاب ،56ص ،33ح.4
 .3هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل ،ح ،55کتاب الغصب ،حاب ،5ص ،66ح.3

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

اػ اوحــر الهــؤونحن رواخــت شــده کــه فروودنــد« :ســنا غصــجی در حنــای ظانــه،

گروی ویرانی آن است (واخۀ ویران شدن آن است)».
َ
اػ اوــام صــادق رواخــت شــده کــه در حــارۀ گفتــار ظداونــد وتعــال در وــورد آخـۀ « ِؤن
َ َ َ ْ
َر حك ل ِجال ِه ْرصاد»( 2ههانا پروردگار تو در کهحنگاه است) فروودند:
«ورصاد ،وـوقفی اسـت بـر روی صـراط کـه هـر حنـدهای وظلهـهای حـه گـردن داشـته
1

حاشد ،نهیتواند اػ آن حگغرد».

3

رواخت شده که اوحر الهؤونحن فروودند:

«سوگند حه ظدا ،اگر تهام شب را بر روى ظارهاى َسعدان 4حه سر بجرم و خا حا غـل و

ػنسحــر حــه ایــن ســو خــا آن ســو کشــحده شــوم ،وحجــوبتــر اســت ن ـزد وــن اػ اخنكــه ظــدا و

پياوجرش را در روػ قحاوت ،در حالی والقات کنن که حـه حعضـی اػ حنـدگان سـتن و

طحزى اػ اووال دنحا که ههشون ظرده گحاهی ظشک بیارػش اسـت را غصـب کـرده

حاشن ،طگونه بر کسی ستن کنن براى نفـس ظـوخش ،کـه حـه سـوى کهنگـی و پوسـحده
شدن پيش وی رود و در ظاک ،ػوانی طوالنی اقاوت ویکند...

حه ظدا سوگند ،اگر هفـت اقلـحن را حـا آنشـه در ز یـر آسـهانهاسـت حـه وـن دهنـد تـا

ظدا را نافروانی کنن که پوست ضـو را اػ وورطـهاى نـاروا حگحـرم ،طنـحن نصـواهن کـرد و

ههانا این دنحاى آلودۀ شها نزد ون اػ برگ ضوخده شدۀ ولز پستتر است ،علـی را حـا

نعهتهاى فناپغیر و لغتهاى ناپاخدار طه کار ،حه ظدا پناه وـیبـرخن اػ ظفـتن عقـل
و ػشتی لغزشها و اػ او خارى ویضویين».

 .1يهح البالغه ،حكهت.425
 .2سورۀ فسر ،آخۀ .52

5

 .3وسائل الشیعه ،ح ،54حقحة ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،حاب ،55ص ،25ح.3
 .4ظاری سه شعجه که ظوراک شتران بوده و سصت گزنده است.
 .5يهح البالغه ،ظطجۀ 442

غصب و سایر اوور ضهان آور /

ّ
 تعريف و ّ
کحفحبت وحقق شدن غصج
 oوعنای غصج و پياودهای آن

مسأله « .1482غصب» آن است که انسان بر وـال خـا ونفعـت خـا حـق وـالی کسـی اػ
روى ظلن وسلط شود؛

غصب «ونفعت» وثل اخنكه ووضر ،وال وورد اضاره را حه ناحق اػ اظتحار وسـتأضر

ظارح کند و بر آن در ودت اضاره وسلط شود.

غصب «حق» وانند اخنكه فرد بر ػوحن وواتی که توسط فرد دخگری تحسحـر شـده و

دارای حق تحسحر است 1،تسلط پيـدا کنـد خـا بـر حـق سـرقفلی 2وتعلـق حـه دخگـری اػ

روی ظلن وسلط شود.

مسأله  .1483کسی که والی را غصب کرده ،عالوه بر آنكه ورتكب وعصحت شـده،

بر وی واضب است آن را حـه صـاحجش خـا وکحـل او و در صـورت وحسـور بـودن حـه ولـی

شرعی وی تحویل دهد و نسجت حه آن وال ضاون نحز وحسوب وـیشـود کـه توضـحح
آن در وساجل حعد عکر وی گردد.

3

ـود
ضــاون بــودن غاصــب در تهــام وــواردی کــه آنشــه غصــب شــده ،عــحن وــال (ظـ ِ
وال) خا ونفعت آن حاشد ضاری است؛

ههشنــحن ،ض ـاون بــودن غاصــب در حعضــی اػ اقســام حــق ،واننــد حــق تحسحــر
ػوحن َووات ،خا حق اظتصـاص نسـجت حـه اعحـان نسـس 4خـا سـرقفلی اوـال ک تسـاری

ضــــاری ویشـ ــــود و در حعــ ــــضی دخگــــر اػ اقس ـ ـ ـام آن واننـ ـ ـ ـد حـ ــق الرهانـ ــه ضـ ــاری
 .1توضححات وربوط حه حق تحسحر ،در فصل «آحاد کردن ػوحنهای ووات» عکر شد.
 .2ونظــور اػ حــق ســرقفلی ،حــق انتفــاع و اســتفاده اػ وكــان تســاری اســت کــه شــصص حــا پرداظــت عــوض،
والک آن شده است؛ توضحح آن ،در وساجل « 457و  »455عکر شد.
ً
 .3این نوع ضهان ،اصطالحا «ضهان خد» ناوحده ویشود.
 .4وثل اخنكه فرد بر سگی که حق اظتصاص آن حا توضحح وسألۀ « »4وتعلـق حـه دخگـری اسـت تسـلط پيـدا
کند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

نهیش ـود 1،تفصحل این ووارد ،در کتابهای وفصلتر عکر شده است.

مسأله  .1484اػ شــراخط اصــلی تحقــق غصــب« ،تســلط عرفــی غاصــب بــر شــیء

غصب شده» است و این تسلط و تصاحب در هر طحزی حه کحفحت ظاصـی وحقـق
وی گردد ،که طند نهونه اػ آن در وساجل حعد ،عکر ویشود.
ّ
 oتحقق غصج در اشحای ونقول

مسأله  .1485وحقق شدن غصب در اشـحای ونقـول واننـد کـاال و وـواد غـغایی ،حـا
اووری اػ قجحل حه دست گرفتن آنها ،خا انتقال آنها حه ضایی که تحت تسـلط غاصـب

است ،وانند ظانه خا وغاػه خا انجار وی صورت وی گحرد؛
ً
ظود فرد انسام نشود و شصص دخگـری را حـه
هرطند انتقال وال ،وستقحها توسط ِ
ایــن کــار اوــر کنــد ،وثــل اخنكــه کــارگری حــه اوــر او غــغایی را حــدون اضــاػۀ صــاحجش حــه
ظانۀ وی حهل کند خا کاالیی را حه انجار غاصب انتقال دهد.

2

ّ
 oتحقق غصج در برخی ححوانات

مسأله  .1486برای وحقق شدن غصـب در ححوانـاتی اػ قجحـل اسـب و قـاطر و شـتر،
سوار شدن و گرفتن افسار آن ،کافی است؛

در گوســفند و واننــد آن ،رانــدن ححــوان حه گونــهای کــه گوســفند ههــراه فــرد حرکــت

کــرده و در اظتحــار وی حاشــد (در صــورتی کــه والــک حضــور نداشــته خــا غاصــب وی را

کنار بزند) ،غصب وحقق ویشود.

 .1وثل اخنكه حدهكار کاالیی را در نزد طلجكـار حـه عنـوان گـرو (رهـن شـرعی) حگـغارد ،سـاس حـدهكار خـا فـرد
دخگری حدون اضاػۀ طلجكـار آن کـاالی گرو یـی را اػ اظتحـار وی ظـارح نهاخـد ،طـوری کـه دخگـر وی نتوانـد
طلب ظوخش را اػ طریق آن وصول نهاخـد ،در ایـن صـورت کسـی نسـجت حـه غصـب حـق الرهانـۀ طلجكـار
ضــاون نحســت ،هرطنــد غاصــب ورتكــب وعصــحت شــده و حاخــد کــاال را برگردانــد .حنــابراین ،ا گــر کــاالی
وــغکور در دســت غاصــب تلــف شــود ،رهــن گحرنــده نهــیتوانــد حاحــت اػ بــين رفــتن حــق الرهانـۀ ظــوخش اػ
غاصب غراوت حگحرد .الجتـه ،اگـر غاصـب غحـر اػ والـک کـاالی گرویـی بـوده ،ضـاون کـاالی تلـف شـده
برای والک آن ویحاشد.
 .2الجته ،ههان طور که در وسـألۀ « »5323عکـر وی گـردد ،در ایـن وثـال ،کـارگری کـه وـال ،تحـت تسـلط وی
قرار گرفته نحز حه ضهت «ضهان خد» ضاون ویحاشد.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

ّ
 oتحقق غصج در اشحای غحر ونقول

مسأله  .1487در اشحای غحر ونقول وانند ظانه ،ههحن که فرد حا بيرون کردن والک
اػ ظانه خـا عـدم حضـور وی ،ظـود در آن سـاکن شـود ،خـا فـرد دخگـری را کـه فروـان او را

ویپغیرد ،در آن سا کن نهاخد ،غصب وحقق وی گردد.

ههحن طور ،اگر حه زور کلحد ظانه خا وغاػه خـا حـاع و وزرعـهای کـه در و دیـوار دارد را

در آن را حــاػ کنــد و در آن رفــت و آوــد نهاخــد ،غصــب صــورت
اػ صــاحب آن حگحــرد و ِ

گرفته است؛

اوــا در وــورد حــاع خــا وزرعــهای کــه در و دیــوار نــدارد ،وارد شــدن و تــردد در آن حعــد اػ

کنار ػدن والک ،حه قصد تسلط بر آن و انسام برظـی تصـرفات در آن وكـان ،کـافی در

تحقق غصب ویحاشد.

مسأله  .1488اگر شصصی وارد ظانۀ فرد دخگری شده و ههراه حا والک آن ،در ظانه

ســاکن شــود ،در صــورتی کــه والــک ضــعحف بــوده و قــادر حــه بيــرون کــردن او اػ ظانــه

نجاشــد ،طنانشــه تســلط و تصــرف وی حــه حصــش وعحنــی اػ ظانــه اظتصــاص دارد،

غصـــب فقـــط نســـجت حـــه ههـــان حصـــش اػ ظانـــه وحقـــق ویشـــود و شـــاول ســـایر

قسهتهای ونزل نهیگردد؛

اوـا طنانشـه تســلط و تصـرف و رفــت و آوـدش در تهـام قســهتهای ظانـه حاشــد،

غصب نسجت حه تهام ظانه صورت گرفته است.

مسأله  .1489اگر شصصی وارد ظانۀ دخگری شده و ههراه حا والـک در ظانـه سـا کن

شـود ،طنانشـه کسـی کـه وارد ظانـه شـده ضـعحف بـوده و نتوانـد در برابـر والـک ونـزل
وقاووت کند و هر ػوان که والک اراده کند ویتواند او را اػ ظانه ظارح کنـد ،ولـی حـا

وضود این توانایی ،اقدام حه بيرون کـردن او نهـیکنـد ،در ایـن صـورت غصـب وحقـق

نهیشود؛

الجت ـه ،تــا ػوــانی کــه آن شــصص حــدون رضــاخت در ظانــه اســت ،ضــاون اضــرت

الهثل وقدار استفاده اػ ونافع ونزل ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oضهان غاصجحن در صورتی که دو يا چند نفر باشند

مسأله  .1491هر گاه دو نفـر حـا هـن وـالی را غصـب کننـد ،طنانشـه هـر دو بـر تهـام آن
وال تسلط داشته حاشند ،هر کدام اػ آنان ضاون تهام آن وال است.

حنــابراین ،طنانشــه وــال وــغکور تلــف شــود ،والــک بــرای درخافــت ظســارت ،حــق

رضوع حه هر کدام اػ آن دو نفر را دارد ،هرطند هر خـک اػ آن دو نفـر ،حـه تنهـایی توانـایی

غصب وال را نداشته و برای تسلط بر آن نحاػوند کهک دخگری بوده است.

این حكن ،در ووردی که افراد غاصب بيشتر اػ دو نفر حاشند نحز ضاری است.

 oحجس انسان و ووارد ضهان در وورد آن

مسأله  .1491اگــر فــردی بــر شصصــی - 1طــه حــالغ و طــه ناحــالغ  -وســلط شــده و او را

حــجس نهاخــد ،هرطنــد حــا ایــن کــار گنــاه کــرده و حــه او ظلــن نهــوده اســت ،ولــی عنــوان
غصب تحقق پيدا نهی کند و بر او ضهان خد  -کـه اػ احكـام غصـب اسـت  -ضـاری

نهیشود.
ً
حنابراین ،اگر انسان فرد دخگری را ػندانی نهاخد و حه وی آسـحجی وارد شـود کـه عرفـا
ً
وســتند حــه فــرد حــجس کننــده نجاشــد ،وــثال در وــدت حــجس حــه وــرگ طجحعــی حهحــرد،
حجس کننده ضاون نحست.

اوــا ا گــر فــوت وحجــوس ،وســتند حــه عهــل حــجس کننــده حاشــد اػ ایــن ضهــت کــه

ووضب ورگ او شده ،ضاون است 2،هرطند این کار غصب شهرده نهیشود؛

واننـــد اخنكــه شصصـــی را در ظانـــهای حــجس کنــد و وی اػ گرســنگی و تشــنگی

حهحـــرد ،خـــا اخنكـــه در تـــأوحن وســایل الػم بــرای حفــو او اػ ورخضــی کــه حــه او آســحب
ویرســاند کوتــاهی نهاخــد و ایــن اوــر ووضــب وــرگ او شــود ،خــا او را در وكــانی حــجس
نهاخد که وار دارد و وار او را نحش بزند.

 .1شصص آػاد و حر (غحر عجد).
ً
 .2این نوع ضهان ،اصطالحا «ضهان تسجحب» نام دارد.
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این حكن ،در وواردی که اوور وـغکور ووضـب نقـص عضـو فـرد وحجـوس گـردد نحـز

ضاری است.

مسأله  .1492اگر انسان فردی را حجس کنـد ،ضـاون ونـافع شـصص وـغکور نحسـت؛
وگر در دو وورد عیل:

الف .فرد حجس شده ،کاسب حاشد  -طه اخنكه کسب و درآود وی اػ راه ظر خـد و

فروش حاشد و طه غحر آن  -و نتواند در حجس حه کسب ظـود بپـرداػد؛ در ایـن صـورت

حجس کننده ،ضاون اضرت الهثل برای وی ویحاشد.
ً
حنــــابراین ،ا گـــر وـــثال اضــــرت الهثــــل فعالحـــت کســـجی فـــردی واننـ ــد وی ،روػی
1

 355هــزار تووــان حاشــد ،بــر فــرد حــجس کننــده الػم اســت آن را حــه او بپــرداػد و در ایــن
فرضی وال التسارهاش را که حه ضهـت حـجس
صورت فرد حجس شده نهیتواند سود
ِ

فروش نرفته ،اػ حجس کننده وطالجه نهاخد.

ب .فــرد حــجس شــده ،اضحــر شــصص دخگــری حاشــد و حــه ضهــت حــجس ،اػ انســام

عهــل وــورد اضــاره عــاضز گــردد؛ در ایــن صــورت حــجس کننــده ،ضــاون ونفعــت فــوت
شدۀ او برای کسی که او را اضحر کرده ویحاشد.

مسأله  .1493اگر فردی شصصی را وسجور حه انسام کـاری کنـد ،حاخـد اضـرت الهثـل
کاری را که انسام داده حه وی بپرداػد؛

2

الجته ،طنانشه شـصص وـغکور کاسـب حاشـد  -طـه اخنكـه کسـب و درآوـد وی اػ

راه ظرخد و فروش حاشد و طه غحـر آن  -و او را در غحـر فعالحـت کسـجحش حـه زور حـه کـار

گحــرد ،طنانشــه اضــرت الهثــل فعالحــت کســجی وی بيشــتر اػ اضــرت الهثــل کــاری کــه

انسام داده حاشد ،ضاون اضرت الهثل فعالحت کسجی وی وی گردد؛
ً
وثال اگر اضرت الهثل کار اصلی شصص اهل کسب ،روػی  355هزار تووان حاشد
و اضــرت الهثــل کــاری کــه وادار حــه انســام آن شــده  455هــزار تووــان حاشــد ،وی ضــاون

 355هزار تووان است.

ً
 .1این نوع ضهان ،اصطالحا «ضهان تفوخت» نام دارد.
ً
 .2این نوع ضهان ،اصطالحا «ضهان استحفاء» نام دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
مسأله  .1494اگر فردی کسـی را  -وـثال  -اػ داظـل شـدن حـه ظانـهاش خـا نشسـتن بـر

فرشـش خــا گــرفتن ححـوان رهــا شــدهاش خـا اػ فــروش کــاالی تسـارخش ونــع کنــد ،حــدون
آنكه در اووال وغکور تصرف نهاخد ،هرطند حا این کار گنـاه کـرده و حـه او ظلـن نهـوده،
ولی غاصب وحسوب نهیشود.

حنابراین اگر حعد اػ وهانعت ،ححوان وغکور هال ک شـود ،خـا فـرش دػدخـده شـود ،خـا

ظانــه ظــراب شــود و خــا کــاال اػ بــين بــرود ،فــرد ونــع کننــده اػ ضهــت غصــب ضــاون
نحست و در این ووارد طنانشـه آسـحب وارد شـده ،رحطـی حـه ونـع ظـالن نداشـته (وثـل

اخنكــه ظانــه در اثــر ػلزلــه ظــراب شــده خــا ححــوان حــه وــرگ طجحعــی تلــف شــده کــه ونــع
کردن والک و عدم ونع تأثحری در وقوع حادثه نداشته) ونع کننده ضاون نحست؛
ً
ولــی طنانشــه ظســارت وارد شــده عرفــا وســتند حــه وهانعــت او حاشــد ،حــه ضهــت

«ضهان اتالف» ضاون است ،وثل اخنكـه ححـوان وـغکور ضـعحف حاشـد خـا در وكـانی
حاشد که ححوان درنده وضود دارد و حه ضهت ضعف خا وضود درنده نحاػ حه وحافظـت

والک داشته ،ولی وی وانع وحافظت او گردد و این اور ووضب تلف ححوان شود.

شاخان عکر است ،اگر وهانعت فرد اػ فروش کاالی تساری شصصـی ووضـب شـود

قحهــت آن کــاال کــاهش پيــدا کنــد ،کســی کــه ونــع کــرده حاحــت افــت قحهــت ،ضــاون

نحست ،هرطند ورتكب وعصحت شده است.

 وظايف غاصج (و توضححات بيشتر در ضهان غاصج)
 oوظحفۀ غاصج در صورت دسترسی به وال غصج شده
 لزوم برگرداندن خود وال

مسأله  .1495بر غاصب واضب است وال غصب شده را حه والک آن خا وکحل وی و
در صورتی که والـک وحسـور اسـت ،حـه ولـی شـرعی او برگردانـد 1،هرطنـد برگردانـدن

 .1وساجل وربوط حه اػ بين رفتن وال غصجی خا عدم دسترسی حه آن ،در اداوه عکر ویشود.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

آن ،هزخنه داشته خا ووضب ضرر بر غاصب حاشد؛ برای نهونه طند وثال عکر ویشود:

 -اگر غاصب ستونی را غصب نهوده و در ظانۀ ظود حـه کـار بجـرد ،الػم اسـت (در

صـــورت درظواســـت والـــک) آن را بيـــرون آورد ،هرطنــد حــه ظــراب شــدن ســاظتهان

ونتهی شود.

 اگر فرد تصته طوب غصب شدهای را در کشتی ظود حكـار گحـرد ،واضـب اسـتً
آن تصته طوب را فورا حكند ،وگر اخنكه حترسد کندن آن ووضب غرق شـدن شصصـی
که ضانش وحترم است (ههشون فرد وسلهان) خا اػ بين رفتن وال وی شود.

 -اگر حا نز غصجی لجاسی حدوػد ،والک حق دارد او را ولزم کند نزهـا را در آورده

و حه او پس حدهد ،هرطند حاعث ظراب شدن لجاس شود.

شاخان عکر است ،اگر حه ستون طوبی خا تصتۀ طوب خا نز در وثالهـای فـوق  -حـه

ســجب ظــارح کــردن و کنــدن آن  -نقــص و عحجــی وارد شــود ،بــر غاصــب ضجــران ایــن
نقص و عحب واضب است؛
ً
الجته ،اگر اشحای غصب شده پس اػ ظارح کردن ،عرفا بیارػش حه حساب آخـد،
1

غاصب حاخد حدل آنها را حه والک حدهد و در این صورت وال غصب شده وتعلـق حـه

غاصــب اســت ،هرطنــد والــک وــیتوانــد عــوض را درخافــت نكــرده و غاصــب را حــه
برگرداندن ظود وال ،ولزم نهاخد.

 برگرداندن وال فرد وحجور

مسأله  .1496اگر غاصب اػ فرد وحسور  -وثل ناحـالغ خـا دیوانـه خـا سـفحه  -شـحجی را
که وال اوست غصب کند ،حاخد آن شیء را  -و در صورتی کـه اػ بـين رفتـه عـوض آن

را  -حــه ولــی شــرعی او حدهــد و طنانشــه وــال را حــه ظــود آنــان حدهــد ،کــافی نحســت و
ههشنان ضاون آن وال حه حساب ویآخد.

 .1خعنی الػم است کاهش قحهت شیء بر اثر نقص (أرش) را بپرداػد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 پرداخت عوض ونافع وال غصج شده

ً
مسأله  .1497ا گــر انســان وــثال ظانــهای را غصــب کنــد ،حاخــد اضــرت الهثــل آن را در
ودت غصب حه والک حدهد ،هرطند در آن ساکن نشده خا اػ آن استفاده ننهاخد.

ههحن طور ،نسجت حه وساخلی ههشون ظـرف خـا کتـاب خـا سـایر لـواػوی کـه قجـل اػ

غصب در وعرض کراخه دادن و درخافت عوض و اضرت در اػای اسـتفاده اػ آن بـوده،

وثل آنكه والک ووارد فوق را حه دخگران کراخـه وـیداده ،بـر غاصـب الػم اسـت اضـرت

استفاده اػ آن را بپرداػد؛ طه اخنكه اػ آن استفاده کرده حاشد خا نه.

اوــا پرداظــت اضــرت لــواػوی وثــل ظــروف و وســاخلی کــه وــورد اســتفادۀ شصصــی

والک بوده و در وعرض کراخه دادن و وانند آن نجوده ،طنانشه در ودت غصـب وـورد

اســتفادۀ غاصــب قــرار نگرفتــه ،الػم نحســت و ا گــر غاصــب اػ آن اســتفاده کــرده ،حاخــد
اضرت الهثل آن را بپرداػد.
ً
شاخان عکر است ،ونافعی که عرفا در وقابل آن والی پرداظته نهیشـود ،ههشـون
تكحه دادن حـه قسـهت بيرونـی دیـوار ظانـۀ غصـب شـده خـا اسـتفاده اػ سـاخۀ آن ،وـورد
ضهان نحست و غاصـب بـر فـرض اػ آن اسـتفاده کـرده حاشـد ،نحـز الػم نحسـت طحـزی

بپرداػد.

1

مسأله  .1498اگر والی که غاصب غصب کـرده ،ونـافع وتعـددی داشـته حاشـد کـه

 .1حه عجارت دخگر ،ونافع وال غصب شده دو نوع است:
يىع ّاول :ونافعی که غاصب آنها را استحفاء نهوده (ونافع ُوستوفاة)؛ غاصب نسـجت حـه ایـن گونـه ونـافع ،ضـاون
ً
است؛ الجته ،این حكن شـاول اسـتفادههایی کـه عرفـا در وقابـل آن عوضـی پرداظـت نهیشـود  -واننـد تكحـه
دادن حه قسهت بيرونی دیوار ظانه  -نهی گردد.
يىع ّدوم :ونافعی که غاصب آنها را استحفاء ننهوده (ونافع غحر ُوستوفاة)؛ این ونافع ظود بر دو قسن است:
الف .ونافع ُو َفوته وانند سكونت در ظانه که غاصب نسجت حه ایـن نـوع ونـافع ضـاون اسـت ،هرطنـد اػ آن
ً
ونافع استفاده نكرده و وثال در ظانه ساکن نشده حاشد؛
ب .ونافع فاجته؛ وانند ونافع کتابهای شصصی والک که وی (والک) آنهـا را بـرای کراخـه دادن و درخافـت
عوض در قجال استفاده اػ آن وهحا ننهوده است؛ غاصب در این گونه ووارد  -حا فرض اخنكـه اسـتفادهای
اػ آن صورت نگرفته  -ضاون ونافع نحست.
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ارػش آنها حا خكدخگر فرق دارد ،وی ضاون ونفعت وتعارف آن است؛
ً
وــثال اگــر ظانـــهای را حــه وــدت خــک هفتــه غصــب کــرده ،اضــارهبهــای ســكونت

خک هفته در آن را ضاون است ،هرطند این اوكان وضود داشته حاشد که اػ آن ظانـه
حه عنوان وحل تساری استفاده شود و اضارهبهای ظانه بـرای اسـتفادۀ تسـاری بيشـتر

حاشد؛

اوا ا گـر دو خـا طنـد ونفعـت ههگـی ضـزء ونـافع وعهـول و وتعـارف آن وـال حاشـد،

وثــل آنكــه واشــحنی را حــه وــدت خــک هفتــه غصــب کنــد کــه حــهطــور وعهــول هــن بــرای
حهــل وســافر و هــن بــرای حهــل حــار اػ آن اســتفاده ویشــود ،غاصــب ضــاون ونفعتــی
است که ارػش آن بيشتر است ،هرطند وی در آن ػوان ونفعتـی را حكـار گرفتـه حاشـد
که اضرت استفاده اػ آن ،کهتر است.

1

ً
مسأله  .1499اگر اػ طحزی که فرد آن را غصـب کـرده ونفعتـی حـه دسـت آخـد ،وـثال اػ

گوسفندی که غصب کرده ،برهای وتولد شود خـا شـحر خـا پشـن تولحـد شـود و خـا درظتـی
که غصب کرده وحوه دهد ،وتعلق حه صاحب وال است و غاصـب حاخـد آن را حـه وی

تحویل دهد.

 وظحفۀ غاصج در وورد تغحيرات وال غصج شده

ً
مسأله  .1511اگر غاصب والی را که غصب کرده حا وال دخگـری وصلـوط کنـد ،وـثال

گندوی را که غصب کرده حا ضو وصلوط نهاخد ،طنانشه ضدا کردن آنهـا  -هرطنـد حـا

وشقت  -وهكن حاشد ،حاخد ضدا کند و حه صاحجش برگرداند.

مسأله  .1511اگر حدون آنكه غاصب در وـال غصـجی کـاری انسـام دهـد ،تغحيـری در
آن پدخــد آخــد کــه حاعــث افــزاخش قحهــت وــال شــود ،ســاس تغحيــر وــغکور اػ بــين رفتــه و

قحهت وال غصجی حـه سـجب اػ بـين رفـتن آن تغحيـر کـاهش خاحـد ،غاصـب ضـاون آن
 .1شــاخان عکــر اســت ،ههــان طــور کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ،اگــر غاصــب اػ ونــافع وــال غصــجی اســتفاده
نكرده ،طنانشه آن ونافع اػ نوع «الـف» کـه در پـاورقی وسـألۀ قجـل عکـر شـد (ونـافع ُو َفوتـه) حاشـد ،حـاػ هـن
ضاون است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

است ،هرطند وال را ههان طور که قجل اػ غصب بوده ،حه والک آن تحویل دهد.

مسأله  .1512اگر در وال غصب شده ،نقص خا عحجـی پدخـد آخـد ،بـر غاصـب واضـب
اســت اصــل وــال را حــه ههــراه تفــاوت قحهــت بــين ســالن و وعحــوب آن وــال (أرش) حــه
والــک آن حدهــد و والــک حــق نــدارد غاصــب را الــزام کنــد تــا وــال وعحــوب را بــرای

ظــوخش برداشــته و تهــام قحهــت وــال سـالن را حــه او بپــرداػد خــا واننــد آن را اػ حــاػار تهحــه
کرده و حه وی حدهد.

مسأله  .1513اگــر وــالی کــه غصــب شــده ،حــدون اخنكــه عحــب و نقصــی پيــدا کنــد

ووضــود حاشــد ،ولــی قحهــت حــاػاری آن کــاهش پيــدا کــرده ،غاصــب حاخــد ههــان را حــه
والكش برگرداند و ضاون کاهش قحهت آن نحست.

1

 oوظحفۀ غاصج در صورتی که وال غصج شده ،از بين رفته

اگــر وــال غصــب شــده اػ بــين بــرود خــا دسترســی حــه آن غحــر وهكــن شــود ،وظحفــۀ

غاصب در وورد برگرداندن اصل وال حا توضه حه «وثلی» خـا «قحهـی» بـودن آن وتفـاوت
است که توضحح آن در وساجل حعد عکر ویشود.
 تعريف وثلی و قحهی

مسأله  .1514شــیء خــا وــال « ِوثلــی» ،وــالی اســت کــه اضــزاء خــا افــراد آن ،حــا توضــه حــه
ً
ویژگیهای خكسان و ههانند ،وعهـوال قحهـت وسـاوی دارنـد و وثـل و واننـد اضـزاء خـا

افــراد آن  -اػ ضهــت ظصوصــحاتی کــه در ضلــب عرضــه و تقاضــا و رغجــت عقــال تــأثحر

دارد  -فراوان است؛

2

 .1الجته ،اگر شیء وغکور پول حاشـد (کـه شـیء «وثلـی اعتجـاری» اسـت) ،حكهـی کـه در وسـألۀ « »5355عکـر
ویشود در وورد آن ضاری وی گردد.
ً
 .2وثال اػ آنسا که هر دانه گندم اػ خک نوع حا توضححات وغکور در وتن ،وثل سـایر دانـههای گنـدم اػ ههـان
نوع است ،حنابراین خک کحلو گندم اػ خک نـوع ،اشـجاه و نظـایر فراوانـی دارد و زخـاد خافـت ویشـود .ههـحن
طـــور ،حســـحاری اػ فرشهـــای واشــــحنی طـــوری هســـتند کـــه حـــه لحـــاظ نقشـــه و نـــز و رنـــا و انـــداػه و
ظصوصــحات وــغکور در وــتن ،وثــل و ههاننــد آن فـــراوان اســـت .حنـــابراین ،آن نـــوع گنــدم خــا آن فــرش و
وثالهای دخگر که در اداوه عکر ویشود ،وثلی وحسوب ویشوند.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

وانند گندم ،برنذ ،حجوحات ،حسحاری اػ فرشها ،پارطههـا ،ظـروف و وسـاجلی کـه

حا دستگاه حه صورت خكنواظت و ههانند تولحد وی گردد.

مسأله  .1515شــیء خــا وــال «قحهــی» ،وــالی اســت کــه حــه ســجب اظــتالف در ویژگیهــا و
ظصوصحات افراد آن (ونظور ظصوصحاتی است که در ضلـب عرضـه و تقاضـا و رغجـت
ً
عقال تأثحر دارد) ،وعهوال قحهت آن حا سایر اشحاء و ووارد وشاحه ،وتفاوت ویحاشد؛
وانند حسـحاری اػ ححوانـات ،ههشـون اسـب و غالـب سـناهـای وعـدنی قحهتـی

(گــوهر ســناهــا) واننــد عقحــق ،فحــروػه و خــاقوت و نحــز حســحاری اػ اشــحاء وســتعهل

(دســت دوم و کــار کــرده) ،هرطنــد تولحــد اولحــۀ آن حــا دســتگاه و حــهطــور خكنواظــت و

ههانند بوده است.

1

 از بين رفتن وال غصج شدۀ وثلی

مسأله  .1516اگر والی را که فرد غصب کرده اػ بين بـرود ،طنانشـه اػ «اوـوال وثلـی»

حاشد ،حاخد وثل ههان وال را حه والكش حدهد.
ً
حنابراین ،اگر وثال نوع اعالی برنذ را غصب کـرده ،پرداظـت نـوع غحـر اعلـی کـافی
2

نحست.

مسأله  .1517اگر وـال غصـب شـدهای کـه اػ بـين رفتـه اػ «اوـوال وثلـی» حاشـد ،ولـی

پس اػ ودتی وثل آن شیء کهحاب گردد ،طوری که تهحۀ آن وهكن نجاشـد ،غاصـب
ضاون قحهت آن ویحاشد.

ً
 .1وثال اػ آنسا که هر قطعه سـنا عقحـق اػ نظـر ظصوصـحاتی کـه در وـتن عکـر شـد (واننـد رنـا ،شـفافحت،
رگههای ووضود در سنا) حا قطعات دخگر سناهای عقحق وتفاوت است ،پس هر قطعه سنا عقحـق
ً
شـیء قحهــی حــه شــهار وــیرود ،وگــر آنكــه ویژگیهــا و ظصوصـحات ایــن ســناهــا وــثال حــه ضهــت آنكــه حــا
شحوههای صنعتی بهساػی و وشاحهسـاػی شـده و حـا دسـتگاه حـه صـورت خكنواظـت و ههسـان درآوـده،
طوری حاشد که تعرخف وسألۀ قجل (وثلی) شاولش شود.
 .2الجته ،اگر شیء وغکور پول حاشد (که شیء «وثلی اعتجـاری» اسـت) ،حكهـی کـه در وسـألۀ « »5355آوـده
در وــورد آن ضــاری وــیشــود و توضــححات بيشــتر در ایــن حــاره در فصــل «دیــن» ،وســاجل « 755تــا  »753عکــر
شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شاخان عکـر اسـت ،طنانشـه قحهـت وـال در ػوـان هـای وصتلـف تغحيـر نهـوده و

زخــاد خــا کــن شــده ،غاصــب ،قحهــت روػی کــه آن را حــه والــک ادا وی کنــد ،ضــاون

است؛

1

حنــابراین اگــر شــیء وثلــی را غصــب کــرده کــه در روػ غصــب قحهــت آن  45هــزار

تووان بوده و آن شیء در دست غاصب اػ بـين بـرود و قحهـت آن در ػوـانی کـه اػ بـين

رفته  35هزار تووان بوده است؛

شــیء وــغکور پــس اػ گغشــت وــدتی در حــاػار ناخــاب شــده و تهحــۀ آن غحــر وهكــن

گردد و قحهت آن تا روػ ناخاب شدن حه  35هزار تووان برسـد و غاصـب حصواهـد حعـد اػ
گغشت ػوانی اػ ناخاب شدن آن ،قحهت وال را حه صـاحجش حدهـد ،در حـالی کـه در

آن ػوــان قحهــت وــال حــه  555هــزار تووــان رســحده حاشــد ،الػم اســت  555هــزار تووــان حــه
والک بپرداػد.

مسأله  .1518وعحــار در کهحــاب شــدن وــال کــه توضــحح آن در وســألۀ قجــل عکــر شــد،
ً
خافــت نشــدن آن و ـال در آن شــهر و شــهرهای وســاور کــه وعهــوال آن شــیء وثلــی را اػ
آنسا حه شهر وغکور انتقال ویدهند ،ویحاشد.

مسأله  .1519اگــر در «اشــحای وثلــی» وثــل وــال غصــب شــده در حــاػار ووضــود حاشــد،

ولی حه قحهتی حـاالتر اػ قحهـت حقحقـی آن 2فروظتـه وـیشـود ،تهحـه و برگردانـدن آن حـه

صاحب وال الػم است؛

ولی اگر تفاوت قحهت ،نسجت حه قحهـت واقعـی آن وـال ،فـوقالعـاده ز خـاد حاشـد،
ً
طوری که تهحۀ وثل آن وال عرفا غحر وقدور و وتعغر وحسوب شـود ،ایـن کـار واضـب

نحست و حكن وسألۀ « »5355در وورد آن ضاری وی گردد.

مسأله  .1511اگر در «اشحای وثلی» وثل وال غصب شده در حاػار ووضود حاشد ،ولی

قحهــت آن کــاهش پيــدا کــرده حاشــد ،تحویــل دادن وثــل وــال (در وــورد غصــب غحــر اػ
 .1طه قحهت وغکور کن شده و طه زخاد شده حاشد.
 .2ثهن الهثل.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

پــول) 1کــافی اســت و والــک نهیتوانــد وجلغــی را حاحــت کــاهش ارػش آن ،اػ غاصــب
وطالجه نهاخد.
ً
وثال اگر خـک تـن بـرنذ را در ػوـانی کـه قحهـت هـر کحلـوگرم آن  45هـزار تووـان اسـت
غصــب کــرده و آن را اػ بــين بجــرد و وثــل وــال را حــه والــک ندهــد تــا اخنكــه ارػش وــال

کــاهش پيــدا کنــد و قحهــت آن  53هــزار تووــان شــود ،پرداظــت خــک تــن اػ ههــان بــرنذ

کــافی اســت و والــک حــق نــدارد قحهــت اولحــه را اػ غاصــب وطالجــه کنــد ،خــا عــالوه بــر
درخافــت خــک تــن بــرنذ ،وجلغــی را ضهــت کــاهش قحهــت آن اػ وی وطالجــه نهاخــد،

هرطند غاصب در این تأظحر وقصر حاشد.

ههشنحن ،وطالجۀ ظسارت تأظحر تأدخه خـا ضرخهـۀ دیرکـرد و واننـد آن حاحـت تـأظحر

در پرداظت دین وغکور ضایز نحست.

شــاخان عکــر اســت ،در فــرض فــوق طنانشــه غاصــب قصــد ادای حــدهی را داشــته

حاشد ،والک نهیتواند اػ گرفتن آن تا ػوانی که قحهـت بـرنذ حـه حالـت اولحـه برگـردد،
اوتناع ورػد.

مسأله  .1511اگــر وــالی کــه غصــب شــده و اػ بــين رفتــه «پــول» حاشــد و در ػوــانی کــه
غاصـــب قصـــد دارد وثـــل آن را حـــه والـــک بپــرداػد ،ارػش پــول کــاهش خافتــه حاشــد،

پرداظت ههان وقدار اولحه کافی است؛

ً
وگر آنكه کاهش وغکور ،فوقالعاده زخاد حاشد؛ وثال ارػش پول حـه انـداػۀ خـک بيسـتن

وجلغ اولحه شود که در این صورت ،حنابر احتحاط واضب پرداظت آن وجلـغ کـافی نجـوده و

حنابر احتحاط ،الػم است حا پرداظت وجلغ بيشتر حا والک وصالحه کند.

2

مسأله  .1512اگــر وــالی کــه اػ اوــوال وثلــی وحســوب وــیشــود  -حــه ضهــت گغشــت
ػوــان خــا تغحيــر وكــان  -حــه کلــی اػ ارػش بيفتــد ،غاصــب حــق نــدارد کــه والــک را حــه

گرفتن وثل آن الزام کند.

 .1حكن پول که وثل اعتجاری وحسوب ویشود ،در وسأله حعد عکر ویشود.
 .2توضححات بيشتر در وورد این وسأله در فصل «دین» ،وساجل « 755تا  »753عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حه عنوان وثـال ،ا گـر قطعـه خصـی را در تاحسـتان غصـب کنـد و آن را وصـرف کنـد،

برگردانــدن وثــل آن در ػوســتان کــافی نحســت و والــک حــق دارد اػ گــرفتن آن اوتنــاع
ورػد .ههحن طور است حكن ،اگر فرد وقداری آب را در بياحان اػ فـردی غصـب کـرده
و بياشاود و حصواهد آن را در کنار نهر آب حه والک تحویل دهد.

شاخان عکر است ،در فرض فوق ،والک و غاصب ویتوانند راضی شـوند و ونتظـر

حهانند تا ػوان خا وكانی که وثل وال غصب شده قحهتی داشته حاشد فرا رسد؛

در غحـــر ایـــن صـــورت ،بـــر غاصــب الػم اســت قحهــت وــال را حــه والــک بپــرداػد و

والک ،حق اوتناع اػ قجول ندارد و در وورد قحهتگغاری آن ،نسـجت حـه قحهـت ػوـان
خا وكانی که غصب اتفاق افتاده و ػوان خا وكان اػ بين رفتن آن و پـایينترین قحهتـی
کــه وــال غصــب شــده در آن وــدت داشــته 1،احتحــاط واضــب آن اســت کــه حــا هــن

وصالحه نهاخند.

 از بين رفتن وال غصج شدۀ قحهی

مسأله  .1513اگر شحجی کـه فـرد آن را غصـب کـرده و اػ بـين رفتـه ،اػ «اوـوال قحهـی»

2

حاشد ،حاخد قحهت آن را حدهد.

الجتـه طنانشــه قحهــت حـاػاری وــال حــه ضهـت اظــتالف عرضــه و تقاضـا فــرق کــرده
ً
حاشد ،وثال قحهت ػوان غصب ،قحهت ػوـان از بـين رفـتن ،قحهـت ػوـان ادا و قحهـت
وا بين اخنها تفاوت داشته حاشد ،غاصب حاخد قحهت وقتی را که شـیء غصـب شـده
اػ بين رفته ،بپرداػد ،هرطند احتحاط وستحب است در وقـدار تفـاوت قحهـتهـا ،حـا

والک وصالحه نهاخد.

مسأله  .1514قحهتی را که غاصب در «اشحای قحهی» ضاون است ،حاخد حه صـورت

«پول راخذ» بپرداػد.

ً
 .1وعهوال پایينترین قحهـت  -در وثـال فـوق  -آظـرین ػوـانی اسـت کـه وـال غصـجی حعـد اػ آن ،اػ والحـت و
ارػش ساقط ویشود.
 .2ونظور اػ شیء خا وال قحهی ،در وسألۀ « »5353عکر شد.
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شاخان عکر است ،اگر پول راخذ در وكانهای وصتلف وتفاوت حاشد ،وثل اخنكـه

پــول راخــذ در شــهری کــه آن شــیء ،غصــب شــده و شــهری کــه وــال در آن شــهر اػ بــين
رفتــه و شــهری کــه غاصــب در آن ،قصــد پرداظــت حــدهحش را دارد فــرق کنــد ،وظحفــۀ
غاصب پرداظت پول راخذ در شهری است که وال در آنسا اػ بين رفته است.

حه عنوان وثال ،اگر غاصب سنا عقحقـی را در هندوسـتان غصـب نهاخـد و آن را

حه عراق ونتقل نهاخد و در آنسا عقحق وغکور اػ بين بـرود و غاصـب حصواهـد حـدهحش

را در ایران بپرداػد ،حاخد حدهحش را بر اساس دخنار عراق بپرداػد.

مسأله  .1515اگ ـــر و ـــال غصــــب شــــده اػ «اشـ ــحای قحهـ ــی» حاشـ ــد و قحهـ ــت آن در

وكانهــای وصتلــف فــرق داشــته حاشــد ،وثــل اخنكــه قحهــت ضــنس در وكــان غصــب

 455هزار تووان و در وكانی که اػ بين رفته  535هزار تووان و در وكان پرداظت قحهت

حــه والــک 555 ،هــزار تووــان حاشــد ،وــال ک قحهــت آن ضــنس در وكــانی اســت کــه کــاال

تلــف شــده اســت ،هرطنــد احتحــاط وســتحب اســت کــه غاصــب و والــک در وقــدار

تفاوت قحهتها حا هن وصالحه نهاخند.

مسأله  .1516اگر در وسألۀ « ،»5353پول راخذ حا گغشت ػوان تغحير کـرده حاشـد ،دو
صورت دارد:

الف .تغحيری که پدخد آوده ،در نوع پول حاشد؛

ب .تغحير در ارػش والی پول حاشد؛ حكن هر خک اػ این دو صورت ،در دو وسألۀ

حعد عکر ویشود.

مسأله  .1517اگر «پول راخذ» که غاصب حه ضهـت اػ بـين رفـتن «وـال قحهـی» در نـزد

وی ووظــف حــه پرداظــت آن اســت ،حــا گغشــت ػوــان تغحيــر کــرده و ایــن اوــر حــه ســجب
ً
تغحير در نوع پـول حاشـد ،وـثال حعـد اػ اخنكـه وـال قحهـی اػ بـين رفتـه و غاصـب ضـاون
ً
قحهت آن اػ پول راخذ شده ،طنانشه پـول راخـذ کـال اػ اعتجـار سـاقط شـده و حـه ضـای

آن پــول ضدخــد دخگــری ضانشــحن شــده حاشــد ،وظحفــۀ غاصــب پرداظــت پــول راخــذ در
ػوان اداء آن حه والک ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
پس اگر ػوانی که وال قحهـی در دسـت غاصـب اػ بـين رفتـه ،وـثال  55هـزار افغـانی

(واحد پول کشور افغانستان) ارػش داشته و پس اػ آن پول ضدخدی (افغـانی ضدخـد)

راخــذ گــردد کــه برابــر  5555افغــانی قــدخن حاشــد ،غاصــب حاخــد حاحــت آن وــال 55 ،افغــانی

ضدخــد حــه والــک حدهــد؛ طــه اخنكــه ارػش آن وــال در هنگــام ادا 55 ،افغــانی حاشــد خــا

بيشتر خا کهتر.
ً
الجتـــه ،اگـــر هنگـــام پرداظـــت وجلـــغ ،ارػش پـــول نحـــز وـــثال بـــر اثـــر تـــورم کـــاهش

پيدا کرده حاشد ،حكن آن در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .1518اگــر «پــول راخــذ» کــه غاصــب حــه ضهــت اػ بــين رفــتن «وــال قحهــی» در

نزدش ووظف حه پرداظت آن است حـا گغشـت ػوـان تغحيـر کـرده و تغحيـر پدخـد آوـده،

در ارػش والی پول حاشد ،وثل اخنكه در اثر «تورم و کاهش قدرت ظرخد» ،ارػش والی

پول در روػ پرداظت ،کهتر اػ ارػش آن در ػوان اػ بين رفتن وال غصب شده ،حاشد،

در این صـورت غاصـب حاخـد عـالوه بـر پرداظـت قحهتـی کـه وـال غصـب شـده در روػ

تلف داشته حه صورت پول راخذ ،کاهش ارػش پول وغکور را نحز بپرداػد.
ً
وـثال ا گــر فــرد وســحلۀ نقلحــهای را کــه اػ «اشـحای قحهــی» وحســوب وــیشــود غصــب

نهاخــد و وســحلۀ وــغکور بــر اثــر حادثــهای اػ بــين بــرود ،در حــالی کــه قحهــت آن در روػ اػ

بين رفتن 35 ،وحلحون تووان بوده ،ولی پس اػ گغشـت طنـد سـال ارػش پـول راخـذ حـه
انداػۀ نصف ارػش اولحۀ آن گردد ،در این صورت غاصـب حاخـد  555وحلحـون تووـان حـه

والک بپرداػد و طنانشه قحهت وسحلۀ نقلحه وغکور در روػ پرداظـت حـدهی ،بيشـتر اػ

 555وحلحون تووان حاشد ،غاصب نسجت حه پرداظت وجلغ اضافه ضاون نحست؛

اوــا ا گــر ارػش وــالی پــول در روػ پرداظــت ،بيشــتر اػ ارػش آن در روػی کــه وــال

قحهــی غصــب شــده اػ بــين رفتــه ،گــردد ،وثــل آنكــه ارػش پــول در ػوــان پرداظــت حــه
انــداػۀ دو برابــر ارػش آن در روػ اػ بــين رفــتن وــال گــردد ،احتحــاط واضــب آن اســت کــه

غاصب حا والک نسجت حه تفاوت وغکور وصالحه نهاخند.

مسأله  .1519اگر «وـال قحهـی» غصـب شـده اػ بـين بـرود ،طنانشـه در وـدتی کـه نـزد
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غاصــب بــوده ،حعضــی اػ صــفات و ویژگــیهــای وــال تغحيــر کــرده و حعــد اػ آن ،وــال اػ
بين رفته و این تغحيـر ویژگـی ،حاعـث اظـتالف قحهـت وـال  -اػ ػوـان غصـب تـا ػوـان

تلف  -گردد ،غاصب حاالترین قحهـت را (اػ ػوـان غصـب تـا ػوـان اػ بـين رفـتن وـال)
ضاون است.

ً
حنابراین ،اگر وثال غاصب ،ححـوان طـاقی را غصـب نهاخـد ،سـاس آن ححـوان نـزد

غاصــب الغــر شــده و قحهــتش حــه ســجب آن کــاهش خاحــد و حعــد حهحــرد ،قحهــت ػوــان
طاق بودن را ضاون است؛

ههشنـــحن ،اگـــر غاصـــب ححـــوان الغــری را غصــب کنــد ،ســاس آن ححــوان نــزد

غاصــب طــاق شــود و قحهــتش حــه ســجب آن افــزاخش خاحــد و حــا ههــحن حــال حهحــرد،
غاصب قحهت ػوان طاق بودن را ضاون است.

1

مسأله  .1521اگـــر وـــال غصـــب شـــده اػ «اشــحای قحهــی» حاشــد و در وــدتی کــه نــزد

غاصب بوده ،ویژگی و صفتی پيدا کند که حاعث افزاخش قحهت آن گردد ،ساس آن
ویژگی اػ بين رفته و قحهتش حه حالت اولحه برگردد 2و حعـد وـال غصـب شـده ،اػ بـين

بــرود ،طنانشــه غاصــب نســجت حــه ویژگــی اخســاد شــده نقشــی نداشــته حاشــد ،قحهــت

ػوانی را ضاون است که وال ،دارای ویژگی وغکور بوده است.
ً
وثال ا گر ححوانی که غصـب شـده وـرخض بـوده ،سـاس نـزد غاصـب ،بهجـود خاحـد و
ً
حعد وسددا بيهار شده و حهحرد ،وی قحهت هنگام سالوت آن را ضاون ویحاشد؛
اوا اگر پيداخش صفت در اثر رسحدگی غاصب حاصل شده ،وثل اخنكه ححـوانی

را کــه غصــب کــرده حــا تغغخــۀ وناســب طــاق شــود و ســاس حهحــرد ،الػم نحســت ایــن

افزاخش قحهت را حدهد ،هرطند احتحـاط وسـتحب آن اسـت کـه قحهـت ػوـان طـاقی

آن را بپرداػد.

 .1حنابراین ،وال ک در قحهتگغاری «أعلی القحن و أحسن األحوال» است.
 .2در ایــن وســأله ،قحهــت وــال در ػوــان غصـب حــا قحهــت وــال در ػوــان تلــف برابــر بــوده و تفــاوت نــدارد ،حــه
ظالف وسألۀ قجل که قحهت وال در ػوان غصب و تلف حا هن وتفاوت است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 خارح شدن وال غصجی از دسترس غاصج

مسأله  .1521ا گـر حــاػگردانــدن وــالی کـه غصــب شــده حــه وـالكش حــه حســب وعهــول
ً
وهكن نجاشـد ،در صـورتی کـه عرفـا اػ بـين رفتـه و تلـف شـده وحسـوب شـود  -خعنـی
«وال حدون والک» شهرده شود  -وثل آنكه پرندۀ وحشـی اػ قفـس فـرار کنـد خـا وـاهی

حه درخا بيفتد ،احكام اػ بين رفتن وال در وورد آن ضاری ویشود.

حنابراین ،الػم است غاصب حدل آن  -اگر وثلی است وثـل آن و ا گـر قحهـی اسـت

قحهت آن  -را حه والک بپرداػد.

1

مسأله  .1522اگر برگرداندن والی که غصب شده حه حسب وعهـول وهكـن نجاشـد،
ً
ولــی عرفــا تلــف شــده حــه حســاب نحاخــد (وثــل اخنكــه وــال غصــب شــده ،اػ غاصــب

دػدخده شـده خـا گهشـده و اػ وحـل آن اطـالع نداشـته حاشـد خـا فروظتـه شـده و اوكـان

حاػگرداندن آن و پس گرفتن اػ وشـتری ،وضـود نداشـته حاشـد) ،در ایـن صـورت ،ا گـر اػ

حــه دســت آوردن آن خــأس و نااوحــدی حاصــل شــود ،غاصــب حاخــد تــا ػوــانی کــه ایــن

طنحن اسـت حـدل آن  -ا گـر وثلـی اسـت وثـل آن و ا گـر قحهـی اسـت قحهـت آن  -را حـه
والک حدهد؛

2

شــاخان عکــر اســت ،تــا ػوــانی کــه دسترســی حــه وــال غصــب شــده وقــدور نجاشــد،
ً
ً
صــاحب وــال ووقتــا والــک حــدل وــغکور وــیشــود و وــال غصــب شــده نحــز ووقتــا وــال

غاصب وحسوب ویگردد.

حنابراین ،اگر در ودتی که حدل دست والک است ،نهاء خا ونافعی داشـته حاشـد،

وتعلق حه والک است ،ههشنحن اگر در این ودت برای اصل وال غصب شده نهـاء

خا ونافعی حاشد ،وتعلق حه غاصب است.

 .1ههحن طور ،سایر احكـام ور بـوط حـه اػ بـين رفـتن وـال وثلـی خـا قحهـی غصـجی کـه در وسـاجل گغشـته بيـان
شد ،در این وورد نحز ضاری است .حنابراین ،اگر وـال غصـب شـده قحهـی حاشـد ،حكـن کـاهش و افـزاخش
ارػش پول اػ روػ اػ بين رفتن وـال تـا روػ پرداظـت آن ،کـه در وسـألۀ « »5356عکـر شـد ،در وـورد آن ضـاری
ویشود.
ً
َ
ْ
 .2این حدل ،اصطالحا «حدل ححلوله» نام دارد.
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الجته اگر نهای وغکور ،وتصل حه اصل وـال حاشـد (وثـل طـاقی ححـوان) ،طنانشـه

غاصــب حــه وــال دســت خاحــد ،حاخــد آن را حــه صــاحجش تحویــل دهــد و نهــیتوانــد بــرای
رشد وغکور عوضی اػ والک وطالجه نهاخد.

 ساير وساجل قحهی يا وثلی بودن وال غصج شده

مسأله « .1523وثلی» خا «قحهی» بودن اشحای ساظته شده اػ فلزات و وعـادن طنـد
صورت دارد:

الف .صـنعت و هنـر حـه کـار رفتـه در سـاظت آنهـا در درضـهای اػ ارػش و اههحـت

اســت کــه ههــان ،وــد نظــر عقــال و وــورد رغجــت آنــان اســت (واننــد اشــحای عتحقــه و
قــدخهی کــه ضــزء آثــار حاســتانی هســتند خــا اظتراعــات تــاػه خــا کارهــای هنــری حــدخع کــه

کهحــاب خــا بــینظحــر ویحاشــند) ،در طنــحن وــواردی ،احكــام «وــال قحهــی» در وــورد آن
ضاری ویشود.

ب .صنعت و هنر حه کار رفته در ساظت آنها حه گونهای که در وـورد «الـف» گفتـه

شد ،نجاشد؛ در این صورت ،طنانشه وثل و وانند آن فراوان حاشد  -حه توضـححی کـه

در وســألۀ « »5352گغشــت  -واننــد ظــروف و اضنــاس تولحــد شــده در کارظانــههــا ،در

طنحن وواردی احكام «وال وثلی» در وورد آن ضاری ویشود.

ج .ارػش وال غصب شده ،فقط حه سجب وادۀ حه کار رفته در آن حاشد و هحأت و
ً
شكل آن ،اصال ارػش والی نداشته حاشد؛ در این وورد ،غاصـب فقـط ضـاون «وثـل»
وادۀ حه کار رفته در آن ویحاشد.

د .وــال غصــب شــده ضــزء هــحر خــک اػ وــوارد قجــل نجاشــد؛ در ایــن صــورت ،وــال

غصــب شــده حــه لح ــاظ وــادهاش« ،وثلــی» و حــه لح ــاظ شــكل و هحـــأتش «قحه ــی»
وحسوب ویشود ،واننـد حسـحاری اػ انـواع ز یـورآالت طـال و نقـرۀ نـو (دسـت اول و غحـر

وستعهل خا شكسته).

حه عنوان وثال ،اگر فردی گردنجند طالیی که وػن آن دو وثقال اسـت  -و اػ قسـن «د»
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حه حساب ویآخد  -را غصـب کنـد ،در صـورتی کـه اػ بـين بـرود ،ضـاون دو وثقـال طـال و
عالوه بر آن قحهت هحأت و شكل آن  -خعنی وا حه التفاوت بين قحهت گردنجنـد وـغکور و
طالی حكار رفته در آن  -ویحاشد.

مسأله  .1524اگر فرد شحجی وانند قطعـه طـالی سـاظته شـده  -ههشـون گوشـواره خـا

النگــو  -را غصــب کنــد و در نــزدش هحــأت و صــنعت حــه کــار رفتــه در آن اػ بــين بــرود،
ً
ولی اصل آن شیء حاقی حاشد ،وثال گوشواره خا النگو را شكسته خا عوب کند ،حاخـد آن
را حــه صــاحجش حدهــد و طنانشــه هحــأت و صــنعت حــه کــار رفتــه در آن ،ارػش وــالی

داشته ،ضاون آن است و حاخد وقدار کاهش قحهت آن را حه والک بپرداػد.

شاخان عکر است ،والک نهیتواند غاصب را ولزم کند تا آن را وثـل صـورت اولحـه

حســاػد و ا گــر غاصــب بــرای اخنكــه تفــاوت قحهــت را ندهــد حاضــر شــود آن را وثــل اول

حساػد ،والک وسجور نحست قجول کند.

مسأله  .1525اگر وال غصب شده اػ «اشحای وثلی» بوده و هحأت و صنعت حـه کـار
رفته در آن حرام حاشد (وانند صلحب نهاد وعروف وسحححت) و حالت اولحۀ وال در

نزد غاصب اػ بين برود و فقط وـاده حـه کـار رفتـه در آن حـاقی حهانـد ،بـر وی الػم اسـت
ههان وادۀ حاقحهانده را حـه صـاحب وـال برگردانـد و نسـجت حـه اػ بـين رفـتن هحـأت خـا

صنعت آن ضاون نحست.

حنابراین ،اگر صلحب وغکور اػ ضنس طـال حاشـد و در نـزد غاصـب شكسـته و ظـرد

شود ،کافی است ههان طالی شكسته را پس دهد.
ً
شاخان عکر است ،اگر آن شیء کال در نزد غاصب اػ بين بـرود و تلـف شـود ،بـر وی
الػم است وثل واده حه کار رفته در آن را حه والک بپرداػد و ضـاون هحـأت خـا صـنعت

آن نهیحاشد.
ً
مسأله  .1526اگر انسان طحزی را غصب کرده که وثال اػ دو قسـهت تشـكحل شـده و

قحهــت هــر خــک اػ آنهــا حــهطــور ضداگانــه کهتــر اػ قحهــت آنهــا در صــورت حــا هــن بــودن

حاشــد( ،واننــد دو لنگــۀ در) و در نــزد غاصــب خكــی اػ آنهــا اػ بــين بــرود ،طنانشــه آن
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شیء وثلی است ،حاخد وثل آن را حه والک برگرداند؛

اوا اگر وال وغکور قحهی حاشد 1،وثل آنكه دری را غصب نهاخد که اشـحای قحهـی

وحسوب شده و قحهت دو لنگۀ آنها حا هن خک وحلحون تووان ،و قحهت هر لنگه  -حه

تنهایی  355 -هزار تووان حاشد و خكی اػ آنها نزد او اػ بين برود ،بـر غاصـب الػم اسـت
لنگۀ حاقحهاندۀ در را حه انضهام وجلغ  555هزار تووان حه والک بپرداػد.

حكـن عکــر شــده ،در وـوردی کــه فقــط خكــی اػ دو لنگـۀ در را غصــب نهاخــد و نــزد او

تلف شود نحز ضاری ویشود.

 oزياد شدن ارزش وال نزد غاصج

مسأله  .1527اگر ارػش والی که غصب شده ،بر اثر کاری که غاصب نسجت حـه آن
انسام داده ،بيشتر شود ،سه صورت دارد:

الف .زخـاد شـدن ارػش وـال ،بـر اثـر تغحيـری حاشـد کـه غاصـب در آن اخسـاد کـرده،

حدون آنكه شـیء دخگـری را در آن حـه کـار بـرده حاشـد ،وثـل اخنكـه گنـدم غصـجی را آرد

کند خا حا کاووای غصجی لجاس بجافد ،خا حا طالی غصجی گوشواره حساػد.

ب .زخاد شدن ارػش وال ،بر اثر شحجی حاشد که غاصب در آن حه کار بـرده اسـت،

وثل اخنكه در ػوحن غصجی ،نهالی حكارد خا ساظتهانی حنا کند.

ج .زخاد شدن ارػش وال ،بر اثر شحجی حاشد که غاصب آن را حا وـال غصـب شـده

آوحصته است ،وثل اخنكه لجاس خا وسحلۀ غصجی را رنا نهاخد؛

احكام وربوط حه هر خک اػ این اقسام ،در وساجل حعد عکر ویشود.

ً
مسأله  .1528اگــر وــال غص ـب شــده اػ وــورد اول در وســألۀ قجــل حاشــد ،وــثال فــرد حــا
طالیی که غصب کرده ،گوشواره حساػد ،دو صورت دارد:

الف .صاحب وال حگوخد« :وـال را حـه ههـحن صـورت پـس حـده»؛ در ایـن صـورت،

حاخــد وــال را حــه ههــان صــورت حدهــد و نهــیتوانــد بــرای ػحهتــی کــه کشــحده ،اضــرت
 .1خا شیء وثلی که ناخاب شده و تهحۀ وثل آن وهكن نحست ،حاشد.
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حگحرد و نحز حق ندارد حدون اضاػۀ والک آن را حه صورت اولش در آورد؛

ولی اگر غاصب حدون اضاػۀ والک آن را وانند صـورت اولحـه خـا حـه شـكل دخگـری

در آورد ،ضاون بودن وی نسجت حه تفاوت قحهت بين دو حالت وحل اشكال است
و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

ب .صــاحب وــال حگوخــد« :حاخــد آن را حــه صــورت اول در آوری»؛ در ایــن صــورت،

طنانشـــه وی اػ ایـــن درظواســـت هـــدفی داشــته حاشــد ،الػم اســت غاصــب آن را حــه

صورت اولش در آورد و در این فرض ،وی ضاون قحهت هحأت خـا صـنعتی کـه در آن

حكار برده ،نحست؛

ولــی طنانشــه قحهــت آن شــیء حــه واســطۀ تجــدیل آن حــه حالــت اول ،اػ قحهــت

اولحهاش کهتر شود ،غاصب حاخد تفاوت آن را حه صاحجش بپرداػد.

ً
مسأله  .1529اگـــر وـــال غصـــب شـــده اػ وــورد «ب» در وســألۀ « »5345حاشــد ،وــثال

غاصب در ػوحنی که غصب کرده درظت حكارد ،درظت و وحوۀ آن وال ظود اوسـت

و طنانشه صاحب ػوحن راضی نجاشد کـه درظـت در ػوـحن او حهانـد  -طـه وسـانی و
ً
طه حا پرداظت اضـرت آن  -کسـی کـه غصـب کـرده حاخـد فـورا درظـت ظـود را هرطنـد
ضرر نهاخد اػ ػوحن حكند.

عــالوه بــر آن ،حاخــد اضــارۀ ػوــحن را 1در وــدت غصــب حــه صــاحب ػوــحن بپــرداػد و
ً
ظرابیهایی که در ػوحن پدخد آوده را درست کند ،وثال ضای درظتها را پـر نهاخـد و
اگر حه سجب اخنها قحهت ػوحن اػ اولش کهتـر شـود ،حاخـد تفـاوت آن را هـن حـه وـالكش

بپرداػد.

شاخان عکر است ،غاصب نهیتواند صـاحب ػوـحن را ولـزم کنـد کـه ػوـحن را حـه او

حفروشد خا اضاره حدهد ،ههشنان که صاحب ػوحن نحز نهیتواند غاصب را حـه فـروش
درظت حه وی ولزم نهاخد.

ً
مسأله  .1531اگر در وسأله قجل صاحب ػوحن راضی شود که وـثال درظـت در ػوـحن
 .1اضرت الهثل.
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او حهاند ،بر غاصب الػم نحست درظت را حكند؛ ولی حاخد اضـارۀ آن ػوـحن را 1اػ وقتـی
که غصب کرده تا وقتی که صاحب ػوحن راضی شده حه وی بپرداػد.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر صــاحب ػوــحن نســجت حــه اداوــۀ حقــای درظــت در ػوــحن،

حهطور وسانی راضی حاشد ،بر غاصب پرداظـت اضـارهبهـا الػم نحسـت و ا گـر رضـاخت

والک ونوط حه انعقاد قرارداد اضاره خا پرداظت اضـرت الهثـل حاحـت حقـای درظـت در

ػوحن حاشد ،غاصب حاخد حسب توافق حا والک عهل نهاخد.

ً
مسأله  .1531اگـــر وـــال غصـــب شـــده اػ و ــورد «ح» در وس ــألۀ « »5345حاش ــد ،و ــثال

پارطهای را که غصب کرده رنا کند ،طنانشه رنا حه کار رفتـه در آن ِضـرم نداشـته
ً
حاشد  -ههـان طـور کـه غالجـا در رنـا کـردن لجـاس و پارطـه ایـن طنـحن اسـت  -حاخـد
ـود
پارطــه را حــه ههــان صــورت حــاػ گردانــد و حــق درخافــت اضــرت رنگــرػی خــا هزخنــۀ ظـ ِ
رنا را ندارد.

شاخان عکر است ،در این صورت غاصب حدون رضاخت والک ،حق اػ بين بردن

رنا پارطه را نـدارد ،ولـی والـک وـیتوانـد حـه ضهـت هـدفی کـه در نظـر دارد وی را حـه

پاک کردن رنا ولزم نهاخد و اگر بر اثـر آن ،آسـحجی حـه پارطـه وارد شـود ،حاخـد ظسـارت
آن را حه والک بپرداػد و طنانشه بر اثر رنا کردن ،قحهت پارطـه کـاهش خافتـه حاشـد،

غاصب حاخد افت قحهت آن (أرش) را حه والک بپرداػد.

 oرشد و وحصول وال غصج شده و ونفعت حاصل از آن

مسأله  .1532اگر انسان حغری را که غصب کرده ،حكارد و وحصولی حه دست آخـد،

صــاحب حــغر حــق دارد زراعــت را اػ غاصــب حگحــرد خــا عــوض حــغر را اػ وی وطالجــه
نهاخد و طنانشه عوض حغر را حگحرد ،زراعت وال غاصب ویحاشد.

ههحن طور ،اگر انسان تصـن ورغـی را غصـب کنـد و اػ آن ،ضوضـهای وتولـد شـود،

صاحب تصن ورع وـیتوانـد ضوضـه را حگحـرد خـا عـوض تصـن وـرع را اػ غاصـب وطالجـه
 .1ههان.
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نهاخد و طنانشه عوض تصن ورع را حگحرد ،ضوضه وال غاصب ویحاشد.

ههشنــحن ،اگــر آب انگــوری را غصــب کنــد و آب انگــور وــغکور تجــدیل حــه شــراب

گردد ،ساس حه سرکه وجدل شود ،صاحب وـال ،بـين گـرفتن سـرکه خـا وطالجـۀ عـوض
آب انگور حق انتصاب دارد.

مسأله  .1533اگر فرد ححوان نری را غصب کند و اػ آن بـرای تلقـحح ححـوان وـادهای

استفاده نهاخد و حا این کار حشهای وتولد شود ،حشه وغکور وتعلق حه صاحب ححوان

واده بوده و بر غاصب الػم است اضرت الهثل استفاده اػ ححوان نـر بـرای تلقـحح را حـه

صاحجش بپرداػد.

 oغصج وال از غاصج

مسأله  .1534اگر والی که غصب شده ،توسط خک خا طند غاصب دخگر دسـت حـه

دســت شــود 1،وثــل آنكــه فــردی وــالی را غصــب کنــد و فــرد دخگــری آن را اػ غاصــب،
غصب نهاخد ،ساس شصص سووی آن وال را اػ غاصب دوم غصب کند و حعد فـرد
دخگری آن را اػ غاصب سوم غصب کرده و وال وغکور در نزد نفر طهارم تلـف شـود،

2

ههه ضاون ویحاشند و والک حق دارد حه هر کدام اػ آنان براى گـرفتن حـدل (وثـل خـا
ً
قحهت آن حا توضححاتی که قجال عکر شد) رضوع نهاخد.
ههشنان که ویتواند حه هر طهار نفر خا سه خا دو نفر اػ آنان رضوع کرده و حا تقسـحن

وساوى خا حا تفاوت ،حدل وال غصب شده را وطالجه نهاخد.

مسأله  .1535حكــن رضــوع والــک حــه غاصــجحن در وســألۀ قجــل عکــر شــد؛ اوــا حكــن
غاصجحن نسجت حه خكدخگر ،طند صورت دارد:

الف .والک عوض وال ظود را اػ فرد طهارم (در وثال وسألۀ قجل) که وال در نـزد

او تلف شده وطالجه نهاخد؛ در این صورت وی حق رضوع حه سایر غاصجحن را ندارد.

ً َ ُ
أخادی» بر وال غصب شده نام دارد.
 .1این اور اصطالحا «تعاقب
ٖ
 .2شاخان عکر است ،در صورت عـدم تلـف و اوكـان دسترسـی حـه وـال غصـب شـده ،والـک وـیتوانـد حـه هـر
خک اػ افراد غصب کننده رضوع کند و وی را ولزم حه برگرداندن والش نهاخد.
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ب .والــک عــوض وــالش را اػ غحــر فــردی کــه وــال در نــزد او تلــف شــده درخافــت

نهاخد ،وی ویتواند برای درخافت غراوت حـه فـرد حعـد اػ ظـودش ،خـا فـرد طهـارم  -کـه
وال در نزد او تلف شده  -رضوع کند.

الجتــه در صــورتی کــه حــه فــرد حعــد اػ ظــودش رضــوع کنــد ،آن فــرد نحــز در صــورت

پرداظــت غراوــت ،وــیتوانــد حــه نفــر حعــد اػ ظــودش ،خــا نفــر طهــارم  -کــه وــال در نــزد او
تلف شده  -رضوع نهاخد.

1

 oخريد وال غصجی

مسأله  .1536اگــر انســان حــدون اطــالع اػ غصــجی بــودن وــالی ،آن را حصــرد و تحویــل

حگحرد ،والک ویتواند برای درخافت وال ظود و ههحن طور ونافع آن حا توضـححی کـه
در وســـألۀ « »5275عکـــر شـــد ،ح ــه ظرخ ــدار وراضع ــه نهاخ ــد و ظر خ ــدار نح ــز در ص ــورت

پرداظت غراوت ،ویتواند حه غاصب رضوع نهاخد؛

ولی اگر ظرخدار وـیدانسـته کـه وـال غصـجی اسـت ،بـرای درخافـت غراوتـی کـه حـه

والک پرداظته ،نهیتواند حه غاصب رضوع نهاخد؛

الجته ،در هر صورت ظرخدار نحز ویتواند پـولی را کـه حـه فروشـنده (غاصـب) داده،

اػ وی وطالجه نهاخد.

هثال :فردی واشحن غصجی را حدون اطالع اػ غصب بـودن آن ،در وقابـل  555وحلحـون

تووان ظرخده و تحویل گرفته ،طنانشه پـس اػ خـک وـاه واشـحن وـغکور سـرقت شـود ،حـه

گونــهای کــه اوكــان دســتخــابی حــه آن وضــود نداشــته حاشــد (در حكــن تلــف) و ایــن در

حــالی حاشــد کــه واشــحن وــغکور  -کــه ش ـ ـیء قحهــی وحس ـ ـوب وــیش ـ ـود  -در هنگ ـ ـام

سرقــ ـت 545 ،وحلحــون تووــان ارػش داشت ـ ـه و اضــرت الهث ـ ـل استف ـ ـادۀ خ ـ ـک وــاه اػ آن،

خ ـک وحلحون تووـان حاشـد ،در ایـن صـورت طنانشـه والـک حـه ظرخـ ـدار وراضعـ ـه کـرده و
 .1حكن وـغکور در ایـن وسـأله و وسـألۀ قجـل ،در صـورتی کـه افـراد غاصـب بيشـتر خـا کهتـر حاشـند نحـز ضـاری
ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 545وحلحون تووان غراو ـت حگح ـرد ،ظرخـ ـدار ویتوانـ ـد عـالوه بـر پـس گرفتـ ـن  555وحلحـ ـون

تووانی که حه غاص ـب داده ،عوض  545وحلحون تووان غراوتی که حه والـک داده را نحـز اػ
وی درخافت نهاخد؛

اوا اگر اػ غصجی بودن واشحن اطالع داشته ،نهیتواند  545وحلحـون تووـان غراوتـی

را که حه والک داده اػ وی حگحرد و فقط ویتواند  555وحلحون تووانی را کـه حـه فروشـنده

(غاصب) داده اػ وی وطالجه نهاخد.
 غصج وال وقفی

مسأله  .1537اگــر وــال غصــب شــده وقفــی بــوده و ووقــوف علحــه عنــوان «عــام» خــا

«ضهت» حاشد 1،وانند والی که بر فقرا خا اطعام آنان وقف شده ،غاصب حاخد آن را حـه
وتــولی ووقوفــه خــا وکحــل وی تحویــل دهــد و ا گــر وتــولی ظاصــی نــدارد حــه حــا کن شــرع

حدهد.

حنابراین ،اگر آن را حه حعضی اػ افراد ووقوف علحه حدهد ،وثل آنكـه وـال را حـه خكـی

اػ فقرا تحویل دهد ،کافی نحست و ههشنان ضاون ویحاشد.

الجته اگر وسسد خا ظحاحان خا پل و وانند آن غصب شود ،طنانشـه غاصـب دسـت اػ

غصب آن بردارد و آن را حه حال ظود برای استفادۀ عهوم حاقی گغارد کافی است.
ً
اوــا طنانشــه ودرســۀ وقفــی کــه وــثال وقــف طــالب خــا دانشــسوخان شــده ،غصــب

شود ،حنابر احتحاط الػم غاصب حاخد آن را حه وتـولی ظـاص خـا وکحـل وی و در صـورتی
که وتولی نـدارد ،حـه حـا کن شـرع تحویـل دهـد و تنهـا دسـت برداشـتن و تصلحـۀ وكـان

بـرای طـالب خـا دانشـسوخانی کـه هنگـام غصـب در آن سـا کن بـودهانـد و ضـزء ووقــوف

علحهن وحسـوب ویشـدند و هـن اکنـون در هنگـام تحویـل نحـز اسـتحقاق اسـتفاده اػ
وكان وغکور را دارند ،وحل اشكال است.

 .1توضحح اقسام وقف حـه اعتجـار ووقـوف علحـه در ضلـد طهـارم ،فصـل «وقـف» ،وسـاجل« 542تـا  »546عکـر
ویشود.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

مسأله  .1538اگــر آنشــه غصــب شــده اػ ووقوفــات ظــاص خــا عــام  -غحــر وســسد -
حاشد ،تهام احكام غصب غحر ووقوفات در وورد آن نحز ضاری ویشود.
اوا اگر شصص وسسدی را غصب کند ،هرطند گناه بزرگی ورتكب شـده اسـت

ـحن «وحـدودۀ
و حاخد توحه کرده و دست اػ غصب بردارد ،ولـی نسـجت حـه ظصـوص ػو ِ

اصلی وسسد» 1ضاون نهیحاشد؛

حنــابراین ،ضــررهایی کــه در وــدت غصــب بــر آن (وحــدودۀ اصــلی وســسد) وارد

شــده را ضــاون نحســت ،ههشنــحن ضــاون اضــرت الهثــل ػوــحن وــغکور در آن وــدت
نهیحاشد؛

ـحن غحــر «وحــدودۀ اصــلی وســسد» و نحــز حنــای وســسد و ســایر
اوــا نســجت حــه ػوـ ِ

قسهتها ،تهام احكام غصب ووقوفات ثاحت ویحاشد.

شاخان عکـر اسـت ،وسـاضدی کـه حـا اعن وتـولی در ػوـحنهـای ووقوفـه (وثـل وقـف

آســتان قــدس رضــوی) احــداث وــیشــود ،حكــن وســسد شــرعی را نــدارد و در صــورت

غصب ،احكام غصب سایر ووقوفات در وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .1539اگر کسی در وسسد ضایی را بـرای ظـود حگحـرد ،طنانشـه دخگـری او را
اػ آن وحل بيرون کند و نگغارد که اػ آنسا استفاده نهاخد ،هرطند حق وی را غصب

نهوده و گناه کار وحسوب ویشود ،ولی نسجت حه آن ضاون نهـیحاشـد و نهـاػش در

آن وكان صححح ویحاشد.

2

 oغصج والی که گرو گذاشته شده

مسأله  .1541اگــر رهــن دهنــده و رهــن گحرنــده ،قــرار حگغارنــد وــال گرو یــی ،در نــزد رهــن
گحرنده ،خا در نـزد شـصص سـووی حاشـد ،رهـن دهنـده نهـیتوانـد آن شـیء را قجـل اػ آنكـه
 .1توضحح بيشتر در وورد «وحدودۀ اصلی وسـسد» در ضلـد طهـارم ،فصـل «وقـف» ،صـفحۀ « ،»335پـاورقی «»4
عکر ویشود.
 .2ههان طور که در ضلد اول وسألۀ « »5556عکر شد .تفصحل احكام ضـا گـرفتن در وسـاضد در ههـان ضلـد،
وساجل « 5555و حعد اػ آن» آوده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
طلب او را حدهد ،حدون رضاخت وی پس حگحرد و طنانشه پس حگحرد حاخد فورا برگرداند.

ههشنحن ،والی را که نزد کسی گرو گغاشتهاند ،اگر دخگری غصب کند ،هر خـک

اػ صاحب وال و رهن گحرنده وـیتواننـد آن وـال را اػ او وطالجـه نهاخنـد و طنانشـه آن

وال را اػ او حگحرند ،حاػ هن در گرو است.

 حکن زوحنهای وربوط به اصالحات اراضی و وانند آن
ً
ّ o
تصرف کسی که وستقحها اوال ک اصالحات اراضی در اختحارش قرار گرفته

مسأله  .1541کشاورػان و سایر اقشاری کـه ػوحنهـا و اوال کـی  -ههشـون ػوحنهـای
ً
وربوط حه اصالحات اراضی  -حدون رضاخت وـالكحن وسـلهان آن اوـال ک ،وسـتقحها
در اظتحار آنان قرار گرفته ،برای استفاده خا فروش و سایر تصـرفات والكانـه نسـجت حـه

ػوـــحن ،حاخـــد ح ــا وصـــالحه و واننـــد آن رضــاخت والــک  -و در صــورت فــوت والــک،
رضاخت وارثحن وی  -را کسب کنند.

1

شاخان عکر اسـت ،طنانشـه اوكـان دسترسـی حـه والـک شـرعی ػوـحن  -هرطنـد حـا

ضســتسو و تفحــص  -وضــود نداشــته و فــرد اػ خــافتن والــک آن وــأیوس حاشــد ،ػوــحن
وغکور حكن وال وسهول الهالک را دارد و ویتوان برای اصالح اور آن حه حـا کن شـرع

وراضعه نهود.

2

 oخريد بدون واسطۀ اوال ک وربوط به اصالحات اراضی

مسأله  .1542ظرخدن 3ولکهایی ههشون ػوحنهای اصالحات اراضی (کـه حـدون

رضاخت والک وسلهان آن در اظتحار فرد قـرار گرفتـه) ،اػ کسـی کـه ػوحنهـای وـغکور

 .1در این وورد ،تهاوی احكام غصب ضاری ویشود.
 .2در این حاره ،حه توضححی که در صفحۀ « ،»455پاورقی « »4عکر شده ،وراضعه شود.
 .3این حكن در وورد تهلک ولکهای وغکور در این وسأله و دو وسألۀ حعد اػ طریق قراردادهای دخگـر (غحـر
اػ ظرخد و فروش) ،وانند صلح و هجه  -حا رعاخت شراخط صحت آن  -نحز ضاری است.

غصب و سایر اوور ضهان آور /

ً
وس ــتقحها در اظتح ــارش ق ــرار گرفت ــه ،در ص ــورتی ض ــایز اس ــت ک ــه ظر خ ــدار خق ــحن خ ــا
اطهحنان داشته حاشد فروشنده رضاخت والک اصلی ػوحن را در تهلـک ػوـحن ضلـب

کرده است خا بينه (دو ورد عادل) بر این اور شهادت دهند؛

1

اوا اگر در این اور شک داشته حاشد ،ظرخد و تهلک آن ضـایز نحسـت 2و ا گـر حـدون

احـــراػ رضـــاخت والـــک اصـــلی ،آن را ظر خــده ،حكــن وســألۀ قجــل در وــورد آن ضــاری

ویشود.

 oخريد با واسطۀ اوال ک وربوط به اصالحات اراضی

مسأله  .1543حكــن ظرخــدن حــا واســطۀ ػوحنهــایی ههشــون ػوحنهــای اصــالحات

اراضــی کــه حــدون ضلــب رضــاخت والــک وســلهان آن در اظتحــار افــراد قــرار گرفتــه ،در

قالب خک وثال توضحح داده ویشود:

فرض کنحد ػوحن در اظتحار «وحهد» قرار گرفته و «علی» آن را اػ «وحهد» ظر خـده

است ،طنانشه «حسحن» حصواهـد ػوـحن را اػ «علـی» حصـرد ،در صـورتی کـه «حسـحن»

احتهال وعقول حدهـد «علـی» قجـل اػ ظر خـد ػوـحن ضسـتسو کـرده و رضـاخت والـک را

نســجت حــه تهلــک ظــود بــر ػوــحن ضلــب کــرده اســت 3،ویتوانــد ظر خــدار اول (علــی) را

والک دانسته و ػوحن را اػ او حصرد و سـؤال و تحقحـق در ایـن حـاره هـن الػم نحسـت و تـا

ػوانی که ظالف آن ثاحت نشده ،برای او آثار ولكحت ضاری ویشود؛

اوـا ا گــر «حســحن» در وثــال حــاال خقــحن خـا اطهحنــان داشــته حاشــد رضــاخت والــک حــه

صورتی که توضحح داده شد ،ضلـب نشـده ،حـق نـدارد ػوـحن وـغکور را حصـرد؛ وگـر در

وورد وسألۀ حعد.

 .1قاعدۀ «خد» در این وورد ضاری نهـیگـردد و ادعـای غاصـب بـر ضلـب رضـاخت والـک ػوـحن و تجـدیل «خـد
غاصجانۀ وی» حه «خد والكانه» پغیرفته نهیشود ،وگر آنكه اػ طریق وعتجری این ادعا ثاحت شود.
 .2وگر در وورد وسألۀ «.»5322
 .3حهطور کلی وال ک آن است که «حسحن» احتهال عقالیی حدهد تسـلط «علـی» بـر ػوـحن اػ احتـدا ،والكانـه
(غحر غاصجانه) و صححح بوده است و در این صورت ،قاعدۀ «خد» ضاری ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

 oخريببد از کسببی کببه بببر اسبباس تقلحببد صببححح ،خببود را والببک زوحنهببای اصببالحات
اراضی ویداند

ً
مسأله  .1544ا گـر فقحهـی کـه تقلحـد اػ وی شـرعا ضـایز اسـت (فقحـه و وستهـد ضـاوع

الشراخط) ،حسب ووازین شرعی حكن حه صحت تهلـک اوـوالی ههشـون ػوحنهـای
وربوط حه اصـالحات اراضـی بـرای کشـاورػان خـا سـایر اقشـار حـا شـراخط ظاصـی داده و

فروشــنده ،وقلــد آن وستهــد بــوده و بــر اســاس آن حكــن و حــا رعاخــت شــراخط و ضــواحط

وربوطــه ،ػوــحن را تهلــک نهــوده اســت ،ظر خــدار  -کــه وقلــد آن وستهــد نحســت  -هــن
ویتواند وی را والک شناظته و ػوحن را اػ او ظرخداری کند؛

الجتــه ،ایــن حكــن در صــورتی اســت کــه ظر خــدار احتهــال عقالیــی دهــد وستهــد

وغکور ،حسب ووازین شرعی حكن حه صحت تهلک اووال وغکور نهوده است.
اوور ضهانآور

1

 ضهان يد

مسأله  .1545خكی اػ اووری که ووضب ضـهان وـیشـود آن اسـت کـه اوـوال دخگـران

حه ناحق ،هرطند اػ روی اشتجاه  -حا توضححی که در اداوه عکر ویشود  -در اظتحار و
ً
تحــت تصــرف انســان قــرار گحــرد؛ ضــهان در این گونــه وــوارد ،اصــطالحا «ضــهان َخــد»
ناوحده ویشود؛

ایــن ضــهان ،اظتصــاص حــه وجحــث «غصــب» 2نــدارد و شــاول وــوارد دخگــر نحــز

ویگردد؛

وثــل اخنكــه فــرد کفــش کســی را حــه تصــور اخنكــه وــال ظــودش اســت بپوشــد و حعــد

 .1در ایـن حصــش ،حــه برظــی اػ وــوارد ضــهانآور اشــاره ویشـود و برظــی دخگــر اػ ایــن اوــور و وصــادیق آنهــا ،در
ضهن وجاحث دخگری ههشون «ظرخد و فروش»« ،اضاره»« ،ودخعه»« ،عارخه» و «دخات» آوده است.
 .2خد «عدوانی».
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وعلوم شود کفش شصص دخگری بوده که اضاػۀ تصرف در آن را نداشته خـا کـاالیی را

اػ فردی عارخه حگحـرد و حعـد وعلـوم شـود آن کـاال غصـجی اسـت خـا کـاالیی را ظر خـده و

حعد ویفههد وعاوله دارای شراخط صحت نجوده و حاطل است.

1

ههشنحن ،در برظی ووارد وال حا وضود اخنكه حه وضه شرعی در اظتحـار انسـان قـرار

گرفتــه ،ولــی حــه ضهــت تصــرف غحــر وســاػ خــا کوتــاهی در حفــو وــال ،نســجت حــه آن
«ضــــهان خــــد» پيــــدا وی کنــــد 2واننـــــد آنشـ ــه در فصـ ــل «ودخعـ ــه» وسـ ــألۀ « »5452و

فصل«عارخه» وسألۀ « »5435عکر شد.

شاخان عکر است« ،ضهان خد» شاول «اوانات والكحه» و «اوانات شـرعحه» کـه فـرد

حسب وظحفۀ شرعی وقرر در هر وورد عهل کرده نهیشـود ،وگـر وـوارد اسـتثنایی کـه
در وحل ظود عکر شده است 3،وثل ضهان در عارخۀ طال و نقره خا عار خـهای کـه در آن

شرط ضهان شده ،که توضحح آن در وساجل« 5434و  »5433عکر شده است.

مسأله  .1546اگــر ظرخــد و فــروش حــاطلی بــين دو نفــر ونعقــد شــود ،هــر خــک اػ آن دو
نسجت حه وـالی کـه اػ طریـق آن وعاولـه در اظتحـارش قـرار گرفتـه (عـوض و وع َـوض)،
ضاون است و وظاخفی که در وورد وال غصجی عکر شد ،در وورد آن ضاری وی گـردد،

هرطند اػ حاطل بودن وعاوله ظجر نداشته حاشد؛

الجته ،طنانشه هر خک اػ دو طرف اطهحنان داشته حاشد که طـرف وقابـل  -حتـی

در فرض اطـالع اػ حاطـل بـودن وعاولـه  -راضـی حـه تصـرف وی ویحاشـد ،ویتوانـد در

وــال تصــرف کنــد و ضــاون نهیحاشــد؛ توضــحح بيشــتر ایــن وــورد ،در وســألۀ «»555

عکر شد.

مسأله  .1547حكــن وــغکور در وســألۀ قجــل ،عــالوه بــر ظر خــد و فــروش ،در ســایر عقــود

 .1توضحح ضهان «خد» در وورد وعاوالت حاطل ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .2حه اصطالح« ،خد اوانی» فرد تجدیل حه «خد ضهانی» ویشود.
 .3خعنی فرد حدون اخنكه در حفو و نگهداری وال کوتاهی کرده خا در آن تصرف غحـر وسـاػ نهـوده حاشـد ،حـاػ
هن ضاون آن ویحاشد.
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وعاوضی 1حاطل و شجحه آن نحز ضاری ویحاشد ،که اػ ضهلۀ آنها ووارد عیل است:
الف .اضرتی که شصص اضحر در اضاره حاطل ویگحرد.

ب .وهرخهای که ػن در اػدواح حاطل درخافت ویکند.
ُ
ج .فدخهای که ورد در طالق ظلع حاطل ویگحرد.
د .حق الزحههای ُ
(ض ْعل) که عاول در ُضعاله حاطل درخافت ویکند.

الجته ،اگر والی در عقد وعاوضی حاطل در اظتحـار طـرف وقابـل قـرار حگحـرد کـه حكـن

«اوانت» را داشته حاشد (نه اخنكه حه عنوان خكی اػ عوضحن حه دخگری داده شـود) ،واننـد
وــال وــورد اضــاره در اضــارۀ حاطــل خــا وــالی کــه قــرار اســت اضحــر کــاری بــر آن انســام دهــد،

طنانشه آن وال اػ بين برود (تلف شـود) خـا نقصـی بـر آن وارد شـود ،در صـورتی کـه فـرد در

نگهداری اػ آن کوتاهی نكرده و تصرف غحر وساػ نحز ننهوده ،ضاون نحست.

2

مسأله  .1548اگر فرد غحر وحسور 3،وال ظود 4را اػ طریق عقـد غحـر وعاوضـ ـی حاطـل
 -وانند هجۀ حاطل  -در اظتحار دخگری قرار دهد ،ووضب ضهان وی نهیگردد؛

حه عنوان وثال ،اگر فرد ونافع ونزل ظود را برای ودتی حه کسی هجـه کنـد ،هرطنـد

هجــۀ ونــافع حاطــل اســت ،ولــی هجــه گحرنــده ضــاون ونــافع وــدتی کــه اػ ظانــه اســتفاده
کرده نحست.

ههشنحن ،اگر فردی که صاحب سرقفلی است ،حـق سـرقفلی ظـود را حـه دخگـری

هجه نهاخد ،هجۀ وغکور حاطل است ،ولی ووضب ضهان نهیشود.

5

 .1وراد اػ عقود وعاوضی ،قراردادها و عقدهایی است که دارای عوض بوده و وجتنی بر وسانحت نحست.
 .2توضححات بيشتر درحارۀ کوتاهی در نگهداری وال و تصرف غحر وساػ که حاعـث ضـهان فـرد وی گـردد ،اػ
آنشه در فصل «ودخعه» ،وساجل « 5452تا  »5456عکر شد ،فههحده ویشود.
 .3اگر فرد وحسور (وانند حشـۀ ناحـالغ خـا سـفحه) وـال ظـود را حـدون رعاخـت شـراخط صـحت هجـه حـه شصصـی
حصشحده و حه وی تحویل دهد ،هجۀ وغکور صححح نحست و ووضب ضهان درخافت کننده ویگردد.
 .4اگر فرد وال دخگری را حدون رضاخت و اعن وی حه شصصی هجه نهـوده و حـه وی تحویـل دهـد ،هجـۀ وـغکور
فضولی است و آن شصص ضاون وال حصشحده شده ویحاشد.
 .5اگر فرد وجلغی را حه عنوان هجه حا انتقـال اعتجـاری اػ طریـق شـجكۀ شـتاب حـه حسـاب شـصص دخگـر وار یـز
کند و وی حدون درخافت وجلغ وغکور اػ حانک ،آن را وصرف نهاخد ،هرطند هجۀ وغکور حـه ضهـت وحقـق
نشدن قجض حاطل است ،ولی هجه گحرنده نسجت حه آن ضاون نحست.
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مسأله  .1549هر گاه فرد والی را اػ فروشنده حگحـرد کـه آن را بجحنـد خـا وـدتی نـزد ظـود

نگهدارد تا اػ ظصوصحات آن اطالع خاحد و اگر پسندخد حصـرد ،در صـورتی کـه آن وـال

تلــف شــود ،در طنــحن وــوردی ضــاون بــودن ظر خــدار وحــل اشــكال اســت و وراعــات
وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
 ضهان اتالف
 oتعريف ضهان اتالف و انواع اتالف

مسأله  .1551خكی اػ اووری که ووضب ضهان ویشود ،تلف کردن اوـوال دخگـران و
وارد کــردن ظســارت حــه آنهــا حــدون رضــاخت و اضــاػۀ آنــان اســت؛ ضــهان در این گونــه
ً
ووارد ،اصطالحا «ضهان اتالف» ناوحده ویشود.

مسأله « .1551اتالف» حه هر خک اػ دو صورت عیل وهكن است واقع شود:

الف .حهطـور وسـتقحن و حـدون واسـطه؛ وثـل آنكـه فـرد ظـرف دخگـری را حشـكند ،خـا

وال او را حسوػاند ،خا ححوانی را حدون رضاخت والک آن عحح کند خا حا تحر حكشد.

ب .حا سجب و واسطه و حهطور غحر وستقحن؛ وثل اخنكه فـرد خكـی اػ کارهـای عیـل

را انسام دهد:

 .1گــودالی را در وســحر عجــور و وــرور حفــر کنــد و انســان خــا ححــوانی 1در آن افتــاده و

آسحب بجحند.

 .2اشـحای لغزنــده خــا نـوک تحــز را در وحــل رفـت و آوــد دخگــران قـرار دهــد و بــر اثــر آن

آسحب حه انسان خا ححوانی برسد.

 .3ححـــوانی را کـــه ت ــوان فـــرار و دفـــاع اػ ظ ــود ن ــدارد و ض ــعحف اس ــت ،در وح ــل

درندگان قرار دهد و درندهای آن را تلف نهاخد.

 .4طناب خا رخسهانی را که حه پای ححوان حسته شده ،حاػ نهاخد و ححوان فرار کند.

 .1ونظور در این وثال و وثالهای حعد ،ححوانی ویحاشد که دارای والک است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

در قفس پرندهای را حاػ نهوده و پرنده پرواػ کرده و فرار نهاخد.
ِ .5
 oنهونهها و شرايط ضهان اتالف در ضهن چند وثال
ّ
 .2 آسحج رساندن ححوان وتعلق به فرد به وال يا جان ديگری

مسأله  .1552اگــر ححــوانی اػ زراعــت شــصص دخگــری حصــورد خــا وزرعــۀ وی را ظــراب

کند ،در صورتی که صاحب ححوان ههراه آن حاشد ،ضاون است.

اوــا ا گــر صــاحجش ههــراه ححــوان نحســت  -وثــل اخنكــه ححــوان اػ وحــل نگهــداری
ً
ظــود فــرار کــرده حاشــد  -طنانشــه ایــن اتفــاق در ػوــانی رد داده کــه وعهــوال وظحفــۀ

صاحب وزرعه است که وراقب زراعت ظود حاشد ،صاحب ححوان ضاون نحست؛
اوا اگر در غحر آن وقت بوده ،صاحب ححوان ضاون وحسوب ویشود.

مسأله  .1553اگر ححوانی بر انسان خا ححوان خـا اوـوال دخگـری ظسـارتی وارد کنـد ،در
صورتی که صاحب ححوان در نگهداری آن کوتاهی کرده حاشد  -وثل اخنكه ححـوانی
ً
را که وعهوال ویحندند تا حه کسی آسحب نرساند ،نجسته حاشد  -ضاون است.
مسأله  .1554اگر ححوانی که در اظتحار طوپان خا نگهجان خـا در دسـت عار خـه گحرنـده

خا وستأضر است ،ظسارتی حه اووال دخگـران وارد کنـد ،افـراد وـغکور ضـاون وحسـوب
ویشوند ،نه صاحب ححوان خا عارخه دهنده خا ووضر.
 .1 ههکاری در سرقت و وانند آن

ً
در ونزل خا واشحن خا گاو صندوق شصص دخگری را
مسأله  .1555اگر شصصی وثال ِ

حــاػ کنــد ولــی واشــحن ،خــا اشــحاء داظــل ونــزل ،واشــحن خــا گــاو صــندوق ،توس ـط فــرد
ً
دخگری سرقت شود ،طنانشه عرفا سرقت وستند حه حـاػ گغاشـتن در حاشـد ،شـصص
وــغکور ضــاون وحســوب وــیشــود ،طــه شــصص وــغکور قصــد ههكــاری حــا ســارق را
داشته و طه قصد نداشته است.

1

مسأله  .1556اگر دیواری ظراب شود و روی ههساخه بيفتد خا در ظحاحان خـا کوطـه بـر
 .1حدیهی است در این گونه ووارد ،ظود سارق نحز ضاون است .حا توضـه حـه ایـن وسـأله ،طنانشـه دسترسـی
در ظانه خا وانند آن را حاػ گغاشته حگحرد.
حه سارق نجاشد ،فرد ویتواند عوض وال ظود را اػ کسی که ِ
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عابر خا وال خا ححوانی که والـک دارد بيفتـد ،در صـورتی کـه دیـوار در وعـرض ر یـزش و

سقوط بوده و صاحب دیوار اػ این اور اطالع داشته و نسجت حـه تصر خـب خـا وروـت آن
رسحدگی نكرده ،ضاون است؛

الجته اگر کسی که دیـوار روی او ظـراب شـده خـا صـاحب وـال خـا صـاحب ححـوان

ویدانسته دیوار در وعرض ظرابی و ریزش است و حا این حال ،ز یـر دیـوار اسـتراحت
کـــرده خـــا وـــال خـــا حح ــوان ظـــود را آنس ــا ق ــرار داده ،ص ــاحب دی ــوار ض ــاون وحس ــوب

نهیشود.
ً
مسأله  .1557اگر انسان شحجی را بر روی دیوار خا پشت حـام حگـغارد ،طـوری کـه عرفـا
در وعرض افتادن حاشد و بر کسی خا والی افتاده و ظسارت وارد کنـد ،ضـاون اسـت،
ً
اوا اگر شیء وغکور عرفا در وعرض سقوط نجـوده و حـهطـور اتفـاقی حـه سـجب حادثـهای

بيفتد ،وی ضاون نحست.

مسأله  .1558اگر انسان در ولک ظود آتشی بيفروػد و آتش حه ولک دخگری سـراخت
ً
کرده و حه انسان خـا وـال دخگـری آسـحب وارد کنـد ،طنانشـه آتـش عرفـا سـراخت کننـده

بوده ،ضاون است؛
ً
ً
ولی اگر آتش عرفا سـراخت کننـده وحسـوب نهیشـده و اتفاقـا حـه سـجب وػش حـاد
ناگهانی و وانند آن سراخت کرده ،وی ضاون نحست.

مسأله  .1559اگر فرد در ػوحن ،حاع خا وزرعۀ ظود آب رها کند و حسن آب خا فشار آن
طوری حاشد که در وعرض سراخت حه ولـک وسـاور حاشـد و آب حـه آن ولـک ظسـارتی

وارد نهاخد ،ضاون است؛ در غحر این صورت ،ضاون نحست.
 .5 سجج شدن دو يا چند نفر در ايجاد خسارت و آسحج

مسأله  .1561اگــر دو نفــر «ســـجب» در آســحب رســاندن حــه انســان خــا اوــوال دخگــران

حاشند ،هر دو ،شرخک در ضهان ظواهند بود؛

وثل اخنكه خک نفر در وحل عجور دخگران گودالی حفر کند و فرد دخگر ،نزدخـک آن
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ســنگی قــرار دهــد و پــای عــابری کــه ولتفــت آن نحســت حــه ســنا برظــورد کــرده و در
گودال بيفتد که در طنحن وواردی ،ضهان حه عهدۀ هر دو نفر است.

مسأله  .1561اگر حادثهای ووضب آسحب رساندن حه انسان خـا اوـوال دخگـران شـود و
در وقوع آن ،دو نفر نقش داشته حاشند ،طنانشه تأثحر خكی اػ آنان حهطور غحـر وسـتقحن

و دخگری حـهطـور وسـتقحن حاشـد ،وثـل اخنكـه کسـی گـودالی حفـر نهاخـد و فـرد دخگـر حـا
اطــالع اػ وضــود گــودال ،انســان خــا وــالی را در آن بينــداػد ،فقــط شــصص دوم  -خعنــی
کسی که تأثحر وی در وقوع حادثه ،حهطور وستقحن بوده  -ضاون است؛

الجته ،اگر نقش و تأثحر فرد اول نسجت حه فرد دوم قویتر حاشد ،در ایـن صـورت فـرد

اول ضاون وحسوب ویشود.

حه عنـوان وثـال اگـر فـردی کـاالی شكسـتنی را در کنـار شصصـی کـه ظوابيـده قـرار

دهـد و وی در حـالی کــه ظـواب اســت پـای ظــود را دراػ کـرده و حاعــث شكسـتن کــاال

شــود ،کســی کــه کــاالی وــغکور را پــایين پــای شــصص قــرار داده ضــاون ویحاشــد ،نــه
فردی که ظواب است.

ههشنحن ،اگر فردی والی را در ظحاحان کـه وحـل رفـت و آوـد وسـاجل نقلحـه اسـت

قرار داده و رانندهای بیاظتحـار و حـدون توضـه اػ روی آن عجـور نهاخـد و ووضـب اػ بـين

رفتن آن شود ،فرد اول ضاون است و راننده ضاون وحسوب نهیشود.
 .7 وقدار ضهان در سوانح رانندگی

مسأله  .1562اگر در اثر سانحۀ رانندگی ،وسحله نقلحۀ فرد آسحب بجحند و دطار افـت

قحهت گردد ،فرد وقصر 1ضاون افت قحهتی که بر اثر تصادف اخساد شده ویحاشد.

شــاخان عکــر اســت ،ا گــر کــاهش قحهــت وســحلۀ نقلحــه اػ ظــرح تعهحــرات آن بيشــتر

حاشد ،پرداظت وجلغ تعهحر حه تنهایی کافی در رفع ضهان نحست.
ً
وثال اگر قحهت واشحن در اثر تصـادف  45وحلحـون تووـان کـاهش خاحـد ،ولـی هزخنـۀ
 .1وال ک در تشصحص فرد وقصر ،در وسأله « »5342ظواهد آود.
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تعهحـــر و صـــافكاری آن  55وحلحـــون تووـــان حاشــد ،پرداظــت  55وحلحــون تووــان ،کــافی

نحست و فرد وقصر عالوه بر آن حاخد  55وحلحون تووان دخگر نحز بپرداػد؛ وگر آنكـه طـرف
وقابل حه پرداظت هزخنۀ تعهحر و صافكاری رضاخت داده و حاقحهانـدۀ آن را ابـراء عوـه

نهوده و بجصشد.

مسأله  .1563اگــر فــرد در ســانحۀ تصــادف ،شــحجی اػ قطعــات وســحلۀ نقلح ـه را کــه
ً
وســتقال ارػش وــالی دارد (واننــد طــراع خــا آخنــۀ واشــحن) تلــف کنــد خــا حــه آن آســحب

برساند ،ولی قحهت کل وسحلۀ نقلحه کاهش نحاحد ،ضـاون تلـف خـا عحـب پدخـد آوـده
ویحاشد.
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مسأله  .1564وال ک در تشصحص وقصر در سوانح رانندگی «عرف» اسـت؛ نـه فقـط
ً
وقررات راهنهایی و رانندگی .حنـابراین ،حاخـد والحظـه شـود کـه «حادثـه ،عرفـا حـه طـه
کســی اســتناد پيــدا وــیکنــد» و نظــر کارشــناس قــانونی در تعحــين وقصــر ،در صــورتی
وعتجر است که وطابق حا نظر عرف حاشد.

مسأله  .1565در وواردی کـه اػ لحـاظ عرفـی ،هـر دو طـرف سـانحه ،در بـروػ حادثـه و
ظســارت حــه وســحله نقلحــه وقصــر وحســوب وــیشــوند ،وســأله دارای صــورتهــای
وصتلفی است که حكن آن در ضهن وثال بيان ویشود.

اگر واشحنی در ظحاحـان اصـلی حـا سـرعت در حـال حرکـت بـوده و ووتـور سـواری اػ

ظحاحان فرعی حا سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت گحرد ،نسجت حه ظسارت

وارد شده بر واشحن وغکور طند صورت تصور ویشود:

 .1اســـتناد عرف ــی تقصـــحر حـــه ط ــرفحن براب ــر ( )%35 - %35حاش ــد؛ در ای ــن ص ــورت،

ووتور سوار ضاون نصف ظسارت وارد شده بر واشحن ویحاشد.

 .2استناد عرفی تقصحر  %55وربوط حـه ووتـور سـوار و  %35ور بـوط حـه راننـدۀ واشـحن

 .1الجتــه ،بــرای تعحــين وقــدار ظســارت وارد شــده ،حاخــد کحفحــت قطعــات وــغکور را در هنگــام ســانحه در نظــر
گرفــت .حنــابراین ،اگــر قطعــۀ آســحب دخــده وســتعهل و کــار کــرده حاشــد ،فــرد وقصــر ضــاون ههــان قطعــۀ
وســتعهل اس ـت ،نــه قطعــه نــو .در هــر صــورت ،اگــر آن قطعــه اػ اشــحای وثلــی اســت ،حاخــد وثــل آن را و
طنانشه قحهی است ،قحهت آن را بپرداػد ،که توضحح آن در وساجل گغشته عکر شد.
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حاشد؛ در این صورت ،ووتور سوار حنابر فتوی ضاون  %35ظسارت واشحن است؛

ولــی ضــاون بــودن ووتــور ســوار نســجت حــه  %45دخگــر ،وحــل اشــكال بــوده و حنــابر

احتحاط ،الػم اسـت دو طـرف حـا خكـدخگر وصـالحه کننـد و وناسـب اسـت بـر اسـاس

قاعدۀ عدل و انصاف وصالحه حه نصف آن انسام شود که حـا رعاخـت ایـن اوـر ،ووتـور

سوار در وسهوع  %45ظسارت را پرداظت ویکند و  %25دخگر ظسارت وارد بر واشحن

را ضاون نهیحاشد.

 .3استناد عرفی تقصحر  %35وربوط حه ووتـور سـوار و  %55ور بـوط حـه راننـده واشـحن

حاشــد ،ووتــور ســوار حنــابر فتــوی ضــاون  %35اســت و ضــاون بــودن وی نســجت حــه %45

دخگر 1وحـل اشـكال اسـت و حنـابر احتحـاط ،الػم اسـت دو طـرف نسـجت حـه آن وقـدار

وصالحه کنند و وناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف ،وصالحه حه نصـف
این وقدار صورت پغیرد که حا رعاخت این اور ،ووتور سوار در وسهـوع  %25ظسـارت را

پرداظت ویکند.

صورتهای وغکور ،در وورد ظسارتهای وارد بر ووتور نحز ضاری ویشـود و حكـن

ضاون بودن رانندۀ واشحن نسجت حه آن ،اػ توضححات فوق ،فههحده ویشود.
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 .3 وادار کردن ديگری بر اتالف وال

مسأله  .1566اگر انسان فردی را وادار حه اػ بين بردن وـال شـصص دخگـری نهاخـد حـه

گونــهای کــه حــا وضــود آن اضجــار و اکــراه ،اقــدام حــه ایــن کــار (اػ بــين بــردن وــال دخگــری)
ً
شرعا برای وی وساػ گردد ،کسی کـه اضجـار کـرده ضـاون اسـت و تلـف کننـدۀ وـال،
ضاون وحسوب نهیشود.

 .1شاخان عکر است ،در این گونه ووارد نظر ضهعی اػ فقها آن اسـت کـه طنانشـه دو طـرف وقصـر حاشـند ،هـر
خــک ضــاون  %35ظســارت اســت ،هرطنــد وقــدار تقصــحر خكــی بــيش اػ دخگــری حاشــد؛ اوــا ایــن نظــر وحــل
اشكال است و حنابر احتحاط واضب ،وطابق آنشه در وتن آوده عهل شود.
 .2شاخان عکر است ،احكام تهاتر و تساقط حـدهكاریهـا ،در وـورد حـدهی هـر خـک اػ طـرفحن نسـجت حـه طـرف
وقابل ضاری ویشود که توضحح آن ،در وساجل « 742و  »743عکر شد.
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شاخان عکر است ،حكن وغکور در ووردی است که وال اػ بين رفته ،تحت تسـلط و

اظتحار فردی که آن را اػ بين برده ،قرار نگرفته حاشد خا اخنكه تسلط وی بـر آن وـال حكـن

اوانت را داشته حاشد 1،وثل اخنكه وال حه عنوان ودخعه حه وی سارده شده حاشد.

در غحر این صورت - 2وثـل اخنكـه فـردی وـالی را غصـب کـرده و شـصص دخگـری

وی را حه اػ بين بردن آن وال وسجور نهاخد  -هر دو نفر ضاون هسـتند و احكـام وـغکور

در وسألۀ « »5332در وورد آنان ضاری ویشود.

 .6 عرضۀ غذای غصجی برای خوردن به ديگری

مسأله  .1567اگـــر فــردی غـــغایی را غصــب کنــد و آن را بــرای ظــوردن حــه شــصص
دخگری حه عنـوان پـغیرایی عرضـه نهاخـد و او حـدون اطـالع اػ غصـجی بـودن وـال ،آن را

حصورد ،هر دو نفر  -خعنی غاصب و ظورنده  -ضاون هستند و والـک ویتوانـد حـه هـر
خک اػ دو نفر رضوع کند؛

الجته اگر والک عوض آن را 3اػ غاصب حاحت غراوت حگحـرد ،غاصـب حـق رضـوع

حه کسی که غغا را ظورده ،ندارد؛ اوا اگر عـوض را اػ ظورنـدۀ غـغا گرفـت ،او وـیتوانـد
وعادل آنشه را حه والک حاحت غراوت داده ،اػ غاصب حگحرد.
 .4 عرضۀ غذای غصجی برای خوردن به خود والک

ـود والــک حــدون
مسأله  .1568ا گــر فــردی غــغایی را غصــب کنــد و آن غــغا را حــه ظـ ِ

اطالع وی اػ اخنكه غغای وغکور وـال ظـود اوسـت حـه عنـوان پـغیرایی عرضـه نهاخـد و

والک آن را حصورد ،غاصب ضاون آن است؛
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 .1حه این وعنا که وی «خد اوانی» نسجت حه وال داشته حاشد ،نه «خد ضهانی».
 .2خعنی وواردی که وی «خد ضهانی» نسجت حه وال داشته حاشد.
 .3ونظور اػ عوض در «اووال وثلـی» وثـل آن و در «اوـوال قحهـی» قحهـت آن وـیحاشـد؛ توضـحح آن در وسـاجل
گغشته عکر شد.
 .4ههحن طور است اگر فردی گوسفندی را غصـب کنـد و اػ والـک حصواهـد گوسـفند وـغکور را عحـح نهاخـد و
والک حدون اطالع اػ اخنكه گوسفند وغکور وال ظود اوست آن را عحح کند ،غاصب ضاون ویحاشد.
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الجته ،ا گـر والـک بـر ونـزل غاصـب وارد شـود و غـغایی را بجحنـد و حـه اعتقـاد اخنكـه

غغای غاصب است ،حدون درظواست وی خا عرضۀ آن بـرای ظـوردن ،غـغا را حصـورد
و حعد وتوضه شود غغای ظودش را ظورده است ،غاصب ضاون وحسوب نهیشود
و ضهان خد وی نسجت حه غغای وغکور برطرف ویشود.

ّ
اقدام والک به گرفتن حق خود و ججران هزينهها

مسأله  .1569کسی که والش غصب شده خا توسط دخگران اػ بين رفتـه و عـوض آن
را طلجكــار اســت ،در صــورتی کــه راهــی بــرای دســتخابی حــه وــال ظــود خــا عــوض آن
نداشته و ناطار شود حه حاکن غحر شرعی وراضعـه نهاخـد ،اقـدام حـه ایـن کـار بـرای وی

ضایز است.

مسأله  .1571ا گــر والــک بــرای پــس گــرفتن حــق ظــوخش اػ غاصــب خــا کســی کــه حــه

ناحق وال وی را اػ بين برده ،هزخنههایی را وتحهل شود (وثل هزخنـۀ دادرسـی ،حـق
ً
کارشناسی و حق الوکاله) ،هرطند غاصـب شـرعا ضـاون ایـن هزخنـهها نحسـت ،ولـی
طون حه ضهت غصب ،وعصحت نهـوده و حـه حـق دخگـری تسـاوػ کـرده اسـت ،ا گـر حـا

ضجران هزخنهها اػ او حاللحت حطلجد اشكال ندارد.

اقرار
تعريف اقرار

مسأله « .1571اقــرار» آن اســت کــه فــردی اعتــراف نهاخــد حقــی بــر عهــدۀ وی ثاحــت
است خا حقی را که حه نفع اوست اػ ظوخش نفی نهاخد.
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واننــد اخنكــه فــرد اعتــراف نهاخــد وجلــغ وعحنــی را حــه شصصــی حــدهكار اســت خــا

وتعهد حـه سـاظت و تحویـل وسـحلۀ وعحنـی بـرای دخگـری وـیحاشـد خـا ابـراػ نهاخـد کـه
ً
فــالن وــال وتعلــق حــه وی نحســت خــا حگو خــد« :طلجــی را کــه اػ فالنــی داشــتن ،قــجال حــه او

حصشحدهام و وی را بریء الغوه کردهام» خـا حگو خـد« :حـق فسـز در وعاولـه نداشـتهام»
ً
خا حگوخد« :حق فسز ظود در وعاوله را قجال اسقاط کردهام».
ّ
ّ
کحفحت تحقق اقرار

مسأله  .1572اقــرار ،ههــان طــور کــه حــه صــورت لفظــی و حــا کــالم وحقــق ویشــود ،حــه
صورت عهلی ،کتجی و نوشتاری و ههـحن طـور حـا اشـارهای کـه وعنـای آن را حفههانـد

نحز انسام وی گردد.

 .1کسی که حه ضرر ظود و حه نفع دخگری اعتراف ویکند « ُو ِقر» ناوحده ویشود و حـه کسـی کـه حـه نفـع او اقـرار
َ
َ
صورت ویگحرد « ُوقر له» و حه آنشه حدان اقرار ویشود (ووضوع اقرار) « ُوقر حه» گفته ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1573در اقرار ،صحغۀ ظاصـی شـرط نحسـت و تحقـق آن ونحصـر حـه داللـت

لفظــی 1نحســت و الػم نحســت اقــرار فــرد حــهطــور صــرخح حاشــد و اقــرار ضــهنی نحــز کــافی
است؛ حلكه اگر کالم فرد «الػوه»ای داشته حاشد که آن الػوه شاول اعتـراف حـه حقـی

بــر عهــدۀ آن فــرد خــا نفــی حقــی کــه حــه نفعــش بــوده حاشــد ،اقــرار وحقــق شــده اســت،

هرطنـــد وی قصـــد ظجــر دادن اػ آن الػوــه را نداشــته و خــا نســجت حــه وضــود آن الػوــه

بیتوضه خا بیاطالع حاشد.
ً
وثال اگر علی حگوخد« :ظانهاى را که ساکن هستن اػ حسحن ظرخدهام»؛ این گفتـار
ً
او اقرار است حه اخنكه آن ظانه قجال وال او (علی) نجوده و وی وـدعی اسـت کـه ظانـه
اػ ضانب حسحن حه وی ونتقل شده است.

خ ــا ف ــردی ادع ــا نهاخ ــد اػ ش ــصص دخگ ــری طلجك ــار اس ــت و آن ش ــصص حگو خ ــد:
ً
«طلجــت را دادهام»؛ گفتــار وــغکور اقــرار اســت حــه اخنكــه وی ســاحقا حــه وــدعی حــدهكار
بوده است .حنابراین ،حاخد ادای حدهحش را حه ودعی (طلجكار) ثاحت نهاخد.

ههــحن طــور ،اگــر خكــی اػ دو طــرف کــه در وــورد وــالی حــا هــن نــزاع دارنــد ،حــه دخگــری

حگوخــــد« :آن را ح ـــه وــــن حف ـــروش» ،ک ـــه طنـ ــحن گفتـ ــاری اقـ ــرار اسـ ــت حـ ــه اخنكـ ــه وی
(اقرار کننده) والک آن نهیحاشد.

خا اگر ورد حگوخد« :ههسرم را طالق دادهام»؛ این گفتـار اقـرار اسـت بـر اخنكـه آن ػن
ً
ساحقا ههسر وی بوده است.
مسأله « .1574اقرار» در صورتی وحقق ویشـود کـه فـرد حـا حالـت خقـحن خـا اطهحنـان
کالوی را بيان نهاخد .حنابراین ،اگر فرد حگو خـد« :وهكـن اسـت خـا حـه گهـانن شـها اػ وـن
وجلغی را طلجكارخـد»« ،شـاخد ورتكـب شـرب ظهـر شـده حاشـن»« ،شـاخد فالنـی ههسـر

ون حاشد» ،کافی نحست.

مسأله  .1575اقرار ،حست ظـاهری وحسـوب وـیشـود و در صـورتی نافـغ اسـت کـه

احتهــال وعقــول صــدق و راســتی آن داده شــود .حنــابراین ،ا گــر فــرد علــن حــه کــغب خــا
 .1حه اقسام سه گانۀ آن ،داللت وطاحقی ،داللت تضهنی ،داللت التزاوی.

اقرار /

اشــتجاه بــودن آن دارد ،اقــرار وــغکور اثــری نــدارد و ضــایز نحســت اثــری را بــر آن وترتــب
ً
نهاخد؛ وثال کسی که اقرار حه حـدهكار بـودن حـه فـردی کـرده اسـت در حـالی کـه آن فـرد
ویداند اػ وی طلجی ندارد ،در این صورت فرد وغکور نهیتواند اقرار کننده را الزام حه
پرداظت حدهی وورد اقرار نهاخد.

ههـحن طــور ،حسـت بــودن آن اظتصـاص حــه اقـرار نــزد حـاکن شــرع و صـدور حكــن

توس ـط وی نــدارد؛ الجتــه ،در برظــی وــوارد ههشــون اضــرای حــدود الػم اســت اقــرار حــه

کحفحت ظاصی در نزد حا کن شرع صورت گحرد ،که احكام و شراخط وربوط حه آنهـا در

کتابهای وفصلتر عکر شده است.

شرايط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار ویشود

مسأله  .1576اقرار کننـده حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و کـالم خـا عهـل ظـود را حـا قصـد و
اظتحار ونعقـد نهـوده حاشـد .حنـابراین ،اقـرار فـرد ناحـالغ ،وسنـون ،وسـت ،کسـی کـه اػ
روی شوظی خا در حـال ظـواب خـا هحپنـوتحزم سـصنی گفتـه خـا وی را وسجـور حـه سـصن

گفتن نهودهاند 1خا وضطر حه آن شده 2،صححح نهیحاشد.
ً
الجتــه ،اقــرار فــرد ناحــالغ در آنشــه شــرعا حــق انســام آن را دارد وثــل ظر خــد و فــروش
اشحای کن ارػش حا وال ظود 3صححح ویحاشد.

شــاخان عکــر اســت ،حكــن اقــرار ســفحه در فصــل « َح ْســر» وســاجل « 5433و  »5434و

اقرار فرد بيهار در ورخضی وتصل حه فوت در وساجل « 5472و  »5473عکر ویشود.

مسأله  .1577اقـــرار فــرد وفلــس 4در وــورد اوــوالی کــه نســجت حــه آن وحســور شــده
 .1وانند اخنكه حا آػار و شكنسه خا ضرب و شتن ،اعتراف حه اوری کرده حاشد.
 .2وانند فردی که اػ شدت تشنگی و عطش در وعرض هال کـت اسـت اػ شصصـی کـه آب در اظتحـار دارد،
آب حصواهد ،ولی وی اػ آن اوتناع ورزخده و حگوخد« :اگر اقرار کنی کـه ظانـهات را حـه وـن فروظتـهای حـه تـو
آب ویدهن» و فرد نحز اػ روی اضطرار اقرار نهاخد.
 .3حكن وعاولۀ حشۀ ناحالغ حا اووال ظوخش ،در وساجل « 535و  »534عکر شد.
 .4ونظور ،ورشكستۀ اقتصادی است که حاکن شرع او را اػ تصـرف در اوـوالش ونـع کـرده و حكـن َح ْسـر وی
صادر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

صححح نحست ،ولی اقرار وی در غحر آن اووال وانند ونزل وسـكونی ،اثـاث ونـزل کـه
حـــا توض ــححات وـــغکور در فصـــل «دیـــن» ،ض ــزء «وس ــتثنحات دی ــن» اس ــت ص ــححح
ویحاشد.

مسأله  .1578اگر فـرد وفلـس اقـرار کنـد حـه کسـی حـدهكار اسـت ،اقـرار وی صـححح
است؛ ولی طنانشه اقرار حه حدهكاری حعد اػ صدور حكن َح ْسر حاشد ،فردی که اقـرار

حــه نفــع او صــورت گرفتــه حــا کســانی کــه در ػوــان َح ْســر ضــزء طلجكــاران بودهانــد ،در

تقسحن اووال وفلس شرخک نهیشود.

مسأله  .1579کسی که حه نفعش اقرار ویشود 1ویتواند فرد ناحالغ ،سـفحه ،وسنـون،

شصصی که وجتال حه ورض وتصل حه ووت است ،وفلـس ،بيهـوش و واننـد آن حاشـد
و اهلحت استحقاق وی نسجت حه وورد اقرار کافی است.

ههان طور که اقرار حه نفـع اشـصاص صـححح و نافـغ اسـت ،نسـجت حـه وـواردی اػ

قجحــل وســسد ،حســحنحه ،ودرســه ،وشــاهد وشــرفه ،و ووقوفــات نحــز صــححح و نافــغ
ویحاشد.

اقسام آنچه بدان اقرار ویشود

مسأله  .1581آنشه وورد اقرار قرار وی گحرد 2ویتواند اػ قجحل «حـق اه تعـالی» حاشـد،

وانند اعتراف حه شرب ظهر خا ػنا 3خـا اػ قجحـل «حـق النـاس» حاشـد ،واننـد اعتـراف حـه

حدهكار بودن حه فرد وعحن.

ـود وــال) ،ونفعــت وــال ،انتفــاع اػ وــال ،دیــن ،حــق،
وــورد اقــرار وــیتوانــد عــحن (ظـ ِ

انسام عهل ،عقد ،اخقاع ،زوضحت ،طالق و وانند آن حاشد.

ُ .1وقر له.
 .2ووضوع اقرار خا « ُوقر حه».
 .3الجتــه اقــراری کــه ووضــب اضــرای حــد  -واننــد حــد ػنــا خــا حــد شــرب ظهــر  -وــیشــود ،کحفحــت و احكــام
ویژهای دارد که در کتابهای وفصلتر عکر شده است.

اقرار /

شرايط آنچه بدان اقرار ویشود

مسأله  .1581آنشه وورد اقرار قرار ویگحرد 1حاخد اوری حاشد کـه الـزام فـرد اقـرار کننـده
ً
بر آن شرعا وهكن حاشد ،وگرنه اقرارش اثری ندارد؛
ً
وثال اگر فرد اقرار نهاخد که حاحت ثهـن ظر خـد ظهـر خـا گوشـت ظـوک اػ شصصـی حـه
وی حدهكار است ،اقرار وغکور نافغ نحست.

2

ههحن طور ،اگر اقرار کند که نغر کرده تا  555هزار تووـان حـه فقحـر صـدقه دهـد خـا

برای فقحـر لجـاس ػوسـتانی حصـرد ،فـرد فقحـر نهـی توانـد بـر اسـاس اقـرار وـغکور وی را

ولــزم حــه پرداظــت  555هــزار تووــان صــدقه خــا ظر خــد لجــاس ػوســتانی بــرای ظــودش

نهاخد.

3

مسأله  .1582اگر فـرد اقـرار حـه ثجـوت حقـی نهاخـد ،سـاس ادعـا کنـد ثاحـت شـدن آن

حق حه سجب حاطلی بوده است ،اقرار وی در وورد حق ثاحت ویشود و ادعای وی در

حطــالن ســجب پغیرفتــه نهــیشــود؛ واننــد اخنكــه حگو خــد« :خــک وحلحــون تووــان حــه فالنــی

حدهكارم» و حعد اػ آن ودعی شود که حدهی وغکور حاحـت ثهـن ظر خـد ظهـر خـا گوشـت
ظوک بوده است.

ههحن طور است حكن ،اگر فرد اقرار حه نفی حق ظوخش نهاخـد ،سـاس ادعـا کنـد

نفی آن حق حه سجب حـاطلی بـوده اسـت؛ واننـد اخنكـه حگو خـد« :طلجـی را کـه اػ فالنـی
داشــتن حــه او حصشــحدهام و وی را ابــراء عوــه کــردهام» و پــس اػ آن وــدعی شــود کــه ابــراء
ً
4
عوه را در ػوانی که وحسور بوده ،وثال ناحالغ بوده ،انسام داده است.

مسأله  .1583اگر فرد حه اوـری اعتـراف کنـد کـه حـه ضـرر او حاشـد ،اقـرار وی صـححح
 .1ووضوع اقرار خا « ُوقر حه».
ً
 .2زیرا شصصی که حه نفع او اقرار شده ،شرعا حق وطالجۀ ثهن وغکور را اػ اقرار کننده ندارد.
 .3زیرا وفای حـه نـغر بـرای ظداونـد وتعـال واضـب اسـت ،حـدون آنكـه حقـی را بـرای شصصـی کـه نـغر حـه نفـع
ً
اوست شرعا ثاحت نهاخد.
 .4اوا اگر اػ ههان احتدا طنحن اقرار کند که حاحت ثهن ظهر خا گوشت ظـوک حـدهكار حـه فالنـی اسـت خـا عوـۀ
حدهكار را در وقتی که ناحالغ بوده ابراء کرده است ،اقرار وغکور نافغ نحست.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

است ،ولی اگر اقرارش حه نفع وی خا حه ضرر غحر او حاشد ،صححح نحست؛ وگـر اخنكـه
وورد تصدیق طرف وقابل واقع شود.

حنابراین ،اگر فردی اقرار نهاخد فالن ظانن ،زوضـۀ داجهـی اوسـت ،ولـی آن ػن گفتـۀ

وی را تصـــدیق نكنـــد ،اقــرارش در وـــورد حــرام بــودن اػدواح حــا وــادر آن ػن صــححح

است؛ اوا حا این اقرار رعاخت وظاخف زوضحت بر ػن الػم نهیشود.

مسأله  .1584اگر فرد اقرار حه اور وجههی نهاخد صححح است و کسـی کـه حـه نفعـش

اقرار شده ،ویتوانـد وی را ولـزم حـه تفسـحر و بيـان و رفـع ابهـام نهاخـد و طنانشـه تفسـحر
اقرار کننده وطابق حا نظر عرف و لغـت حاشـد و صـححح بـودن آن احتهـال داده شـود،

اػ وی پغیرفتــه وــیشــود؛ واننــد اخنكــه فــرد اقــرار نهاخــد کــه «وجلغــی پــول» حــه شــصص

وعحنی حدهكار است خا «والی» اػ اووال فردی را تلف کرده است.

مسأله  .1585اگــر اقــرار فــرد وــردد بــين وقــدار کهتــر خــا بيشــتر حاشــد ،وثــل اخنكــه اقــرار
نهاخد خا خک وحلحون تووان حدهكار است خـا دو وحلحـون تووـان ،در ایـن صـورت وقـدار
کهتر برای کسی که حه نفع او اقرار شده ثاحت ویشود.
آثار و توابع اقرار

ً
مسأله  .1586اگر فرد احتدا اقرار نهاخد حه شصص وعحنی حـدهكار اسـت و حعـدا آن را
ً
انكـار نهاخـد و ابـراػ کنـد اصـال حـه وی حـدهكار نحسـت ،خـا احتـدا اقـرار نهاخـد  55وحلحـون
ً
تووان حه شصص وعحنی حدهكار است و حعدا حگوخد :حـدهی وـن حـه شصـ ـص وغکـ ـور
 5وحلحون تووان است نه  55وحلحون تووان ،اقرار اولحۀ وی حه قوت ظود حاقی است.
ً
شاخان عکر است ،اگر فرد ودعی شود که اقرارش شراخط صحت را دارا نجوده ،وثال

اػ روی اکراه خا اضطرار بوده خا در حال وستی و زوال عقل صـورت گرفتـه ،حاخـد آن را اػ

راه وعتجر شرعی اثجات نهاخد.

مسأله  .1587ا گــر انســان اقــرار کنــد وــال وشصصــی واننــد وســحلۀ نقلحــهای کــه در
اظتحار اوست ،وتعلق حه فالن شصص اسـت ،سـاس اقـرار نهاخـد ههـان وـال وتعلـق

اقرار /

حه شصص دخگری است ،وال وغکور ولک شصص اول وحسـوب ویشـود؛ عـالوه بـر
آن ،اقرار کننده حاخد حدل 1آن وال را حه شصص دوم بپرداػد.
ً
مسأله  .1588ا گــر فــردی کــه وــثال ونزلــی وخالیــی در اظتحــار وی اســت حگو خــد« :ایــن
ونزل وال حسحن است ،حه ضز اتاقی که در حاشحۀ ححاط ساظته شـده اسـت»؛ ایـن
گفتار اقرار است که غحر اػ آن اتاق حقحۀ ونزل وال حسحن ویحاشد ،نه تهـام آن و عکـر

اســتثنای وــغکور در اقــرار ونــافی حــا ضهلــۀ قجــل وحســوب نهــیشــود؛ ههــحن طــور ا گــر

حگوخد« :این ونزل وال حسحن نحست ،وگر اتاقی که در حاشحۀ ححـاط سـاظته شـده
اسـت»؛ ایــن گفتــار اقــرار اســت کــه تنهــا اتــاق وــغکور وــال حســحن وــیحاشــد ،نــه تهــام
ونزل.

نحــز اگــر فــرد وــغکور حگوخــد« :ایــن ونــزل وــال وــن اســت حــه ضــز اتــاقی کــه در حاشــحۀ

ححاط ساظته شده است»؛ این گفتار اقرار است که آن اتاق ولک وی نحست و عکـر
استثنای وغکور در اقرار ونـافی حـا ضهلـۀ قجـل حـه حسـاب نهـیآخـد و ا گـر حگو خـد« :ایـن

ونــزل وــال وــن نحســت ،وگــر اتــاقی کــه در حاشــحۀ ححــاط ســاظته شــده اســت»؛ ایــن
گفتار اقرار است که تنها اتاق وغکور وال وی است و حقحۀ ونزل وال او نحست.

شــاخان عکــر اســت ،در تهــاوی وــوارد فــوق در صــورتی کــه اقــرار حــا رعاخــت شــراخط
ً
صحت آن وحقـق شـود ،طنانشـه اقـرار کننـده حعـدا آن را انكـار نهاخـد اػ وی پغیرفتـه

نهیشود.
ً
مسأله  .1589اگر فرد اقرار حه حدهی ودتدار نسجت حه شصصی نهاخد وـثال حگو خـد:

«حه فالنی خک وحلحون تووان شش واهه حدهكارم» ،اقرار وغکور صححح و نافـغ اسـت
و کسی که حه نفعش اقرار شده نهـیتوانـد طلـب وـغکور را قجـل اػ سررسـحد آن وطالجـه

نهاخد ،وگر آنكه حه طریق وعتجری ثاحت نهاخد آن طلب ودتدار نجوده است.
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 .1ونظور اػ حدل ،وثل آن وال در اشحای وثلی و قحهت آن در اشحای قحهی است ،که توضحح آن در وسـاجل
« 5352و  »5353عکر شد.
 .2الجته وطالجۀ دین حال در صورتی ضایز است کـه حـدهكار ،توانـایی وـالی بـرای پرداظـت حـدهحش داشـته
حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1591اگــر فــرد حــه شــحجی اقــرار کنــد و کســی کــه حــه نفعــش اقــرار شــده آن را
تصدیق نهاخد خا حگوخد :نهیدانن ،اقرار وغکور صححح و نافغ است؛ اوا اگر کسی که

حه نفعش اقرار شده آن را انكـار نهاخـد ،اقـرار وـغکور اثـری نـدارد و در ایـن حكـن ،فرقـی
بين اقرار حه دین و عحن نحست؛

الجتــه ،حكـــن وـــغکور حكــن ظـــاهری وحســوب وــیشــود و طنانشــه اقــرار کننــده
ً
ویدانـد کـه حـه شـصص وـغکور واقعـا حـدهكار اسـت خـا وـال وعحنـی (عـحن شصصـی)
ً
شرعا ولک وی است ،حاخـد حـه شـحوۀ وشـروعی عوـهاش را اػ دیـن بـری نهاخـد 1خـا وـال

وغکور را در اظتحار و تحت تسلط صاحجش قرار دهد 2و اگر کسی که حـه نفعـش اقـرار
شده اػ انكـار ظـوخش دسـت بـردارد ،طنانشـه فـرد اقـرار کننـده هنـوػ هـن بـر اقـرار ظـود

حاقی است ،ویتواند وی را حه پرداظت حدهی خا پس دادن وال الزام نهاخد.

مسأله  .1591اگر فردی اقرار کند کـه تهـام خـا برظـی اػ اوـوالی کـه در اظتحـار اوسـت،

وتعلق حه فالن شصص است 3،خا اقرار کنـد وجلغـی حـدهی حـه دخگـری دارد  -هرطنـد

وـتهن حاشــد  -اقــرارش پغیرفتــه ویشــود؛ 4الجتــه ،ا گــر ایــن اقــرار در ورخضــی وتصــل حــه

فوتش حاشد ،حكن آن در وساجل « 5472و  »5473عکر ویشود.

مسأله  .1592ا گــر برظــی اػ ورثــه اقــرار نهاخنــد وتــوفی وجلغــی را حــه شصصــی حــدهكار

 .1وانند اخنكه اػ فرد انكار کننده حصواهد وی را اػ حدهی وورد اقرارش ابراء عوـه نهاخـد و طنانشـه فـرد وـغکور
نه حاضر حه ابراء عوۀ اقرار کننده است و نه حاضر حه درخافت طلب اسـت و اػ قجـول آن اوتنـاع وـیورػد،
حـدهكار وـیتوانـد طلــب وـغکور را حـه حــاکن شـرع خـا وکحـل وی تحویــل دهـد کـه در ایــن صـورت حـا قجــول و
درخافــت او حــه عنــوان ولــی فــرد وهتنــع (طلجكــار) ،حــدهكار بــریء الغوــه وــیشــود ،ســاس حــاکن شــرع خــا
نهاخندۀ وی برای رساندن وال وغکور حه صاحب آن حسب صـالحدخد عهـل وـینهاخـد؛ وشـاحه آنشـه در
فصل «دین» ،وسألۀ « »746عکر شد.
 .2طنانشه وال وغکور را در اظتحار و تحت تسلط صاحب آن (طلجكار) قرار دهد ،در صـورتی کـه حعـد اػ آن
تلف شود ،ضهانی بر عهـدۀ وی نحسـت .ههـحن طـور ،ا گـر اػ انكـار کننـده حصواهـد آن وـال را حـه وی هجـه
نهاخد و او بپغیرد و وال را هجه کند کافی است.
ً
 .3وثال اقرار نهاخد که وال وغکور را حه وی ،صلح خا هجۀ شرعی کرده است.
 .4فرق ندارد اقرار وغکور حه صورت شفاهی حاشد خا کتجی خا طور دخگر ،در وصحتناوۀ وی عکر شده حاشد خـا
در نوشتار دخگر.

اقرار /

است خـا ػکـات وـال خـا رد وظـالن و واننـد آن بـر عهـدۀ اوسـت خـا شـیء وعحنـی در بـين

اوــوال وتــوفی وــال شــصص دخگــری اســت ،ولــی ســایر ورثــه ایــن اوــر را انكــار نهاخنــد،

طنانشه ادعای اقرار کنندگان اػ راه شرعی وانند شهادت دو ورد عادل  -هرطند آن
دو ورد اػ ورثه حاشند  -ثاحت شود ،وطابق حا آن عهل ویشود؛

در غحر این صورت ،فرد اقرار کننده حاخد حدهی وتـوفی را حـه نسـجت سـهن ظـوخش

اػ دارایی وتوفی بپرداػد؛
ً
وــثال ا گــر ورثــۀ وحــت خــک پســر و دو دظتــر حاشــند و اػ وحــان آنــان ،خــک دظتــر اق ـرار

نهاخــد کــه پــدرش  25وحلحــون تووــان حــدهكار اســت و حقحــه ایــن اوــر را انكــار نهاخنــد ،اػ
آنسا که سهن االرث اقرار کننـده برابـر حـا خـک طهـارم دارایـی وحـت اسـت ،بـر وی الػم
است خک طهارم اػ وقدار حدهكاری را (وعادل حا  55وحلحون تووان) بپرداػد.

قاعدۀ اقرار و ّ
مقاصۀ نوعی
ّ
توضحح وقدواتی

مسأله  .1593شحعحان گاه در قراردادها و وعاوالت خا اوور حقوقی خا اػدواح و واننـد

آن حا غحر شحعحان ارتجاط و تعاول دارند؛ اػ آنسا که نظرات فقهی وغاهب اسـالوی در

حعضی اػ ووارد وتفاوت است ،برظی اػ فقهای شحعه برای روشن شدن وظحفۀ فرد در

ووارد وحل احتالی اظتالفی ،اػ «قاعدۀ الزام» 1استفاده نهودهاند؛

ولی اػ آنسا که این قاعده حه طریق وعتجر ثاحت نشده ،حاخد ایـن وسـاجل را بـر طجـق

ـحن قاعــدۀ الــزام ،واننــد «قاعــدۀ وقاصــۀ نــوعی» 2خــا «قاعــدۀ اقــرار»
قواعــد دخگــر ضانشـ ِ
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تطجحــق کــرد و حكــن آنهــا را بيــان نهــود ،بــر ایــن اســاس در اداوــه طنــد وســأله اػ وــوارد
وحل احتال عکر ویشود.

 .1خعنی ولزم کردن اشصاص غحر شحعه حه احكام وغهب ظودشان.
 .2وفاد قاعدۀ وغکور آن است که «حق ظود را بر اساس احكام و ُس َـنن آنـان (غحـر شـحعحان) حگحر خـد ،ههـان
گونه که آنان اػ شها وی گحرند».
 .3وفاد قاعدۀ وغکور آن است که «ویتوان حه اقرار فرد غحر اواوی حه ووضب احكام وغهجش تهسک ضسـته
و او را ولزم حه رعاخت آن نهود».

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
ازدواح با زنی که قجال بدون شاهد گرفتن ازدواح کرده

مسأله  .1594اػ نظــر فقــه اواوحــه (شــحعۀ دواػده اوــاوی) ،عقــد اػدواح حــدون شــاهد

گــرفتن صــححح اســت ،ولــی اهــل تســنن در ایــن وســأله اظــتالف نظــر دارنــد و برظــی

ووافـق اواوحــه هســتند و ضهعــی واننـد حنفحــان ،شــافعحان و حنجلحــان ،اػدواح حــدون

شاهد گرفتن را حاطل وـیداننـد؛ فرقـۀ والكحـه نحـز اػدواح وصفحانـه را حاطـل وـیداننـد؛
ولی آنان که ودعی حاطل بودن عقد هستند ،دو دستهاند:

والكحان و بيشتر حنجلحان در حارۀ این گونه اػدواحها کـه صـححح خـا حاطـل بـودنش

بــين فقهــای اهــل تســنن وــورد اظــتالف اســت  -واننــد عقــد وــغکور  -وعتقــد هســتند

هحر کس حـق اػدواح حـا ایـن ػن را نـدارد ،وگـر آنكـه وـردى کـه عقـد اػدواح حـه نـام او
صورت گرفته ،آن ػن را طالق دهد خا اػدواح او را فسز کند.

حنابراخـــــن ،اگـــــر شوهـــــر (کـــــه اػ اهـــــل تسنــ ـن حــ ـوده) اػ پيـ ــ ـروان ایــن دو وغهـ ــ ـب

حاش ـد ،نهیتوان حا آن ػن اػدواح کرد ،وگر آنكه او را طالق دهـد خـا اػدواضـش را فسـز
کن ـد.

شــافعحان و حنفحــان در وــورد ایــن گونــه اػدواحهــا وعتقــد هســتند کــه وــیتــوان حــا

طنحن ػنی اػدواح کرد و نحاػ حه طالق خا فسز اػدواح نحسـت .حنـابراین ،هـر گـاه شـوهر
اػ پيروان این دو وغهب حاشد ،حسـب «قاعـدۀ اقـرار» ،1اػدواح حـا آن ػن ضـایز اسـت؛

الجته طنانشه ػن اػ نظـر آنـان اػ ضهلـه ػنـانی حاشـد کـه نحاػونـد عـده هسـتند ،اػدواح

وغکور حاخد حعد اػ ساری شدن اخام عده حاشد.

ههشنحن ،اگر ػن شحعه و شوهر اػ پيروان این دو وـغهب حاشـد ،در صـورتی کـه اػ

نظر آنان نحاػوند عده حاشد ،ضایز است پس اػ تهام شدن عده ،اػدواح نهاخد.

ولـی در هـر دو فـرض بـراى رعاخـت احتحـاط ،بهتـر آن اسـت کـه در صـورت اوتنـاع

شوهر اػ طالق ػن ،طالق وی را  -هرطند حا وراضعه حه حاکن شرع  -حگحرند.
 .1اقرار شوهر حه احكام وغهجش.

قاعدۀ اقرار و وقاصۀ نوعی /

جهع بين ّ
عهه و برادرزاده يا خاله و خواهرزادهاش در ازدواح

مسأله  .1595اػ نظـ ــر اهـ ــل تسـ ــنن ،ضهـ ــع وحـ ــان عهـ ــه و بـ ــرادرػادهاش خـ ــا ظالـ ــه و

ظواهرػادهاش در اػدواح ضایز نحست ،حدین وعنا که اگر هر دو را ههزوان عقد کنند،
هـر دو عقـد حاطـل اسـت و طنانشـه عقـد خكـی حعـد اػ دخگـرى حاشـد ،عقـد دوم حاطـل
است.

ولـ ــی اػ نظـ ــر فقـ ــه اواوحـ ــه ،عقـ ــد عهـ ــه پـ ــس اػ بـ ــرادرػادهاش و ظالـ ــه پـ ــس اػ
ً
ظواهرػادهاش وطلقا صححح است ،ههشنحن عقد برادرػاده حعد اػ عقد عهه و عقد

ظــواهرػاده حعـــد اػ عقـــد ظالـــه ،وشــروط بــر آنكــه پــيش اػ عقــد ،عهــه و ظالــۀ آن ػن
رضاخت داده حاشند خا حعد اػ عقد رضاخت حدهند صححح است.

1

حنابراین اگر پيرو اهل تسـنن ،در اػدواح وحـان عهـه و بـرادرػادهاش خـا وحـان ظالـه و

ظواهرػادهاش ضهع کند ،طنانشه عقد آنان ههزوان حاشد طون حه وغهب آنان عقد

هــر دو حاطــل اســت ،بــراى پيــرو وــغهب اواوحــه ضــایز اســت حــا هر خــک اػ آنــان اػدواح

نهاخد و در صورت رضاخت عهه خا ظالۀ آن ػن ،ضـایز اسـت هـر دو را حـه عقـد ظـوخش
در آورد؛

اوـا ا گـر عقـد آنــان ههزوـان نجاشـد ،عقـد ػن دوم در فــرض وـغکور حـه وـغهب آنــان

حاطل است و ورد شحعی ویتواند حـا آن ػن اػدواح کنـد ،هرطنـد آن ػن دظتـر بـرادر خـا

ـواهر ػن اول حاشـد و عقدشـان نحـز حـا رضـاخت عهـه خـا ظالـهشـان انسـام شـده
دظتر ظ ِ

حاشد.

این حكن ،در وورد هر خک اػ آن دو ػن در صـورتی کـه شـحعۀ دواػده اوـاوی بـوده و

شوهرش اػ اهل تسنن حاشد ،نحز ضارى است.

ازدواح با زن ياجسه يا صغحرهای که طالق داده شده

مسأله  .1596بر طجق وـغهب اواوحـه ،ػن وطلقـۀ خاجسـه و صـغحره  -هرطنـد حـا آنهـا
 .1توضحح آن در ضلد طهارم ،فصل «اػدواح» ،وساجل « 62و  »63عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

نزدخكی شده حاشد - 1عده ندارند ،ولی بر طجق وغاهب اهل تسنن  -حـا اظتالفـی کـه
در شروط عده براى صغحره دارند  -عده بر آنان واضب است.

حنـابراین ،ا گـر شـوهر اػ اهـل تسـنن حاشـد و ػن خاجسـه خـا صـغحرهاش را  -حـا اعتقـاد حـه

لــزوم عــده  -طــالق دهــد ،حنــا بــر «قاعــدۀ اقــرار» ،ولــزم حــه رعاخــت قواعــد وــغهب ظــوخش
ویشود (وانند حاطل بودن اػدواح حا ظواهر ههسر وطلقهاش در اخام عـده خـا حاطـل بـودن
اػدواح حا ػنانی که ضهع آنان حا ػن وطلقهاش در دوران عده حرام است).

الجته ،احتحاط الػم براى ورد شحعی نحز آن است که حا این ػن پيش اػ تهـام شـدن

عدهاش اػدواح نكند و آن ػن نحز طنانشـه شـحعه حاشـد خـا شـحعه حشـود ،احتحـاط الػم
آن است که تا پاخان عده ،اقدام حه اػدواح ننهاخد؛

ههشنـحن ،احتحــاط الػم آن اســت کــه در اخــام عـده اػ شــوهر نفقــه نگحــرد ،هرطنــد

طجق وغهب شوهر واضب النفقـۀ او حاشـد؛ وگـر آنكـه اػ حـاب اضـراى «قاعـدۀ وقاصـۀ

نوعی»  -در صورت وضود شراخط آن  -حتواند نفقه حگحرد.

ازدواح با زنی که بدون شروط طالق (در فقه شحعه) طالق داده شده

مسأله  .1597ط ــالق اػ نظ ــر فق ــه اواوح ــه ،ش ــراخطی دارد ک ــه اػ نظ ــر دخگ ــر و ــغاهب

اسالوی ،هحر خک خا برظی اػ آنها در صححح بودن طالق شرط نحست .حنابراین ،اگر

فرد غحر اوـاوی زوضـۀ ظـود را طـوری طـالق دهـد کـه اػ نظـر وـغهجش صـححح و اػ نظـر

ـرار» شـوهر بـر
وغهب اواوحه حاطل حاشد ،براى پيرو وغهب اواوحه  -حسب «قاعـدۀ اق ِ

احكام وغهجش  -ضایز است کـه پـس اػ پاخـان عـدۀ آن ػن  -در صـورتی کـه اػ ضهلـه
ػنانی حاشد که طجق وغهب زوح غحر اواوی عده دارد  -حا او اػدواح کند.

ههشنحن ،اگر ػن وطلقه اػ اواوحه است  -در صورتی که اػ ضهله ػنانی حاشـد کـه

طجــق وــغهب زوح غحــر اوــاویاش عــده دارد  -پــس اػ پاخــان عــده ،آن ػن وــیتوانــد حــا
دخگرى اػدواح نهاخد.

 .1الجته نزدخكی حا ػنی که حه سن حلوع نرسحده حرام است ،طه اػدواح داجن و طه ووقت حاشد.

قاعدۀ اقرار و وقاصۀ نوعی /

استفاده از خحار رؤيت در ووارد اختالفی

مسأله  .1598حنابر وغهب شافعی ،کسی که کاالیی را حا توصحف و حدون وشاهده

ظرخــداری وــیکنــد و حعــد اػ وعاولــه آن را وــیبينــد ،وــیتوانــد اػ ظحــار رؤ خــت اســتفاده

کند ،هرطند کاال طجـق اوصـاف وـغکور حاشـد ،در صـورتی کـه اػ نظـر وـغهب اواوحـه،
وشترى نهیتواند در این فرض اػ ظحار رؤخت استفاده کند.

حنابراین ،اگر در وححطی وغهب شافعی بر اواوحه نافغ حاشـد ،طـوری کـه وشـترى

شــافعی وــغهب ،در ایــن گونــه وــوارد اػ ایــن ظحــار در وــورد فروشــندۀ اوــاوی وــغهب
اســتفاده وــیکنــد ،وشــترى اوــاوی نحــز وــیتوانــد وقاحلــه حــه وثــل کنــد و طجــق «قاعــدۀ

وقاصــۀ نــوعی» ،در وــورد فروشــنده شــافعی وــغهب ،اػ ایــن قاعــده اســتفاده کنــد و
وعاوله را فسز نهاخد.

استفاده از خحار غجن در ووارد اختالفی

مسأله  .1599حنابر وغهب حنفی و شافعی بـراى فـرد وغجـون در وعاولـه ،ظحـار غـجن

ثاحت نحست ،ولی در وغهب اواوحه این ظحار 1ثاحت است.

حنابراین ،هر ضا که اػ نظـر وـغهب اواوحـه ظحـار غـجن ثاحـت حاشـد و وـغهب اهـل

تسنن ونكر آن حاشد ،براى شصص اواوی وغهب  -اػ حاب «قاعدۀ وقاصـۀ نـوعی» -
ضایز است که پيرو اهل تسنن را حه نجود ظحـار غـجن ولـزم کنـد حـه شـرط آنكـه وـغهب
اهل تسنن در آن وححط بر ههگان نافغ حاشد ،حه گونهای که شصص اواوی نحز حـه آن

ولزم وی گردد.

وعاولۀ سلف در ووارد اختالفی

مسأله  .1611حنــابر وــغهب حنفــی شــرط وعاولــۀ ســلف ،وضــود کــاال هنگــام وعاولـه

است ،ولی اػ نظر اواوحه طنحن شرطی الػم نحست.

 .1حا شراخطی که در فصل «ظرخد و فروش» ،وجحث «ظحارات» عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حنابراین ،طنانشه وغهب حنفی بر وغهب اواوحه در وححطی نافغ حاشد ،طـوری

که اگر وشترى ،حنفی حاشد ،فروشندۀ اواوی را ولزم حه حاطـل دانسـتن عقـد وـیکنـد،

براى وشترى اواوی وغهب نحز ضـایز اسـت کـه  -حـه وقتضـاى «قاعـدۀ وقاصـۀ نـوعی» -
فروشــندۀ حنفــی را ولــزم حــه حاطــل دانســتن ایــن عقــد نهاخــد و طنانشــه پــس اػ انســام
وعاولۀ وغکور ،وشترى ،اواوی وغهب شود ،نحز ههحن حكن ضارى است.
ّ
ّ
سهن وتعلق به َع َصجه وتوفی از ارث

مسأله  .1611در وجحث ارث ،سهن االرث حعضی اػ ظوخشاوندان حا کسر وشصصـی

وعــحن شــده اســت ،حــه ایــن کســر «فــرض» و حــه وارثــی کــه حــه ایــن شــكل ارث ویبــرد،
«صاحب فرض» خا «فرض َبر» وی گوخند.

الفرض» صاحجان فرض
نظر اهل تسنن آن است که آنشه اػ ارث اضافه بر «سهن
ِ
وــیوانــد ،حــه « َع َصــجۀ وحــت» (بــرادر وحــت ،عهوهــای وحــت و برظــی اػ حســتگان وــغکر
ً
وی) داده ویشود ،ولی نظر وغهب اواوحـه ظـالف آن اسـت؛ وـثال ا گـر وـردى حهحـرد و
تنها دظتر و برادرى داشته حاشد ،اػ نظر اواوحه حاخد نصـف ارث را حـه دظتـر حـه عنـوان

«سهن الفرض» و نصف دخگر را حه عنوان «سهن الـرد» حـه او بپرداػنـد ،و حـه بـرادر وحـت
سههی تعلق نهیگحرد؛

ولی نظر اهل تسنن آن است که در این وورد الػم است نصف ارث وحت حه بـرادر
وی پرداظت شود ،زیرا برادر اػ « َع َصجۀ وحت» وحسوب ویشود.

حنــابراین ،ا گــر در وححطــی وــغهب اهــل تســنن بــر ههگــان اػ ضهلــه وارث اوــاوی

وــغهب نافــغ حاشــد و وــاػاد «ســهن الفــرض» اػ ارث ،حــه وارث اوــاوی پرداظــت نشــود،
حلكه حه « َع َصجۀ وتوفی» داده شود ،طنانشـه « َع َصـجۀ وحـت» ،اوـاوی وـغهب حاشـند،

ـرض» وارثــی را کــه اػ اهــل
وـیتواننــد اػ حــاب «قاعــدۀ وقاصــۀ نــوعی» ،وــاػاد «ســهن الفـ ِ

تسنن است حگحرند.

قاعدۀ اقرار و وقاصۀ نوعی /

ارث زوجه در ووارد اختالفی

مسأله  .1612اػ نظــر اهــل تســنن ،زوضــه اػ ههــۀ دارایــی شــوهر اعــن اػ ونقــول و غحــر
ونقــول (واننــد ػوــحن و غحــر آن) ،ارث وــیبــرد ،ولــی وشــهور فقهــای اواوحــه وعتقدنــد،

زوضه اػ ػوحن ولكـی  -نـه اػ اصـل آن و نـه قحهـت آن  -ارث نهـیبـرد و تنهـا اػ قحهـت

اعحان غحر ونقول (وثل قحهت حناء و درظتان) ،نه اصل آنها ارث ویبرد.

1

حنابراین ،اگر وغهب اهل تسنن بر ههگان اػ ضهله شـحعه نافـغ حاشـد ،طـوری کـه

زوضهای که اػ اهل تسـنن اسـت اػ ػوـحن و اصـل حنـاء و درظتـان ارث بجـرد ،در حـالی

که سایر ورثه ،اواوی وـغهب حاشـند ،در طنـحن وححطـی طنانشـه زوضـهای وـغهجش
اواوحــه اســت و ســایر ورثــۀ وتــوفی اهــل تســنن حاشــند ،ضــایز اســت اػ حــاب «قاعــدۀ

وقاصــۀ نــوعی» زوضــۀ وــغکور وحراثــی را کــه اػ ػوــحن و اصــل حنــاء و درظتــان  -ههاننــد

دخگر ورثۀ اهل تسنن  -حه او ویرسد ،حگحرد.

 .1تفصحل احكام ارث زوضه در ضلد طهارم ،فصل «ارث» ،وجحث «ارث ػن و شوهر» آوده است.

َ ْ
حجر

(احکام افرادی که از ّ
تصرف در اموال خود ممنوع هستند)
ً
مسأله  .1613برظی اػ افراد شرعا نسجت حه تصـرف در «اوـوال ظـود» و نحـز تصـرف در
ً
َْ
«نفــس ظــود» 1و ههــحنطــور تصــرف در «عوــۀ ظــود» وحــدودختهایی دارنــد و شــرعا
وهنوع اػ تصرف ویحاشند؛

ایـــن افـــراد «وحســـور» ناوحـــده ویشــوند کــه وهــنتــرین آنــان عجارتنـــد اػ «ناحــالغ»،

«دیوانه»« ،سفحه»« ،وفلس» و «فرد ورخض در ورض وفات»؛

احكام وربوط حه وحسورین ،در وساجل حعد عکر ویشود.
 .2نابالغ

ّ 
تصرفاتی که فرد نابالغ در آنها وحجور است

ً
مسأله  .1614کسی که شـرعا حـالغ نشـده 2،در وـوارد عیـل وحسـور اسـت و تصـرفات
وی در این اوور حا توضححاتی که در وساجل حعد عکر ویشود ،صححح نحست:

 .1توضححات بيشتر در اداوه عکر ویشود.
 .2توضححات الػم در وورد عالجن حلوع در ضلد اول ،وسألۀ « »5عکر شده است.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

«تصرفات والی»؛ «تصرفات در عوه»؛ «تصرفات در نفس»؛ توضحح این وـوارد ،در

وساجل حعد عکر ویشود.

 oالفّ .
تصرفات والی

مسأله  .1615تصــرفات وســتقل 1فــرد ناحــالغ در وــال ظــود  -اعــن اػ ظر خــد ،فــروش،

صلح ،هجه (حصشش) ،قرض دادن ،اضاره دادن ،ودخعه دادن ،عار خـه دادن ،وضـارحه
ً
و واننــد آن  -صــححح نحســت ،هرطنــد وی کــاوال وهحــز و رشــحد و فههحــده حاشــد و
تصرفش نحـز در نهاخـت صـالح و ونفعـت حاشـد؛ الجتـه وـوارد وـغکور در وسـألۀ حعـد ،اػ
این حكن استثنا ویشود.

شاخان عکـر اسـت ،اضـاػۀ ولـی طـه قجـل و طـه حعـد اػ تصـرف ،ووضـب صـحت آن

تصرف در ووارد وغکور نهیشود.

مسأله  .1616اػ حكــن وســألۀ قجــل وــواردی اســتثنا شــده و تصــرفات ناحــالغ در آنهــا
صححح است که اػ ضهلۀ آنها دو وورد عیل است:

الف .وعاولۀ اشحای کن قحهت که انسام آن برای ناحالغ وعهول و وتعارف است؛

توضحح آن در وسألۀ « »535عکر شد.

ب .وصحت فرد ناحـالغ در حعضـی وـوارد واننـد وصـحت پسـر حشـۀ ده سـاله در وـورد

ظوخشاوندان ظود؛ توضححات بيشـتر در وـورد وصـحت ناحـالغ در ضلـد طهـارم ،فصـل

«وصحت» ،وجحث «شراخط وصحت کننده» ،وساجل « 5546و  »5547عکر ویشود.
تصرفات در ّ
 oبّ .
ذوه

مسأله  .1617تصــرفاتی کــه فــرد ناحــالغ در عوــۀ ظــود انســام ویدهــد ،واننــد قــرض
گرفتن و ظرخد و فروش در عوه  -وثل آنكه ضنسی را حه صـورت نسـحه ظر خـداری کنـد

 .1حــه ایــن وعنــا کــه فــرد ناحــالغ ظــودش حــدود وعاولــه ،وثــل تعحــين نــوع و ظصوصــحات کــاال و قحهــت آن را
وشصص کند.

َحسر /

خــا حــه صــورت ســلف حفروشــد خــا آنكــه وعاولــۀ نقــدی بــر عوــه واقــع شــود نــه بــر عــحن -
صححح نحست ،هرطند ػوان ادای دین ،پس اػ حلوع وی حاشد.
1

2

َْ
 oحّ .
تصرف در نفس

مسأله  .1618اگ ــر ناحـــالغ در قـــرارداد اض ــاره ،ظ ــود را اضح ــر دخگ ــری ق ــرار ده ــد خ ــا در

وضـــارحه ،وزارعـــه ،وســاقات و واننـــد آن ظــود را عاوــل قــرار دهــد ،طنــحن قــراردادی
صححح نحست؛
اوــا در ُضعالــه  -ههــان طــور کــه در وســألۀ « »443عکــر شــد  -طنانشــه کــار وــورد
ضعالــه را انســام دهــد (عاوــل قــرار گحــرد) وســتحق حــق الزحهــه ُ
(ض ْعــل) وی گــردد،

هرطند حدون اضاػه و اعن ولی شرعی حاشد.

مسأله  .1619اگر فرد ناحالغ ،اشحاء و گحاهان خا ححوانات وجاح  -کـه والـک ظاصـی
ً
نــدارد -را ِححــاػت کنــد؛ وــثال گحاهــان دارو یــی را ضهــعآو ری نهاخــد ،طنانشــه نحــت

تهلـــک (والـــک شـــدن) کنـــد ،والــــک آنهـــا ویشـــود ،هرطنـــد حـــدون اعن و اضـــاػۀ
ولی شرعی حاشد.

مسأله  .1611اػدواح فــرد ناحــالغ صــححح نحســت؛ طــه اخنكــه ظــودش عقــد کنــد خــا
دخگری را برای این کار وکحل نهاخد و فرقی ندارد که برای این کار اػ ولی اضاػه داشـته

حاشد خا نه؛

الجته ،حاطل بودن اػدواح ناحالغ (حنابر فتوی) در صورتی است که در تعحين ههسـر

و ظصوصحات وی وستقل حاشد؛ اوا اگر اػ طرف ولـی شـرعی ،فقـط وکحـل در اضـرای

صـحغۀ عقـد حاشـد -نـه تعحـين ههسـر و ظصوصـحات وی  -صـحت طنـحن اػدواضــی
وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

 .1الجته این صححح نجودن وعاوله ،در وورد اشحای کن ارػش که حشۀ ناحالغ بر عوۀ ظـوخش انسـام وـیدهـد،
حنابر احتحاط واضب ویحاشد که توضحح آن در وسألۀ « »535عکر شد.
 .2توضحح وعنای وعاولۀ بر عوه و بر عحن ،در وساجل « 65تا  »63عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

شاخان عکر است ،ولی شـرعی حشـۀ ناحـالغ حـا توضـححاتی کـه در ضلـد طهـارم 1عکـر

ویشود ،ویتواند او را حه اػدواح دخگری درآورد.

مسأله  .1611اگــر فــرد ناحــالغ ههســر ظــود را 2طــالق دهــد ،طنانشــه ده ســال قهــرخش

کاوــل شــده ،صــحت طــالق او وحــل اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در

وــورد طن ـحن طالقــی تــرک نشــود و اگــر کهتــر اػ ده ســال قهــری داشــته حاشــد ،طالقــش

حاطل است.

 واليت بر نابالغ

3

ّ
 oالف .پدر و پدربزرگ پدری (جد پدری)

مسأله  .1612ا گــر فــرد ناحــالغ پــدر خــا ضــد پــدری داشــته حاشــد ،والخــت بــر وی حــا آنــان

ویحاشد که توضحح آن در وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله  .1613والخت داشتن پدر و ضد پـدری ،وشـروط حـه عـادل بـودن آنـان نحسـت؛
ولی حاخد عاقل حاشند 4و نسجت حه آنشه ورتجط حا اوور والی حشـۀ ناحـالغ اسـت رشـحد

5

حاشند .حنـابراین ،ا گـر پـدر در اوـور وـالی حشـۀ ناحـالغ سـفحه اسـت ،والخـت در ایـن اوـور
اظتصــاص حــه ضــد پــدری وی دارد و ا گــر ضــد پــدری نحــز در ارتجــاط حــا اوــور وــالی حشــۀ

ناحالغ سفحه است ،والخت در این وورد حا حاکن شرع ویحاشد.

 .1حــه ضلــد طهــارم فصــل «اػدواح» ،وجحــث «افــرادی کــه در اوــر اػدواح ولــی شــرعی وحســوب وــیشــوند»،
وساجل « 544و حعد اػ آن»وراضعه شود.
 .2نسجت حه اػدواضی که توسط ولی شرعی ،برای وی صورت گرفته است.
 .3وســاجلی کــه در ایــن قســهت (والخـت بــر ناحــالغ) عکــر ویشــود ،وربــوط حــه اوــور وــالی ناحــالغ اســت؛ اوــا اوــور
وربوط حه وراقجت و نگهداری و تربيت وی و ههحن طور توضححات وربوط حه فرد خا افرادی کـه وراقجـت و
تربيــت ناحـالغ حــه عهــدۀ آنــان اســت ،تحــت عنــوان «حضــانت» در ضلــد طهــارم ،فصــل «برظــی اػ احكــام
وربوط حه اوالد» عکر ویشود.
 .4حنابراین ،پدر و ضد پدری که وسنون هستند والخت ندارند و اگر خكی اػ آن دو دیوانه اسـت ،والخـت بـرای
دخگری است.
 .5خعنی سفحه نجاشند و توضحح وعنای سفحه ،در وسألۀ « »5424عکر ویشود.

َحسر /

ههحن طور ،پدر کافر بـر فرػنـد وسـلهانش والخـت نـدارد و والخـت وی حـا ضـد پـدری

اوسـت ،در صـورتی کـه ضـد وــغکور وسـلهان حاشـد و نحـز پــدر کـافر بـر فرػنـد کــافرش در
صورتی که ضد پدری وسلهان نداشته حاشد والخت دارد ،وگرنـه والخـت حـا ضـد پـدری
وسلهان اوست.

مسأله  .1614تصــرفاتی کــه پــدر و پــدربزرگ پــدری نســجت حــه اوــور ور بــوط حــه ناحــالغ

انســام ویدهنــد ،الػم اســت «ضــرر و وفســدهای» بــراخش نداشــته حاشــد؛ در غحــر ایــن

صورت ،تصرفات آنان صححح نهیحاشد؛ ولـی وضـود «وصـلحت» در تصـرفات آنـان

الػم نحست.

الجته ،اگر ػوحنۀ انسام دو کار فراهن حاشد کـه انسـام خكـی وفحـدتر و بهتـر (اصـلح)

حاشد  -وثل آنكه دو وشتری برای ظرخد وال ناحالغ وضـود داشـته حاشـد کـه خكـی آن را
حــه قحهــت وعهــولی و حــاػاری (ثهــن الهثــل) و دخگــری بــيش اػ آن ویظــرد  -طنانشــه
طوری حاشد که انتصـاب وـورد دخگـر در نظـر عقـال ،کوتـاهی و سـهلانگاری در اوـر وی

شهرده شود ،واضب است وورد اصلح را انتصاب نهاخد.

مسأله  .1615وــال ک در وضــود وفســده خــا عــدم آن« ،نظــر عقــال» اســت .حنــابراین ،ا گــر

ولی شرعی ،تصرفی را انسام داده که حه نظر ظودش وفسـده نداشـته ،ولـی عقـال آن را
دارای وفسده ویدانستند ،تصرفی که انسام شده ،حاطل است.
ً
الجته ،ا گـر تصـرفی کـه انسـام شـده حـه نظـر عقـال وفسـده نداشـته ،ولـی حعـدا ثاحـت
شود آن کار در واقع دارای وفسده بـوده اسـت  -وثـل آنكـه فـروش ضنسـی حـا توضـه حـه

شــراخط ووضــود و پيشبينیهــای وعهــول حــه نظــر عقــال وفســدهای نداشــته ،اوــا پــس اػ
ً
فروش ،قحهت کـاال اتفاقـا حـاال رود و ووضـب ضـرر وی گـردد  -تصـرف صـورت گرفتـه
صححح است.

مسأله  .1616والختی که برای پدر و ضـد پـدری وضـود دارد ،بـرای سـایر اضـداد پـدری

ـدر ضــد پــدری ناحــالغ و ههــحن طــور طجقــات حــاالتر
نحــز ثاحــت ویحاشــد .حنــابراین ،ا گــر پـ ِ
ػنده حاشند ،تهام آنها والخت دارند.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1617پدر و ضـد پـدری ،هـر خـک «وسـتقل در والخـت» بـر فـرد ناحـالغ هسـتند و

تصــرف هــر خــک ،وشــروط حــه فــوت خــا غحــاب خــا عــدم صــالححت دخگــری خــا اضــاػه اػ
ً
دخگری نحست و اگر هر دو تصـرفی انسـام دهنـد ،وـثال خكـی وـال وی را حـه شصصـی و
دخگری حه شصص دخگری حفروشد ،تصرفی که زودتر صورت گرفته نافغ است.

الجتــه ،اگــر در اوــر اػدواح ناحــالغ ،بــين پــدر و پــدربزرگ پــدری وی اظــتالف و نــزاع

صـــــورت گحـــــرد و هـــــر خــــک حصواه ــــد او را حـ ــه اػدواح شصصـ ــی در آورد ،رأی و نظـ ــر
ً
پــدربزرگ پــدری ،شــرعا وقــدم وــیحاشــد و در ایــن صــورت ا گــر پــدر اقــدام حــه اػدواح
فرػندش نهاخد ،عقد وغکور حاطل است.

1

مسأله  .1618پـدر و ضــد پـدری ویتواننــد فرػنـد خــا نــوۀ ناحـالغ ظــود را حـه عقــد دخگــری
درآورند.

ههحن طور ،حـق فسـز اػدواح  -در وـواردی کـه سـجب فسـز اػدواح وضـود داشـته

حاشد  -و نحز حصشحدن ودت حاقحهانده  -در اػدواح ووقت  -را دارند؛

اوا پدر و ضد پدری ،والخت در طالق ندارند 2و حاخد صجر کنند تا پسـر ناحـالغ ،پـس

اػ حلوع 3ظودش تصهحن حگحرد.

پدری فرد ناحالغ ،ویتوانند حـا ظر خـد ،فـروش ،اضـاره ،عار خـه،
مسأله  .1619پدر و ضد ِ

ودخعه ،قرض ،وضارحه ،وشارکت و وانند آن در وال وی تصرف کنند.

4

مسأله  .1621پدر و ضد پدری ویتوانند وـالی را بـرای فرػنـد خـا نـوۀ ناحـالغ ظـود قـرض
کننــد خــا کــاالیی را اػ طــرف او حــه صــورت نســحه ظر خــداری کننــد خــا حــه صــورت ســلف

حفروشند و در این ووارد ،فرد ناحالغ حدهكار ویشود.

 .1حــه ضلــد طهــارم ،فصــل «اػدواح» ،وجحــث «افــرادی کــه در اوــر اػدواح ولــی شــرعی وحســوب وــیشــوند»،
وسألۀ « »542رضوع شود.
 .2در این وورد ،وصی و حاکن شرع نحز والخت در طالق ندارند.
 .3الجته ،حكن طالق دادن فرد ناحالغ در وسألۀ « »5455عکر شد.
 .4الجته ،در این وسأله و وساجل حعد الػم است آنشه در وساجل « 5453و  »5452عکر شد رعاخت گردد.

َحسر /

مسأله  .1621پــدر و ضــد پــدری فــرد ناحــالغ ،ویتواننــد او را اضحــر دخگــری خــا عاوــل در
وضارحه و وانند آن قرار دهند خا او را حه شاگردی حساارند؛

الجتـه در انســام ایـن اوــور ،حاخـد عــالوه بــر رعاخـت آنشــه در وسـألۀ « »5452عکــر شــد،

وســاجل حضــانت ناحــالغ و اوــوری کــه ور بــوط حــه تربيــت و وراقجــت اػ وی 1ویشــود،

وراعات گردد.

مسأله  .1622اگر پـدر خـا پـدربزرگ پـدری نسـجت حـه اوـوال ،عوـه و سـایر شـاون ناحـالغ

تصــرفی انســام دهنــد ،دخگــران ویتواننــد آن را حهــل بــر صــحت کننــد و بــر آنــان الػم

نحست نسجت حه آن تحقحق نهاخند؛

الجته ،اگر اػ شـواهد و قـراجن وعلـوم شـود وی در تصـرفات وـغکور نسـجت حـه ناحـالغ

تعدی خا تفرخط نهوده و حه او ضرر ویرساند خا ظلن ویکند ،ویتوانند حـه حـا کن شـرع
وراضعه نهاخند تا حه صالحدخد ،وی را اػ ارتكاب ظالف حاػ دارد.

2

ّ
ّ
وصی پدر و يا جد پدری
 oب.

مسأله  .1623ا گــر پــدر خــا ضــد پــدری فــرد ناحــالغ ،وصــحت کنــد کــه پــس اػ فــوت وی
والخــت بــر ناحــالغ حــه عهــدۀ شــصص وعحنــی حاشــد (بــرای وی «قــحن» تعحــين کنــد)،

وصحتش صححح است و آن فرد ،ولی ناحالغ وحسوب ویشود.

3

مسأله  .1624وصحت هـر خـک اػ پـدر خـا ضـد پـدری در وـورد تعحـين قـحن ،در صـورتی

صححح است که دخگری در قحد ححات نجاشد .حنابراین ،وصحت پـدربزرگ پـدری بـر
اخنكه حا وضود پدر ،فرد دخگری قحن حاشد و ههـحن طـور وصـحت پـدر بـر اخنكـه حـا وضـود
پدربزرگ پدری ،فرد دخگری قحن حاشد ،صححح نحست؛

 .1این وساجل در ضلد طهارم ،فصل «برظی اػ احكام وربوط حه اوالد» عکر ویشود.
 .2ایــن حكــن در وــورد قــحن و وصــحی کــه اػ طــرف پــدر خــا پــدربزرگ بــرای حعــد اػ وفــات وعــحن شــده نحــز ضــاری
است؛ الجته ،اگر پـدر خـا پـدربزرگ عـالوه بـر قـحن ،نـاظری را وعـحن کـرده کـه بـر اوـور قـحن نظـارت کنـد ،نـاظر
وغکور حسب آنشه حه وی وصحت شده حاخد عهل نهاخد.
 .3الجته ،حا رعاخت شراخطی که در وساجل حعد عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ولــی ا گــر پــدر خــا ضــد پــدری ،فــردی را بــرای ػوــان پــس اػ فــوت هــر دو ،قــحن و وصــی

ناحــالغ قـــرار دهـــد ،صــحت وصــحت وــغکور وحــل اشــكال بــوده و در طنــحن وــوردی
وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

مسأله  .1625برای آنكه والخت وصی (قحن بر ناحالغ) صححح حاشد ،عدالت او شرط

نحست؛ ولی حاخد وورد اعتهاد (ثقه) بوده و عاقل و رشحد 1حاشد.

2

مسأله  .1626اگر پدر خا ضد پدری فرد ناحـالغ ،وحـدودۀ تصـرفات وصـی (قـحن) را در
ووارد حه ظصوصی وعحن نهوده حاشد ،وصی در ههان ووارد والخت بر ناحالغ دارد؛

در غحر این صورت ،والخت شصصی که حه عنوان قحن بر حشـۀ ناحـالغ وعـحن شـده،

در ههۀ آنشه وصحت کننده در وورد آن والخت داشته  -وانند ووارد وغکور در وسـاجل

« 5457تا  - »5445ثاحت ویحاشد؛

الجته ،والخت وصی در وورد اػدواح ناحالغ حكن ظاصی دارد کـه در ضلـد طهـارم،

فصل «اػدواح» ،وسألۀ « »546عکر ویشود.

مسأله  .1627تصــرفاتی کــه وصــی نســجت حــه اوــور ور بــوط حــه ناحــالغ انســام ویدهــد،

حاخـــد بـــرای او «وصـــلحت» داش ــته حاش ــد و تنه ــا ،وفس ــده نداش ــتن کـــافی نحس ــت و
طنانشه این شرط رعاخت نشود ،تصرفات وی صححح نهیحاشد.

شاخان عکر است ،اگر ػوحنۀ انسام دو کار فـراهن حاشـد کـه هـر دو دارای وصـلحت

بوده ،ولـی انسـام خكـی وفحـدتر و بهتـر (اصـلح) حاشـد ،بـر وصـی واضـب اسـت وطـابق
آنشه در وسألۀ « »5452گفته شد عهل نهاخد.

ههشنحن وال ک در وضود وصلحت و عدم آن «نظر عقـال» اسـت ،وشـاحه آنشـه در

وسألۀ « »5453عکر شد.

 .1خعنی سفحه نجاشد و توضحح وعنای سفحه در وسألۀ « »5424عکر ویشود.
 .2توضححات کاوـلتـر در وـورد شـراخط «وصـی» در ضلـد طهـارم ،فصـل «وصـحت» ،وجحـث «احكـام وصـی»
عکر ظواهد شد.

َحسر /

 oح .حا کن شر ع

مسأله  .1628اگر فـرد ناحـالغ ،پـدر خـا پـدربزرگ پـدری نداشـته و نحـز قحهـی (وصـی) اػ

ضانب آنان تعحين نشده حاشد ،والخت نسجت حه اوـوال خـا عوـهاش خـا شـاون وـرتجط حـا
وی حا حاکن شرع (وستهد عادل) ویحاشد.

1

شــاخان عکــر اســت ،حــاکن شــرع حســب صــالحدخد وــیتوانــد ظــود عهــدهدار اوــور

ناحالغ شده خا وکحلی را در این حاره وعحن نهاخد خا قحهی را نصب نهاخد.

مسأله  .1629تصرفات حا کن شرع  -ههاننـد آنشـه در وـورد وصـی پـدر و ضـد پـدری

عکــر شــد  -حاخــد بــرای فــرد ناحــالغ وصــلحت داشــته حاشــد و نداشــتن وفســده کــافی

نحست؛ 2حلكه احتحاط وستحب آن است کـه حـاکن شـرع حـه وـواردی اکتفـا کنـد کـه
ترک آن حاعث ضرر و فساد حاشد؛ وثل اخنكه حترسد اگر وـال ناحـالغ را نفروشـد ،وـالش
اػ بين برود.

مسأله  .1631ا گــر پــدر و ضــد پــدری ناحــالغ ،حــدون اخنكــه قــحن و سرپرســتی بــرای او

تعحين نهاخند فوت کنند ،دخگران حق تصـرف در اوـوال خـا عوـۀ او را  -حـدون اضـاػه اػ

حا کن شرع و تعحين قحن اػ ضانب وی  -ندارند.
 oد .وؤونحن عادل

مسأله  .1631اگر فرد ناحالغ پدر خا ضد پدری نداشته و قحهی نحـز اػ ضانـب آنـان بـرای
وی تعحين نشده حاشد و دسترسی حه حاکن شرع نحـز وهكـن نجاشـد ،والخـت در اوـوال

وی حا وؤونحن عادل است که حا توضه حه «وصلحت» او عهل نهاخند؛

وراد اػ «وصلحت» در وسألۀ « »5445عکر شد ،حلكه احتحاط وسـتحب آن اسـت

 .1الجتــه ،وحــدودۀ والخــت حــاکن شــرع در اوــر اػدواح حشــۀ ناحــالغ در ضلــد طهــارم ،فصــل «اػدواح» ،وجحــث
«افــرادی کــه در اوــر اػدواح ولــی شــرعی وحســوب وــیشــوند» ،وســألۀ « »547عکــر وــیشــود و حــاکن شــرع
نسجت حه اور طالق ناحالغ والختی ندارد.
 .2حكن در این وورد ،ههانند آنشه در وسألۀ « »5445عکر شد ،ویحاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

که حه وواردی اکتفا شود که ترک آن حاعـث ضـرر و فسـاد حاشـد؛ وثـل اخنكـه فـرد وـؤون

حترسد اگر وال ناحالغ را نفروشد ،والش اػ بين برود.

شاخان عکر اسـت ،در ایـن وـورد خـک وـؤون عـادل نحـز کـافی اسـت؛ ولـی ا گـر وـؤون

عادلی در دسترس نجاشد ،سایر وؤونحن طنحن والختی دارند.
 oاحکام ديگر واليت برنابالغ

 جايگاه ساير افراد (غحر ّ
ولی شرعی) نسجت به اوور نابالغ

مسأله  .1632غحر اػ افرادی که در وساجل قجل حه عنوان ولـی  -حـا ترتحـب فـوق  -عکـر

شد ،سایر افراد حتی حستگان نزدخک وانند وادر ،برادر ،پدربزرگ وادری ،عهو ،دایی
و ...والختــی ندارنــد و تصــرفات آنــان در وــوارد وــغکور 1صــححح نجــوده و نحــاػ حــه اضــاػۀ

«ولی شرعی» دارد؛

الجتــه ،ولــی شــرعی ویتوانـــد در وحــدودۀ والخــت ظــود ،انســام تهــام خــا برظــی اػ

تصرفات وربوط حه ناحالغ را حـه شـصص دخگـری کـه وـورد اعتهـاد اسـت وا گـغار کنـد و
وی را وکحل ظوخش قرار دهد؛
ً
وثال پدر ویتواند اوور وربوط حه تعلحن و تعلن ،ثجت نام ودرسه خا تصرفات ور بـوط

حه اووال فرػنـدان ناحـالغ ظـود را حـا رعاخـت وسـاجل شـرعی حـه وادرشـان وا گـغار نهاخـد و

وی را وکحل قرار دهد.

مسأله  .1633اگر فردی غحر اػ قـحن شـرعی حـدون اضـاػه ،وـال ناحـالغ را وعاولـه کنـد،
ً
وثال سایر ورثه ،اووال حه ارث رسحده حه آنان که حا وال ناحالغ وشترک (وشاع) اسـت را

حفروشند خا اضاره دهنـد ،تصـرفات آنـان در صـورتی صـححح و نافـغ اسـت کـه حـه ولـی

شــرعی ناحــالغ  -حــا رعاخــت ترتحــب وــغکور در وســاجل قجــل  -وراضعــه کننــد و وی حــا
ـود ناحــالغ
رعاخــت وصــلحت ناحــالغ ،آن تصــرفات را وســاػ حــه حســاب آورد؛ خــا آنكــه ظـ ِ
پس اػ حالغ و رشحد شدن ،آنها را اضاػه دهد؛

در غحر این صورت ،تصرفات انسام شده نسجت حه وال ناحالغ حاطل است.

 .1وواردی که توضحح آن در وساجل قجل عکر شد.

َحسر /

 شرايط سودآوری با اووال نابالغ

مسأله  .1634اگر ولی شرعی ناحالغ حصواهـد اوـوال وی را در اظتحـار فـرد دخگـری قـرار

دهد؛ وثل اخنكـه آن را ضهـت وضـارحه خـا سـودآوری حـه شصصـی حدهـد ،حاخـد آن فـرد،
وورد اعتهاد (ثقه) و اوحن حاشد ،در غحر این صورت ضاون است.
ولی جهت ّ
 لزوم اذن ّ
تصرف ديگران در وال نابالغ

ً
مسأله  .1635اگر دخگران حصواهند در اووال ناحـالغ تصـرف کننـد  -وـثال حصواهنـد اػ

وسایل او استفاده نهاخند  -حاخد اػ ولی او اضاػه داشـته حاشـند و در ایـن اوـر ،دانسـتن

رضاخت قلجی ولی کافی نحست؛

الجتــه اضــاػۀ ولــی الػم نحســت صــرخح حاشــد؛ حلكــه حــا هــر خــک اػ وــوارد وــغکور در

وسألۀ « »545وحقق ویشود.

1

 هديه و هجه به نابالغ

مسأله  .1636اگر کسی والی حه فرد ناحالغ بجصشد ،ػوانی ضزء اووال وی حه حساب

ویآخد که ولحش آن را قجول کند و تحویل حگحرد.

2

 تأوحن وخارح نابالغ از وال وی

مسأله  .1637اگر فرد ناحالغ والی داشته حاشد ،ولی شرعی او ویتواند وصارح وی را
اػ وال ظودش (ناحالغ) تأوحن نهاخد؛ الجته حاخد در وصارح و هزخنهها  -اعن اػ ظـوراک

و پوشــا ک و ســایر وــوارد  -وناســب حــا شــأن وی عهــل کــرده و اعتــدال و وحانــهروی را
ً
 .1وــثال ویتــوان گفــت :ثجــت نــام حشــۀ ناحــالغ در ودرســه ضهـت تحصــحل کــه توسـط ولــی شــرعی او صــورت
ً
وی گحرد ،عرفا اضاػه در برظی اػ اوور راخذ و وعهول در وـدارس واننـد حـهکـارگحری او ضهـت نقـل و انتقـال
وسایل کهک آووػشی و ورػشی و نحز درظواسـت اػ او ضهـت نوشـتن تكـالحف و حـل وسـاجل در کـالس و
ونزل خا برداشتن دفتر و کتاب دانشآووػ توسط وعلن ضهت بررسی تكالحف وی و ...نحز ویحاشد.
 .2خعنی ،وال در اظتحار و تحت تسلط وی قرار حگحرد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

رعاخت کند و اػ اسراف و تجغیر 1خا سصتگحری زخاد بپرهحزد.

مسأله  .1638ولی ختحن طنانشه حصواهـد وصـارح او را اػ وـال ظـودش (ناحـالغ ختـحن)

تـــأوحن کنـــد ،ویتوانـــد او را واننـــد خكـــی اػ اعضــای ظــانوادۀ ظــود حــه حســاب آورد.

حنابراین ،برای وحاسجۀ وقدار وصـارح وصصـوص ختـحن ،کـافی اسـت وصـارح ور بـوط
ِ
حه تهام اعضا را بر تعداد آنان تقسحن نهاخد.
الجته ،این حكن وصصوص وصارفی وانند ظوراک و وسكن اسـت کـه افـراد خـک
ً
ظانواده وعهوال حه صورت وشترک اػ آن استفاده وی کنند؛ اوـا وصـارف اظتصاصـی

هــر فــرد واننــد پوشــاک ،کفــش و لــواػم اظتصاصــی وــورد احتحــاح در وــورد ختــحن حاخــد
ضداگانه حساب شود.

شاخان عکر است ،این حكن برای بيش اػ خک ختحن نحز ضاری است.
 رفت و آود به ونزل ايتام

مسأله  .1639اگـــر ف ــرد حصواهـــد حـــه ون ــزل اخت ــام ب ــرود و بـ ـر ف ــرش آن ــان حنش ــحند و اػ
غغاخشان حصورد ،الػم است این کار حا اضاػۀ ولی شرعی آنان حاشد؛

اوــا طنانشــه اضــاػه گــرفتن اػ ولــی شــرعی وهكــن نجاشــد ،در صــورتی کــه ایــن اوــر

ضرری برای آنان نداشته حاشد  -هرطند حه این صورت که عوض وـال وصـرفی اختـام
را ضجران نهاخد  -اشكال ندارد؛ الجته ،اگر تصـرفات وـغکور وطـابق «وصـلحت» اختـام

حاشد ،حدون عوض هن اشكال ندارد.

مسأله  .1641ونظور اػ «وصلحت» که در وسألۀ قجل برای تصرف در اووال ختحن عکر

شــد ،وصــلحتهــای عقالیــی اســت ،خعنــی وصــالحی کــه حاعــث ویشــود تصــرفات

وـــغکور در وـــال ختــحن حـــه ضهـــت وضـــود آن وصــلحتها نــزد عقــال اشــكال نداشــته و

وطلوب شهرده شود؛

وثل آنكه فرد حه ونزل اختام سر ػده و کارهای آنان را انسام دهد خـا ظـدوات دخنـی

 .1در صورت اسراف خا تجغیر وال ،ضاون ویحاشد.

َحسر /

ً
خا دنحوی براخشان اراجه نهاخد ،وثال عقاخد و وساجل دخنـی را حـه آنـان بيـاووػد و آنـان را حـا

آداب و اظالق دخنی آشنا کند ،خا اگر اختام نحـاػ حـه ههنشـحن و هـنصـحجت خـا تفـرخح

وجاح و سالن در ونزل داشته حاشند ،حا رفتن حه ونـزل اختـام ػوحنـۀ آن را فـراهن نهـوده و

ووضب انس و رفع دلتنگی اػ آنان شود.
 زوان از بين رفتن َح ْجر فرد نابالغ

مسأله  .1641وحسور بودن ناحالغ ػوانی اػ بين ویرود که عالوه بر حالغ شدن ،رشـحد
شده و اػ حالت سفحه بودن حه وعنایی کـه در وسـألۀ « »5424توضـحح داده ویشـود،

نحز ظارح شود.

مسأله  .1642ا گــر ولــی شــرعی ناحــالغ احتهــال وعقــول رشــحد شــدن او را حدهــد ،حنــابر

احتحاط واضب حاخد او را نسجت حه این اور وورد آػواخش قرار دهد؛

آن گاه طنانشه وی را رشحد خافت ،بر او (ولـی) واضـب اسـت اوـوالش را حالفاصـله

پس اػ حلوع ،در اظتحارش قرار دهـد و در صـورتی کـه قجـل اػ حلـوع رشـحد نشـده حاشـد،

حاخــد حعــد اػ حلــوع هــر ػوــانی کــه احتهــال عقالیــی دهــد اػ حالــت ســفحه بــودن ظــارح

شده ،این کار را انسام دهد.

 .1ديوانه (وجنون)

مسأله  .1643تصرفات فرد دیوانه (وسنون) در اووری که فرد ناحـالغ در آنهـا وحسـور

و وهنــوع اػ تصــرف اســت ،صــححح نهیحاشــد و وی نحــز در آنهــا وحســور ویحاشــد و

ووارد استثنایی که بـرای ضـواػ تصـرف ناحـالغ در وسـاجل قجـل ههشـون وسـألۀ «»5454

عکر شد ،در وورد وسنون ضاری نحست.

شاخان عکر است ،در ایـن حكـن فرقـی نحسـت بـين اخنكـه قجـل اػ حلـوع هـن وسنـون

بوده و حا ههان حالت حالغ شود ،خا آنكه پس اػ حلوع وسنون شود.

مسأله  .1644والخت بر فرد «دیوانه» (وسنون) ههانند والخت بر فـرد «ناحـالغ» اسـت و
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تهام وساجلی که در وورد ناحالغ گفته شد در دیوانه نحز ضاری ویحاشد؛

وگــر در وــورد شصصــی کــه پــس اػ حــالغ و رشــحد شــدن 1،دیوانــه شــده حاشــد ،کــه

طنــحن شصصــی در اخنكــه والخــتش حــا «پــدر و ضــد پــدری» خــا «وصــی» 2آنهاســت خــا حــا

«حاکن شرع» ،وسأله وحل اشكال است و احتحاط واضب آن اسـت کـه تصـرفات حـا
ووافقت هر دو انسام شود.

مسأله  .1645دیوانـــۀ «أدواری»  -کس ــی ک ــه گ ــاه عاق ــل و گ ــاه دیوان ــه ویحاش ــد -
تصــرفاتش در ػوــانی کــه عاقــل اســت صــححح ویحاشــد 3و تصــرفاتی کــه در ػوــان
دیوانگی و ضنون بر وی خا والش انسام ویشود ،حاخد توسط ولی شرعی خـا حـا ووافقـت

او حاشد.

حنابراین ،ولی شـرعی او در اخـام ضنـونش وـیتوانـد حـا رعاخـت «وصـلحت» 4وی در

اووالش تصرف نهاخد؛
ً
وــثال نفقــات واضــب ههســر و فرػنــدانش را بپــرداػد خــا طنانشــه حــدهی وــدتداری
داشته که وقت ادای آن وصادف حا اخام ضنون وی شده ،آن را ادا نهاخد؛

اوا در ػوان هوشحاری او ،طنحن والختی ندارد و حق تصرف در اووال فرد وغکور حـا

ظودش ویحاشد.

 .5سفحه
 وعنای سفحه

مسأله  .1646اصطالح «سفحه» دروقابل «رشحد» حه کار ویرود؛
 .1حه وعنایی که در وسألۀ « »5424عکر ویشود.
 .2در صورت وفات پدر و ضد پدری.
 .3وگر آنكه اػ ضهت دخگری وحسور حاشد ،وانند اخنكه ناحالغ خا سفحه وحسوب شود.
 .4الجته ،در وثل ووردی که ولی شـرعی ،پـدر خـا پـدربزرگ پـدری اسـت و فـرد وسنـون ،ناحـالغ اسـت ،تصـرف
ولی در اووال وی در صورت نداشتن ضرر و وفسده کافی است؛ وشـاحه توضـححی کـه در وسـألۀ «»5452
عکر شد.
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فرد «رشحد» دارای حالتی است که وی را وا ویدارد تا والش را حفو کـرده و آن را

وتناسب حا شأن و وضعحت ظود صرف کند؛

اوا «سفحه» طنحن حالتی ندارد؛ حلكه اووالش را بیضا صرف کرده خا آنها را تلـف

وینهاخد و وعاوالت ظود را بر اساس زیرکی و توضه حه وغجـون نشـدن ،انسـام نـداده و
نسجت حه فر خـب ظـوردن خـا نصـوردن در وعـاوالت ،اههحـت نهیدهـد و عـرف وـردم و

افراد عاقل ،او را در حه دسـت آوردن و ظـرح کـردن اوـوال حـه گونـهای وتفـاوت حـا روش
ظود (افراد عاقل) ویبينند.

ّ 
تصرفاتی که سفحه نسجت به آنها وحجور است

ً
مسأله « .1647ســفحه» شــرعا وحســور اســت و تصــرفات وی حــا توضــححاتی کــه در

اداوه عکر ویشود ،صححح نهیحاشد و در این حكـن فرقـی نحسـت بـين اخنكـه قجـل اػ
حلوع هن سفحه بوده و حا ههان حالت حالغ شود ،خا آنكه پس اػ حلوع سفحه شود.

شاخان عکر است ،وهنوع بودن سفحه اػ تصرفات ،نحاػ حه حكن حاکن شرع ندارد.

مسأله  .1648تصرفات سفحه در اووال ظود صـححح نحسـت .حنـابراین ،ظر خـد ،فـروش،
صلح ،اضاره ،قرض ،عارخه و ودخعۀ او نسجت حه اووال ظودش صححح نهیحاشد.

ههحن طور ،تصرفاتی که سفحه در عوۀ ظود انسام ویدهـد ،واننـد ظر خـد و فـروش

بر عوه و قرض گرفتن و ضاون شدن ،حاطل ویحاشد و نحز وی نهیتوانـد ظـود را اضحـر
خا عاول در وضارحه ،وزارعه و وانند آن قرار دهد.

مسأله  .1649تصرفاتی که در وسألۀ قجل عکـر شـد ،طنانشـه سـفحه آنهـا را حـا اضـاػۀ ولـی
شرعی انسام دهد  -طه اضاػه قجل اػ تصرف حاشد طه حعد اػ آن  -صححح است.

ههحن طور ،اگر پس اػ رشحد شدن ،ظودش وعاولـهای را کـه در حـال سـفحه بـودن

انسام داده ،اضاػه دهد  -ههانند اضاػۀ ولی  -ووضب صحت وعاوله ویحاشد.
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 .1الجته ،در وواردی که «فضولحت» در آن ضاری نحسـت ،وـؤثر بـودن اضـاػۀ حعـدی ولـی در آن ،وحـل اشـكال
است؛ وانند اخنكه فرد سفحه شصصی را که حه وی حدهكار است بریء الغوه نهاخد.
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مسأله  .1651ا گــر ولــی شــرعی وطلـــع شــود کــه ســفحه وــالی را ظر خــده خــا فروظت ــه،

طنانشه آن را اضاػه ندهد ،وعاوله حاطل است و اگر کـاال و عـوض آن تحویـل طـرفحن

داده شده ،ولی وال سفحه را پس ویگحرد و برای سفحه حفو ویکند و والی را که نزد

ســفحه بــوده حــه وــالكش پــس وــیدهــد و ا گــر ســفحه وــال وــغکور را اػ بــين بــرده (اتــالف

کرده) ضـاون اسـت و طنانشـه وـال در نـزدش تلـف شـده ضـاون نحسـت ،هرطنـد در

نگهداری اػ وال سهلانگاری و کوتـاهی نهـوده حاشـد؛ وگـر آنكـه سـفحه وـال را حـدون

اضـاػۀ وــالكش برداشـته خــا ا گـر حــا اضـاػه هــن بـوده ،والــک اطـالع اػ حــال ســفاهت وی

نداشته حاشد ،که در این فرض سفحه ضاون ویحاشد.

این حكن در ووارد وشاحه دخگر ،وانند اخنكه سفحه والی را قـرض گرفتـه خـا وـالی را

حه عنوان ودخعه قجول کرده حاشد نحز ضاری است.

مسأله  .1651وحســــور بــــودن ســـفحه کـــه احكـــاوش در وســـاجل قجـــل عکـــر شـــد ،در

ظود سفحه است؛
تصرفات وتعلق حه ِ

اوا اگر دخگری وی را برای انسام ظرخد ،فروش ،اضـاره ،هجـه (حصشـش) و ...وکحـل

کند ،اشكال ندارد ،هرطند او را تنها در اضرای صـحغۀ وعاولـه وکحـل نكـرده ،حلكـه در
حــدود وعاولــه وثــل تعحــين قحهــت و نــوع کــاال و ...نحــز حــه او اظتحــار و وکالــت داده

حاشـد.

مسأله  .1652اػدواح ػنــی کــه س ـفحه اســت ،حــدون اعن ولــی شــرعی  -حنــابر فتــوی -و
اػدواح ورد سفحه ،حدون اعن ولی شرعی  -حنابر احتحاط واضب  -صححح نحست؛

اگـــر اػدواح حـــدون اعن صـــورت گرفتــه ،فضــولی وحســوب شــده و طنانشــه ولــی

شرعی حعد اػ عقد ،آن را اضاػه دهد صححح ویحاشد.

شاخان عکر است ،حكن وغکور در وورد فردی که در اوور والی سـفحه نحسـت ،ولـی

در اوــر اػدواح و ظصوصــحات آن  -وثــل تعحــين ههســر و وهرخــه  -ســفحه اســت نحــز
ضاری ویحاشد.
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 .1توضححات بيشتر در ضلد طهارم ،فصل «اػدواح» ،وساجل « 555تا  »554عکر ویشود.

َحسر /

مسأله  .1653اگــر ســفحه ههســر ظــود را طــالق دهــد  -هرطنــد طــالق وــغکور طــالق
ُ
ظلع حاشد  -صححح است.
مسأله  .1654وصــحت ســفحه نســجت حــه اوــور غحــر وــالی صــححح ویحاشــد؛ واننــد

اخنك ـه وصــحت نهاخــد کــه او را در قجرســتان ظــانوادگی دفــن نهاخنــد کــه هزخنــۀ وــالی

ضهــت دفــن در آن وكــان الػم نحســت خــا دفــن وی را تــأظحر نحانداػنــد و در ههــان روػ

فوت دفن نهاخند.

 نافذ بودن يا نافذ نجودن اقرار سفحه

ً
مسأله  .1655اگر سفحه حه اوری غحر والی اقرار نهاخد ،وثال اقـرار کنـد کـه ههسـرش را
طــالق داده خــا حــه انســام کــاری اقــرار کنــد کــه ووضــب قصــاص وی گــردد ،پغیرفتــه

ویشود و طنانشه آن اور غحر والی تجعـات و لـواػم وـالی داشـته حاشـد ،بـر آن تجعـات،
و َلزم وی گردد؛

پس اگر اقرار کند فالن شصص فرػند اوست ،نفقهاش  -حا وضود سایر شـراخط  -بـر

وی واضب ویشود؛

اوا اقرار سفحه در اوور والی  -طه والی که در اظتحار اوست و طـه وـالی در عوـه -
قجول نهیشود.
مسأله  .1656اگــر ســفحه حــه اوــری واننــد دػدی اقــرار کنــد کــه هــن ضنجــۀ وــالی و هــن

ضنجۀ غحر والی (حد شـرعی) دارد ،نسـجت حـه قطـع دسـت  -حـا وضـود سـایر شـراخط -
اقرارش پغیرفته ویشود؛ اوا نسجت حه لزوم ادای وال ،پغیرفته نهیشود.
 نذر و قسن و عهد سفحه

مسأله  .1657اگر سفحه نسجت حه اوـور وـالی نـغر کنـد خـا قسـن حصـورد خـا عهـد نهاخـد
صححح نحست؛ وانند اخنكه نغر کند  555هزار تووان صـدقه بپـرداػد خـا وـال وعحنـی اػ
اووالش را حه فقحر حدهد؛

اوــا نــغر و قســن و عهــد وی در غحــر اوــور وــالی  -حــا رعاخــت شــراخط صــحت آن -
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ونعقــد شــده و صــححح وــیحاشــد؛ واننــد اخنكــه نــغر کنــد نهــاػ شــب حصوانــد خــا روػه

حگحرد خا قرآن تالوت نهاخد؛ حكن کفاره در صورت عدم وفا و تصلف عهـدی اػ آن در
وسألۀ حعد عکر ویشود.

ّ
 ارتکاب عهلی که کفاره دارد توسط سفحه

مسأله  .1658اگر سفحه نسـجت حـه اوـور غحـر وـالی  -حـا رعاخـت شـراخط صـحت آن -
ً
نــغر کنــد خــا عهــد بجنــدد و خــا قســن حصــورد ،طنانشــه عهــدا اػ عهــل حــه نــغر خــا قســن خــا

عهدش تصلف نهاخد ،کفاره بر او واضب ویشود؛ 1هنطنـان کـه ا گـر کـار دخگـری کـه
کفاره دارد ورتكب شود ،کفاره بر او واضب ویگردد.

حــدیهی اســت ا گــر کفــارۀ عهلــی کــه انســام داده ،تنهــا وــالی حاشــد  -وثــل بيش ـتر

کفارههـای وربــوط حـه احــرام حـذ -خــا تنهــا غحـر وــالی حاشـد ،ههــان کفـاره بــر او واضــب
است؛

ً
اوــا ا گــر کفــاره وــثال وصحــر بــين دو وــورد حاشــد کــه خكــی وــالی و دخگــری غحــر وــالی

اســت  -واننــد کفــارۀ تصلــف و عــدم وفــای حــه نــغر خــا افطــار عهــد روػۀ وــاه روضــان -
طنانشه توانایی انسام هـر دو را دارد ،احتحـاط واضـب آن اسـت کـه وـورد غحـر وـالی را

انتصاب کند؛

الجتــه ،ا گــر ولــحش پرداظــت کفــارۀ وــالی را حــه وصــلحت او حدانــد ،ویتوانــد وــورد

والی را انتصاب نهاخد.

2

ّ
 عفو و گذشت سفحه از حق قصاص و وانند آن

مسأله  .1659اگر سـفحه حـق قصـاص داشـته حاشـد ،ویتوانـد گغشـت نهـوده و فـرد
 .1توضحح کفارات نغر و عهد و قسن در ضلد دوم ،فصل وربوط حه هر کدام عکر شده است.
 .2اگر سفحه توانایی روػه گرفتن ندارد ،وثل اخنكه روػه برای او ضرر دارد ،ههان کفـارۀ وـالی وثـل اطعـام فقـرا
بر وی وعحن ویشود.
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وـورد نظــر را عفـو کنــد؛ اوــا ایـن حكــن در وـورد دخــۀ شــرعی و نحـز ارش ضناخــت 1ضــاری

نحست.

 واليت بر سفحه

مسأله  .1661والخت بر سفحه در صورتی که وی در حالت سفحه بـودن حـالغ شـده ،حـا

پدر خا ضد پدری خا وصـی تعحـين شـده اػ ضانـب آنـان اسـت و ا گـر حعـد اػ حلـوع و رشـد

سفحه شده ،در اخنكه والختش حا «پدر و ضد پدری» خا «وصـی» 2آنهاسـت خـا حـا «حـاکن
شرع» ،وسأله وحل اشكال است و احتحاط واضب آن است که تصرفات حا ووافقـت
هر دو انسام شود؛

الجته سفحهی که پدر ،ضد پدری و وصی تعحين شده اػ طرف آنان ندارد ،والخـتش

حا حاکن شرع ویحاشد.

مسأله  .1661تا ػوانی که رشحد شدن سفحه برای ولحش وعلوم و ثاحـت نشـده ،نجاخـد
وال او را در اظتحارش قرار دهد و در صـورتی کـه ظـودش وـدعی رشـحد شـدن حاشـد و

ولی شرعی احتهال عقالیی این اور را دهد ،الػم است او را وـورد «آػوـاخش» قـرار داده
و طنانشــه رشــد وی ثاحــت شــد ،حاخـد اوــوالش را حــه او حدهــد ،اوــا ا گــر ظــودش وــدعی

رشـحد شــدن نجاشـد ،حــه وسـرد اخنكــه ولــی احتهـال رشــحد شـدن وی را وــیدهــد ،الػم
نحست وی را وورد آػواخش قرار دهد.

مسأله  .1662کحفحت «آػوـاخش و اوتحـان سـفحه» در ػوحنـه رشـد حـدین صـورت اسـت
که تا ودت قابل توضهی حعضی اػ کارهای وناسب شأنش حـه وی سـارده شـود  -واننـد

ودیرخت والی هز خنههای ونزل وثل ظرخد و تهحه ظوراک ،پوشاک خـا سـایر احتحاضـات

ونزل ضهت انفاق در وصالح ظودش خـا ولـحش ،فـروش خـا اضـاره دادن برظـی اوـوال  -و
« .1أرش ضناخت» نوعی دخه است که وقدار آن در شرع وشصص نشده است؛ وانند اخنكه فـرد حـه طحـال خـا
کلحۀ کسی آسحب برساند؛ توضحح بيشتر در وورد وعنای ارش ضناخـت در ضلـد طهـارم ،فصـل «دخـات»،
وسألۀ « »5244عکر ویشود.
 .2در صورت فوت پدر و ضد پدری.
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طنانشه ػن اسـت ،حعضـی اػ اوـورات وـالی وناسـب شـأن ػنـان حـه او سـارده وـیشـود و
ولی شرعی بر کحفحت عهلكرد وی نظارت ویکند ،پس ا گـر رشـد را در او وشـاهده کـرد

حــه اخنكــه اػ او دقــت ،زیرکــی ،اضتنــاب اػ وغجــون شــدن در وعــاوالت و حفــو وــال اػ
ضاخع شدن ،صرف آن در وـوردش ،پرهحـز اػ اسـراف و تجـغیر و پيهـودن راه و روش عقـال

را دخد ،اووالش را حه او ویدهد ،وگرنه نجاخد اووال را حه وی تحویل دهد.
ّ
 وعنای وفلس

1

ّ
 .7وفلس (ورشکسته)

َ
مسأله « .1663وفلــس» کســی اســت کــه حــه علــت کهتــر بــودن اوــوال او نســجت حــه

حــدهكاریهاخش (ورشكســتگی) ،حــا کن شــرع او را اػ تصــرف در اوــوالش ونــع کــرده
است ،و احكام ویژهای دارد که در وساجل حعد عکر ویشود.

مسأله  .1664حدهكاری که حاکن شرع او را اػ تصرف در اووالش ونـع نكـرده اسـت
ً
 حتی اگر حدهیهاخش طند برابر اووالش حاشد  -شرعا وفلـس وحسـوب نهیشـود وهر نوع تصرفی که در اووال ظـود انسـام دهـد ،صـححح ویحاشـد ،هرطنـد ههـۀ اوـوال
ً
ظودش را در وقابل عوض خا حدون عوض  -وثال حـا فـروش خـا حصشـش و واننـد آن  -اػ
ولكحت ظود ظارح نهاخد.
الجته ،ههان طـور کـه در وسـأله « »675عکـر شـد ،ا گـر تصـرفاتی وثـل صـلح و هجـۀ

(حصشــش) حــدون عــوض حــه قصــد فــرار اػ پرداظــت حــدهی حاشــد ،صــحت آن وحــل
ً
اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در وــورد آن تــرک نشــود؛ وصصوصــا در

صورتی که وی اوحد حه دست آوردن وال دخگری برای پرداظت حدهیهاخش نداشـته

حاشد.

2

 .1حكن حشـۀ ناحـالغی کـه احتهـال عقالیـی رشـحد بـودن وی داده وـیشـود در تحویـل اوـوالش حـه وی پـس اػ
حلوع ،در وسألۀ « »5424عکر شد.
 .2شاخان عکر است ،طنانشه طلجكار در وواردی که حق وطالجـۀ طلـب ظـود را دارد ،آن را وطالجـه نهاخـد ،بـر
حدهكار در صورت توانایی واضب است آن را بپرداػد؛ تفصحل احكام آن در فصل «دین» عکر شد.

َحسر /

ّ
وحجوريت ورشکسته
 شرايط حکن به

مسأله  .1665حاکن شرع تنها حا وضود شراخط عیل ویتواند فرد را وحسور (وهنوع اػ

تصرف) نهاخد:
ً
1
 .1حدهیهای او ،شرعا ثاحت شده حاشد.

 .2داراییهای او 2اعن اػ عحن 3،ونفعت 4،حـق 5،طلبهـایی کـه اػ دخگـران دارد

و وانند آن ،حه غحر اػ وستثنحات دین 6کهتر اػ حدهكاریهاخش حاشد.

 .3حدهیهای او حدون ودت بوده خا ووعد پرداظت آن فرا رسحده حاشد؛

شــاخان عکــر اســت ،اگــر حــدهیها اػ نظــر ػوــان و سررســحد وتفــاوت حاشــند ،فــرد در

صـــورتی وحســـور ویشـــود کـــه حـــدهیهایی ک ــه ػو ــان پ ــرداظتش رس ــحده ،ب ــيش اػ
داراییهای او حاشد.

 .4ههۀ طلجكاران خا حعضی اػ آنان  -حا توضححاتی که در وسـألۀ حعـد عکـر ویشـود -
اػ حاکن شرع حصواهند که او را وحسور کند.

حنابراین ،حاکن شرع حدون درظواست طلجكاران خـا حـه درظواسـت ظـود حـدهكار،
نهیتوان ــد حك ــن َح ْس ــر وی را ص ــادر نهاخ ــد؛ وگ ــر اخنك ــه ح ــا کن ش ــرع ول ــی طلجك ــار
وحسوب شود ،وانند ختحن خا وسنونی که ولـی شـرعی دخگـری نـدارد و وحسـور شـدن

حدهكار ،حه وصلحت آن ختحن خا وسنون حاشد.

مسأله  .1666اگر حعضی اػ طلجكاران درظواسـت صـدور حكـن َح ْسـر بـرای حـدهكار

 .1شاخان عکر است ،سود قرض و ظسارت تأظحر تأدخۀ دین خا وضـه التـزام حاحـت تـأظحر در پرداظـت دیـن ر حـا
وحسوب شده و ضزء حدهی شرعی وحسوب نهیشود.
ً
 .2حنابراین ،اووالی که شرعا وتعلـق حـه دخگـران اسـت واننـد وـال ودخعـه خـا عار خـه خـا وقـف ،ارتجـاطی حـا حكـن
وحسورخت ندارد.
 .3وانند ػوحن ،وغاػه ،ساظتهان ،کاال ،پول ،سهام.
 .4وانند ونفعت ظانه خا وغاػهای که اضاره کرده و قابل واگغاری است.
 .5ونظــور ،حقــوق وــالی قابــل نقــل و انتقــال ههشــون حــق التحسحــر و حــق ســرقفلی اســت؛ ونظــور اػ حــق
التحسحر در وسألۀ « »5334و حق سرقفلی در وساجل « 457و  »455عکر شده است.
 .6وستثنحات دین ،در وسألۀ « »755عکر شده است.
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نهاخند ،حاکن شرع در صورتی ویتواند او را وحسور کند که اوـوال حـدهكار حـه انـداػۀ
طلب درظواست کنندگان َح ْسر نجاشد.
 آثار حکن به حجر

مسأله  .1667پس اػ آنكه حـاکن شـرع ،حكـن َح ْسـر حـدهكار را حـا رعاخـت شـراخط آن

صــادر کــرد ،طلجكــاران در تهــام اوــوال وی اعــن اػ عــحن خــا ونفعــت خــا حــق خــا طلــب و

وانند آن - 1حه ضز وستثنحات دین  -حق پيدا وی کنند؛ حـه ایـن صـورت کـه حـدهكار
حدون اضاػۀ طلجكاران ،نهیتوانـد آنهـا را اػ ولكحـت ظـود ظـارح کنـد؛ 2طـه در وقابـل
درخافــت عــوض حاشــد؛ واننــد ظرخــد و فــروش ،اضــاره ،صــلح وعاوضــی و طــه حــدون

عوض؛ وانند وقف ،هجه ،صلح وسانی و ابرای (بریء الغوه کردن) حدهكار.

شــاخان عکــر اســت ،ایــن حكــن اظتصــاص حــه طلجكــارانی کــه درظواســت َح ْســر

کردهانــد ،نــدارد و شــاول ســایر طلجكــارانی کــه ووعــد طلجشــان رســحده و اســتحقاق
درخافت آن را دارند نحز ویشود.

مسأله  .1668وهنوعحت وفلس در وورد تصرفات والی تنها نسجت حه اووالی است
که هنگام حكن حه َح ْسر وی ووضود بوده اسـت و وی نسـجت حـه اوـوالی کـه حعـد اػ آن

حه دست آورده ،وحسور و وهنوع اػ تصرف نحست؛ طـه اوـوالی واننـد ارث کـه حـدون

اظتحــار والــک آن شــده و طــه اوــوالی کــه حــا اظتحــار حــه دســت آورده ،واننــد آنشــه حــه او
حصشحده شده و او پغیرفته خا حا کارگری و وانند آن حه دست آورده است؛

الجتـه ،طنانشــه اوــوال ووضــود وی  -اعـن اػ ضدخــد و قــدخن  -کهتــر اػ حــدهیهاخش

حاشــد ،حــاکن شــرع ویتوانــد حــا وضــود ســایر شــراخط ،او را نســجت حــه اوــوال ضدخــد هــن
وحسور کند.

شاخان عکر است ،اگر وسهوع داراییهای فـرد حـه انـداػۀ حـدهیهاخش شـود ،حكـن

 .1وثالهایی برای عحن ،ونفعت ،حق و طلب در پاورقیهای « »3و « »2و « ،»3صفحۀ قجل عکر شد.
 .2حنابراین ،تصرفات وی حا اضاػۀ طلجكاران صححح (نافغ) وحسوب ویشود.

َحسر /

َح ْسر وی حاطل وی گردد؛ ولی در هر صورت وی ووظف است حدهحش حـه طلجكـاران
را بپرداػد.

مسأله  .1669اگر وفلس پس اػ وحسور شدن ،والی را قرض کند خا شحجی را بر عوـه

ظرخداری کند خا وـال شـصص دخگـری را اػ بـين بجـرد ،طلجكـاران ضدخـد نهیتواننـد اػ

حكن وحسورخت سابق استفاده کرده و حا طلجكاران قدخن در این اور شرخک شوند؛
ههحن طور ،اگر حدهكار پس اػ حكن حه َح ْسر ،حه دین سابق بـر ایـن حكـن خـا وـالی

اػ اووال ووضود که نسجت حه آن وحسور شده برای شصص دخگر اقرار کنـد ،حـا طنـحن
اقـراری شــصص وــغکور ضــزء افــرادی کــه حكــن َح ْســر وفلــس حــه نفــع آنــان صــادر شــده
وحسوب نهیشود.

1

مسأله  .1671اگر شحجی را حا حق فسز ظرخداری کند ،ساس حكن شرعی حـه َح ْسـر

وی صادر شود ،وفلس ویتوانـد ظحـار فسـز ظـوخش را سـاقط کنـد ،ولـی ضـواػ فسـز

وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

مسأله  .1671حاکن شرع پس اػ حكن حه وحسورخت فرد وفلس ،حه او اور وی کند تـا

حــا توافــق طلجكــارن ،اوــوالش را فروظتــه و آنشــه را حــه دســت ویآخــد ،حــه نســجت طلــب

طلجكاران بين آنان تقسحن کند و طنانشه وفلس اوتناع ورػد و حاضر نجاشد نـه ظـود

ایــن کــار را انســام دهــد و نــه بــرای انســام آن وکالــت دهــد ،حــاکن شــرع ،ظــود حــا توافــق
طلجكاران این کار را انسام ویدهد.

2

مسأله  .1672حكن فروش و تقسحن اووال وفلس که در وسألۀ قجل عکـر شـد ،شـاول
دو وورد عیل نهیشود:

 .1الجته ،اقرار وغکور در حق اقرار کننده نافـغ اسـت و وی در صـورت توانـایی حاخـد حـدهی وـغکور را اػ اوـوالی
کـه نســجت حــه آن وحســور نحســت  -واننـد اوــوالی کــه حعــد اػ صــدور حكـن َح ْســر والــک آن شــده بپــرداػد.
ههحن طور ،اگر حكن َح ْسر نسجت حه وال وعحن وورد اقرار رفع شود ،بر اقـرار کننـده واضـب اسـت آن را حـه
شصص وغکور تحویل دهد.
 .2شــاخان عکــر اســت پــس اػ فــروش اوــوال و تقســحن آن بــين طلجكــاران ،حــدهكار نســجت ح ـه حاقحهانــدۀ دیــن
وشغول الغوه حه طلجكاران حاقی ویواند و طنانشه در آخنده تهكن والی پيدا نهاخد حاخد حسب توانـایی
والی حدهیهای ظوخش را بپرداػد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

الف« .وستثنحات دین» که توضحح آن در وسألۀ « »755عکر شده است.

ب .اوــوالی کــه در نــزد برظــی اػ طلجكــارن حــه عنــوان رهــن شــرعی (گــرو) قــرار داده

شده ،که در این وورد آن طلجكار (ورتهن) ،حه انداػۀ طلب ظـود اػ وـال وـورد رهـن ،بـر
سایر طلجكاران اولوخت دارد.

حنــابراین ،اگــر قحهــت وــال گرویــی بيشــتر اػ طلــب فــرد گــرو گحرنــده حاشــد ،در ایــن

صورت حق سایر طلجكاران حه وقدار اضافه تعلق ویگحرد.

ّ
 فسخ وعاوله با کسی که وفلس شده و ووارد ولحق به آن

ً
مسأله  .1673اگــر وــالی کــه وفلــس قــجال 1بــر عوــه ظر خــده و هنــوػ ثهــن آن را پرداظــت

نكــرده ،در بــين داراییهــاخش ووضــود حاشــد ،فروشــندۀ آن وــال در صــورتی کــه ووعــد

پرداظت ثهن فرا رسحده«2،ظحار فسز» دارد و ویتواند وعاولـه (بيـع) را فسـز کـرده و

وــال را پــس حگحــرد 3و ویتوانــد فســز نكنــد و حــه عنــوان خكــی اػ طلجكــاران اػ حكــن
َح ْسری که نسجت حه حدهكار صادر شده ،استفاده کند.
مسأله  .1674ظحار وغکور در وسألۀ قجـل« ،ظحـار تفلـحس» ناوحـده وـیشـود ،شـراخط

ثجوت ظحار تفلحس عجارتند اػ:

 .1فــرد وفل ـس وحســوب شــده و حكــن َح ْســر وی توس ـط حــاکن شــرع حــا رعاخــت

شراخطی که در وسألۀ « »5443بيان شد صادر شده حاشد.

 .2طلــب وــغکور حــال حاشــد ،پــس ا گــر طلــب وــدتدار اســت و ســر رســحد آن فــرا

نرسحده ،فروشنده ظحار فسز ندارد؛

الجته ،اگر طلب وـغکور قجـل اػ قسـهت کـردن اوـوال و برطـرف شـدن َح ْسـر ،حـال

شود و سررسحد آن فرا رسد ،فروشنده حق رضوع حه عحن را حا فسز وعاوله دارد.

 .1قجل اػ حكن حه وحسورخت.
ْ
َ
 .2ا گــر ووعــد پرداظــت ثهــن قجــل اػ تقســحن وــال وحســور و برطــرف شــدن حســر فــرا برســد ،فروشــنده حــاػ هــن
ویتواند اػ این حق فسز استفاده کند.
 .3هرطند وفلس وال دخگری غحر اػ آن عحن نداشته حاشد.

َحسر /

 .3عحن وغکور اػ «وستثنحات دین» 1نجاشد ،وگرنه فروشنده حق فسز و رضوع حه

عحن را ندارد؛ وگر آنكه برای فروشنده ظحـار تصلـف شـرط (هـر طنـد ضـهنی) 2ثاحـت
ً
حاشد 3،که در این صورت حه سجب این ظحار وطلقا حق فسز دارد.

 .4عحن فروظتـه شـده در ولكحـت وی حـاقی حاشـد 4و تغحيـری در عـحن کـه وـانع اػ

فسز وحسوب شـود پـيش نحاوـده حاشـد ،کـه توضـحح آن در وسـاجل« 5456و »5457

عکر ویشود.

مسأله  .1675استفاده اػ «ظحار تفلحس» فورخت ندارد؛ پس فروشنده ویتواند فسـز
وعاولــه و پــس گــرفتن عــحن را حــه تــأظحر انــداػد ،الجتــه در تــأظحر ظحــار ،حــق افــراط و

زخــادهروی نــدارد ،حــهطــوری کــه اوــر تقســحن وــال بــين طلجكــاران وعطــل حهانــد ،وگرنــه

حاکن شرع او را بين فسز وعاوله خـا عـدم فسـز و سـهحن شـدن حـا سـایر طلجكـاران در

تقسحن اووال وفلس وصحر وی کند ،پس ا گـر اػ انتصـاب اوتنـاع ورز خـد ،حـا کن شـرع او
را ضــزء طلجكــاران وحســوب نهــوده و فقــط وــیتوانــد اػ حكــن َح ْســری کــه نســجت حــه
حدهكار صادر شده ،استفاده کند و ظحار وی ساقط ویشود.

مسأله  .1676اگــر فروشـــنده حصشـــی اػ عــحن وــالی را کــه فروظتــه اســت ،در اوــوال

حدهكار بياحد  -نه تهام آن  -ویتواند آن وقدار را پـس حگحـرد و نسـجت حـه حقحـۀ طلـب

ظــود ،واننــد ســایر طلجكــاران حاشــد و ویتوانــد نســجت حــه تهــام طلــب ظــود حــه ســایر
طلجكاران بپيوندد.

 .1توضحح «وستثنحات دین» ،در وسألۀ « »755عکر شده است.
 .2حه عنوان وثال در وعاولـۀ نسـحه کـه بـرای ثهـن اضـل و وـدتی تعحـين وـیشـود ،طنانشـه ظر خـدار ثهـن را در
سررســحد آن ناــرداػد ،بــرای فروشــنده «ظحــار تصلــف شــرط ضــهنی» وضــود دارد و بــر اســاس آن وــیتوانــد
وعاولـه را فســز نهاخــد؛ زیـرا تعحــين اضــل در وعاولــۀ نسـحه حــاکی اػ شــرط ضـهنی اســت کــه فروشــنده در
ضهن عقد حه وعاولهای ولتزم و پایجند شده که ثهن آن در ووعـد وقـرر در وعاولـه پرداظـت شـود ،وگرنـه
فروشنده ولتزم و پاخند حه طنحن قراردادی نجوده و حسب ظحار تصلف شـرط ضـهنی وـیتوانـد وعاولـه را
فسز نهاخد.
 .3احكام ظحار تصلف شرط در فصل «ظحارات» ،وساجل « 473و  »474عکر شد.
 .4خعنی وال وغکور را حا فروش ،وصالحه و وانند آن حه شصص دخگری تهلحک نكرده حاشد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

مسأله  .1677اگر وال فروظته شده ،پـس اػ فـروش ،رشـد خـا وحصـولی داشـته حاشـد
که اػ ظود وال ضدا شـده  -واننـد حشـۀ ححوانـات ،شـحر ،وحـوه ،پشـن طحـده شـده  -خـا

اخنكــه آن رشــد و وحصــول قابــل ضــدا شــدن حاشــد  -واننــد وحــوهای کــه روی درظــت
است و پشهی که بر حدن ححوان قـرار دارد و هنـوػ ضـدا نشـده  -ایـن اوـر وـانع اػ فسـز

وعاوله حه ضهت ظحار تفلحس نحست و پس اػ فسز وعاوله ،این رشد و وحصـول حـه

فروشنده برنهی گردد و وتعلق حه ظرخدار ویحاشد.

مسأله  .1678اگر وال فروظته شده پس اػ فروش ،وقداری رشـد وتصـل داشـته حاشـد و
ً
این رشد حه انداػهای حاشد که حا وضود آن ،عرفا حگوخنـد« :وـال حـه صـورت اول ظـود حـاقی

وانده است» ،فروشنده ویتواند حـه ضهـت ظحـار تفلـحس وعاولـه را فسـز نهاخـد و پـس اػ

فسز ،وال حه ههان صورتی که وضود دارد ،وتعلق حه فروشنده ویحاشد؛
ً
صل وال بيش اػ این حاشد ،طوری که عرفا وـال حـه شـكل اول ظـود
اوا اگر رشد وت ِ
حاقی نهانده حاشد ،وانند اخنكه ضوضۀ فروظته شده تجدیل حه ورع شده حاشد خا قلهـه
و قطعــۀ کوطــک بــرش خافتــه اػ گحــاه ،پــس اػ فــروش تجــدیل حــه درظــت شــده حاشــد،

فروشنده نهیتواند وعاوله را فسز نهاخد.

مسأله  .1679اگر گندم فروظته شده ،آرد شود خا حا آرد فروظته شده ،نان پصته شـود
خا نز خا کاووای فروظته شـده تجـدیل حـه پارطـه خـا لجـاس شـود ،فروشـنده نهـیتوانـد حـه
ضهت ظحار تفلحس وعاوله را فسز نهاخد.
ً
ههشنحن ،ا گـر وـال فروظتـه شـده حـا وـال دخگـر وصلـوط شـود ،طـوری کـه عرفـا آن

وال تلف شده خا شیء دخگر وحسوب شود خا آوحصتـه شـدن ووضـب شـرکت در وـال

در صورت فسز گردد ،فروشنده حق فسز ندارد.

حنابراین ،ا گـر گـالب فروظتـه شـده حـا شـحر وصلـوط شـود خـا عسـل فروظتـه شـده حـا

سرکه آوحصته شود و تجدیل حه سكنسجحن شده ،خا روغن حادام فروظتـه شـده حـا روغـن
گردو وصلوط شود ،حلكـه ا گـر روغـن حـادام فروظتـه شـده حـا روغـن حـادام آوحصتـه شـود،

فروشنده دخگر حق فسز ندارد.

َحسر /

مسأله  .1681احكام وغکور در وساجل « 5453تا  »5457در وورد والی کـه وفلـس آن
ـود آن وــال در بــين اوــوالش حــه هنگــام صــدور حكــن َح ْســر ووضــود
را قــرض گرفتــه و ظـ ِ

است ،نحز ضاری است.

حنــابراین ،قــرض دهنــده ههاننــد فروشــنده وــیتوانــد  -حــا تحقــق شــراخطی کــه در

وسألۀ « »5452عکر شد  -حه عحن وال قرض داده شده رضوع نهاخد.

مسأله  .1681کســـی کـــه وـــالی را حـــه دخگــری اضــاره داده و حاحــت اضــارهبهــا طلجكــار

است ،طنانشه وستأضر قجل اػ پاخان ودت اضاره وفلس و وحسور شود ،ثاحت شدن
حق فسز برای ووضر حه ضهت ظحار تفلحس وحل اشكال است و وراعات وقتضـای
احتحاط در این وورد ترک نشود.

1

ّ
 وخارح وفلس که از اووالش قابل تأوحن است

مسأله  .1682وصارح وفلس و افرادی وثل ههسر و فرػنـدان کـه وصارضشـان بـر وی

واضب است  -وانند ظوراک و پوشاک -تا روػ تقسحن وـال ،حـه وقـدار نفقـات الػم در

حد شأن ،اػ اووالش تأوحن ویشود و اگر حهحـرد ،کفـن حلكـه حقحـۀ وصـارح تسهحـز او اػ

قجحل سدر و کافور و آب غسل و وانند آن حه انداػۀ وعهول و در حد شأن فرد 2بـر حـق

طلجكاران وقدم اسـت؛ ولـی احتحـاط واضـب آن اسـت کـه بـيش اػ ایـن وقـدار هزخنـه

نشود.

ّ
 اطالع از طلجکار جديد پس از تقسحن اووال وفلس

مسأله  .1683اگر پس اػ تقسحن وال وفلس در بـين طلجكـاران ،وعلـوم شـود طلجكـار

دخگری نحـز  -کـه وسـتحق درخافـت طلـجش بـوده  -وضـود داشـته ،تقسـحن انسـام شـده

 .1الجته ،اگر بـرای وـوضر ظحـار تصلـف شـرط (هـر طنـد ضـهنی) ثاحـت حاشـد ،در ایـن صـورت حـه سـجب ایـن
ظحار حق فسز دارد ،وشاحه آنشه در شرط سوم اػ وسألۀ « »5452عکر شد.
 .2توضحح بيشتر در وورد آنشه اػ وصارح تسهحز که در حـد وعهـول و شـأن اػ اصـل وـال برداشـته وـیشـود در
ضلد اول ،فصل «احكام اووات» ،وساجل « 542تا  »555عکر شد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حاطل است و حاکن شرع حاخد دوحاره وال را بين ههۀ آنان تقسحن کند.
ّ
 حکن طلج از وتوفی در صورتی که عحن وال طلجکار ووجود باشد

مسأله  .1684کسی که اػ وحت طلجكار است ،ههانند طلجكار اػ وفلـس ویحاشـد.

حنــابراین ،اگــر وــالی را حــه شصصــی قــرض داده خــا فروظتــه و اػ حاحــت آن اػ وی طلجكــار

شــده ،طنانشــه آن شــصص حهحــرد و عــحن وــالی را کــه حــه او قــرض داده خــا فروظتــه در
وــاترک وحــت بياحــد ،ویتوانــد وعاولــه (بيــع) خــا قــرض را فســز نهــوده و آن وــال را پــس

حگحرد؛ وشروط بر اخنكه واترک و داراییهای وحت کهتر اػ حدهیهاخش نجاشد؛
در غحر این صورت  -حتی اگر حكن َح ْسر برای فـرد صـادر شـده حاشـد ،نهیتوانـد
فسز کند؛ حلكه وانند سایر طلجكاران ویحاشد.

1

ّ
 .3بيهار در بيهاری وتصل به فوت

ّ
 حکن بيهاری غحر وتصل به فوت

مسأله  .1685بيهــاری کــه ورخضــحش وتصــل حــه وــرگش نشــود در وــورد تصــرفاتی کــه
انسام ویدهد ،وانند فـرد سـالن اسـت .حنـابراین ،ویتوانـد در تهـام اوـوال ظـود حـه هـر
صورت که حصواهد تصرف کند.

2

ّ
ّ 
تصرفات وجاز وريضی که بيهاريش وتصل به فوت اوست

مسأله  .1686فرد بيهار  -هرطند بيهارخش وتصل حه وـرگ وی گـردد  -ویتوانـد حـه

انــداػهای کــه اســراف و ولصرضــی نجــوده و وناســب شــأنش حاشــد ،اػ تهــام اوــوال ظــود
استفاده کند.

 .1الجته ،اگر اووال وتوفی کافی برای پرداظت حدهكاریهاخش نجاشد ،حكن تقدم برظی اػ حـدهكاریهـا بـر
برظی دخگر در وسألۀ « »735عکر شد.
 .2الجته ههان طور که در ضلد طهارم ،فصل «وصحت» عکر ویشود ،وصحت والی هر فـرد  -طـه سـالن و طـه
بيهار -تنها در خک سوم وال وی صححح است؛ وگر آنكه ورثه حالغ رشحد ،وقـدار بيشـتر اػ ثلـث را اضـاػه
دهند.

َحسر /

حنــابراین ،ویتوانــد اوــوال ظــوخش را ضهــت وصــارح ظــود و ظــانوادهاش اػ قجحــل

ظــوراک ،پوشــاک ،وحههــانی ،دروــان بيهــاری و آنشــه ووضــب حفــو آبــرو و اعتجــارش

حاشد ،صرف نهاخد.

مسأله  .1687وعــاوالت فــرد بيهــار وثــل ظر خــد و فــروش و اضــاره و واننــد آن ،کــه در

وقابــل عــوض صــورت وی گحــرد ،طنانشــه بــر اســاس نــرد وعهــول و وتــداول حــاػاری

حاشد ،صححح است ،هرطند بيهاری وی وتصل حه ورگ او شود.

ّ
ّ 
تصرفاتی که باعث نقص و ضرر والی ویشود در بيهاری وتصل به فوت

مسأله  .1688ا گــر بيهــاری وــرخض وتصــل حــه وــرگش شــود 1،تصــرفات وــالی وی

طنانشــه حــهطــور وســانی و حــدون عــوض حاشــد  -واننــد حصشــش اوــوال ،صــلح حــدون

عوض ،وقف ،صدقه ،بریء الغوه کردن حدهكار  -خا حه کهتر اػ نرد حاػاری و وعهـول
صورت حگحرد  -وانند فروش خا اضاره دادن وال حه کهتر اػ قحهت خـا اضـرت حـاػاری خـا
ظرخد وال حه وجلغ بيشـتر اػ وعهـول  -و حـهطـور کلـی ههـۀ تصـرفاتی کـه حاعـث نقـص
اوــوال وی و وارد آوــدن ضــرر بــر ورثــه حاشــد ،تنهــا حــه انــداػۀ ثلــث (خــک ســوم) وــالش

صححح است؛

اوــا ا گــر بيشــتر اػ ثلــث حاشــد ،طنانشــه ورثــۀ حــالغ رشــحد اضــاػه دهنــد 2،صــححح

است ،وگرنه وقدار بيش اػ ثلث ،حاطل ویحاشد.

3

مسأله  .1689اگر شصصی در ورض وتصل حه ووت حا اضـاػه خـا درظواسـت حـدهكار

 .1ونظور اػ بيهاری وتصل حه ووت و آنشه در حكن آن است ،در وساجل « 5477تا  »5554عکر ویشود.
 .2حنابراین ،اگر فرد وحسوری در بين ورثـه اسـت واننـد حشـۀ ناحـالغ ،وسنـون خـا سـفحه ،نجاخـد وقـدار وصـحت
اضافه بر ثلث اػ سهن وی لحاظ شود.
 .3حنابراین ،اگر بيهار وغکور ظانۀ  455وحلحـون تووـانی را حـه  555وحلحـون تووـان حفروشـد و وـال دخگـری هنگـام
فوت نداشته حاشد ،وعاوله نسجت حه  555وحلحون تووان که در وقابل عوض واقـع شـده ،صـححح اسـت و
اػ آنسا که  355وحلحون تووان اػ وعاولۀ فوق ،وسانی وحسوب ویشود اػ این  355وحلحون تووـان ،وعاولـه
فقط حه وقدار ثلث اووال  -خعنی  455وحلحون تووان  -صححح است؛ پـس در کـل ،ایـن وعاولـه حـه انـداػۀ
 355وحلحون تووان (نصف) صححح و حقحۀ آن حستگی حه اضاػۀ ورثه دارد.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

حدون قصد وسانحت ،حدهی وی را حه صورت «ضهان نقل دین»  -کـه توضـحح آن در
وســألۀ « »5554عکــر شــد  -ضــهانت نهاخــد ،ضــهانت وــغکور صــححح اســت و پــس اػ

وفـات ،وــورد ضــهانت ضــزء دیــون ضــاون حـه حســاب وــیآخــد کــه اػ اصــل دارایــی وی
ظارح ویشود و در غحر این صورت ،وورد ضهانت اػ ثلث وتوفی ونظور ویگردد؛

اوا اگر ضـهانت حـه صـورت «ضـهان ادا» بـوده  -کـه توضـحح آن در وسـألۀ «»5553

عکر شد  -حا وفات ضاون ،آنشـه ضـهانت کـرده حكـن دیـن را نداشـته و اػ اوـوال وی

پرداظت نهیشود؛ وگر اخنكه نسجت حه ادای آن اػ ثلث والش وصحت کرده حاشد.

1

مسأله  .1691بــرای آنكــه وعلــوم شــود تصــرفات فــرد بــيش اػ ثلــث بــوده خــا نــه ،حاخــد

تصرفات 2وی حه ضهحهۀ اووالش در هنگام فوت وحاسجه شود؛
ً
حنابراین ،اگر وثال فرد  555وحلحون تووان در ورخضی وتصل حه ورگ ظود حـه دخگـری

بجصشــد و داراییهــای وی در هنگــام فــوت  -حعــد اػ کســر وــواردی کــه اػ اصــل وــال

ظــارح وــیشــود واننــد دیــون  455 -وحلحــون تووــان حاشــد ،اػ آنســا کــه حصشــش وی حــه
انداػۀ ثلث بوده ،صححح حه حساب ویآخد.

مسأله  .1691اووالی که ضهت وعلوم شدن ثلث وورد وحاسجه قرار وی گحرد ،شاول

کلحــه دارایــیهــای ونقــول و غحــر ونقــول ،طلجكاریهــا و ونــافع 3و حقــوقی واننــد حــق

التحسحر و حق سـرقفلی کـه دارای ارػش وـالی اسـت 4و ههـحن طـور دخـهای کـه بـر اثـر

قتل ظطـا خـا شـجه عهـد حـه وی تعلـق وی گحـرد و خـا در قتـل عهـد بـر آن وصـالحه شـده
است ،وی گردد.

مسأله  .1692صـــدقهای کـــه وـــرخض ب ــرای ش ــفای بيه ــاری و ع ــافحتش ویدهـــد،

 .1در وورد این حكن ،فرقی نحست که ضهانت ادای دین حا اضـاػه خـا درظواسـت حـدهكار بـوده خـا حـدون آن،
ضاون قصد وسانحت داشته خا نداشته است.
 .2ونظــور اػ «تصــرفات» در وســاجل ایــن حصــش ،وقــداری اػ تصــرفات فــرد اســت کــه در وقــاحلش عوضــی قــرار
نگرفته و وسانی واقع شده است.
 .3وانند ونفعت ظانه خا وغاػهای که اضاره کرده است.
 .4ونظور اػ حق التحسحر ،در وسألۀ « »5334و حق سرقفلی ،در وساجل « 457و  »455عکر شده است.

َحسر /

طنانشه وناسب «شـأنش» بـوده و «اسـراف» شـهرده نشـود ،هرطنـد حـه ضـهحهۀ سـایر

تصرفات وسانی وی خا حتـی حـه تنهـایی بيشـتر اػ ثلـث حاشـد ،صـححح بـوده و حكـن
وسألۀ « »5466در وورد آن ضاری نحست.

مسأله  .1693واضجات والی وانند ظهـس و ػکـات و کفـاره کـه فـرد بيهـار در وـرض

وتصــل حــه وــرگ ویپــرداػد ،صــححح اســت و اػ اصــل وــال ظــارح ویشــود ،هرطنــد
بيشتر اػ ثلث حاشد و حكن وسألۀ « »5466در وورد آن ضاری نحست.
ّ
 اقرار والی وريضی که بيهاريش وتصل به فوت است

مسأله  .1694ا گــر بيهــار در ورخضــی وتصــل حــه فــوت ظــود اقــرار کنــد کــه برظــی اػ
اوــوالی کــه در اظتحــار اوســت ،وتعلــق حــه فــالن شــصص اســت ،خــا اقــرار کنــد وجلغــی

حدهی حـه دخگـری دارد ،در صـورتی کـه وـتهن نجاشـد ،اقـرار او نسـجت حـه تهـام اوـوالش

پغیرفتــه ویشــود؛ ولــی اگــر وـتهن حاشــد ،اقــرار او تنهــا در ثلــث وــالش صــححح و نافــغ
است.

ونظور اػ «اتهـام» ،وضـود نشـانههایی اسـت کـه حـا بـودن آنهـا گهـان حـه دروع گفـتن

فرد ویرود؛ وثل اخنكه حا ورثه دشهنی داشته حاشد ،طوری که گهـان بـرود حصواهـد حـا
اقرار ظود حـه آنـان ضـرر وارد آورد خـا اخنكـه حـا فـردی دوسـتی شـدخدی داشـته حاشـد ،حـه

حدی که گهان برود حصواهد حا اقرار ظود ،والی اػ اووالش حه او برسد.

شــاخان عکــر اســت ،کســی کــه در ورخضــی وتصــل حــه وــرگ نحســت  -هرطنــد وـتهن

حاشد  -اقرارش نسجت حه تهام اووال وی پغیرفته ویشود.

مسأله  .1695ا گــر وعلــوم نجاشــد کــه وــرخض در هنگــام اقــرار وــورد اتهــام بــوده خــا نــه،

وسأله وحـل اشـكال اسـت و احتحـاط واضـب آن اسـت کـه نسـجت حـه وقـدار بـيش اػ
َ
ثلث ،ورثه حا فردی که اقرار حه نفع او صورت گرفته ُ(وقر له) وصالحه نهاخند.
 اجازۀ ورثه نسجت به ّ
تصرفات بيش از ثلث وريض

مسأله  .1696ا گــر فــرد بيهــار در بيهــاری وتصــل حــه فــوتش تصــرفاتی بــيش اػ ثلــث
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انسام دهـد ،در صـورتی کـه حعضـی اػ ورثـه ،آن را اضـاػه داده و برظـی ،اضـاػه ندهنـد،

تصــرفات بــيش اػ ثلــث ،حــه انــداػۀ ســهن االرث افــرادی کــه اضــاػه دادهانــد ،صــححح
ویحاشد؛
ً
حنابراین ،اگر وثال وقدار تصرف بيش اػ ثلث  45وحلحون تووان بـوده و سـهن االرث
فـــردی کـــه اضـــاػه داده نصـــف آن حاشـــد ،ح ــه ان ــداػۀ  55وحلح ــون توو ــان اػ آن تص ــرف،

صححح است؛

الجته ،اضاػۀ افرادی وثل ناحالغ ،دیوانه و سفحه ،اثر شرعی ندارد.

مسأله  .1697اگر ورثه تصرفات را تنها حه وقـدار وعحنـی بـيش اػ ثلـث اضـاػه دهنـد،

حه ههان انداػه اػ تصرفات صححح است.

مسأله  .1698اضاػۀ وارث حالغ رشحد طه در ػوان ححات وـرخض حاشـد و طـه حعـد اػ

فوت وی ،صححح و نافغ اسـت و ا گـر پـس اػ اضـاػه پشـحهان شـود ،نهیتوانـد آنشـه را
اضاػه داده رد کند؛

الجتــه ،اگــر در ػوـــان ححـــات ،تصــرفات بــيش اػ ثلــث وــرخض را رد کــرده حاشــد،

ویتوانــد پــس اػ وــرگ او اضــاػه دهــد؛ ولــی ا گــر پــس اػ فــوت وــرخض رد صــورت حگحــرد،
اضاػۀ حعدی بیاثر است.

ّ
 وعنای بيهاری وتصل به فوت

مسأله  .1699ونظور اػ «بيهاری وتصل حه فوت» ،ورضی است که فـرد ههـراه آن در
ً
وعرض ظطر و ورگ حاشد؛ اوا شاول وواردی واننـد تـب ظفحـف خـک روػه کـه اتفاقـا و
برظالف وعهول ووضب ورگ فرد گردد ،نهیشود.

مسأله  .1711اگر فرد ورضی داشته کـه او را در وعـرض فـوت قـرار داده ،اوـا حـه سـجب

دخگــری وثــل قتــل خ ـا تصــادف خــا ...حهحــرد ،حكــن وــرض وتصــل حــه فــوت در وــورد او
ضاری نهیشود و ههۀ تصرفات ػوان بيهارخش صححح است.

مسأله  .1711اگــر ورضــی کــه فــرد بــر اثــر آن اػ دنحــا رفتــه طــوالنی حاشــد ،حكــن وــرض

َحسر /

وتصــل حــه فــوت ،تنهــا نســجت حــه اواظــر آن  -کــه نزدخــک حــه وــرگش بــوده  -ضــاری

ویشود .حنابراین ،تصرفاتی که قجل اػ آن انسام داده ،ههگی صححح و نافغ است.

1

مسأله  .1712کســی کــه وــرخض نحســت ،ولــی در وعــرض ظطــر وــرگ اســت ،واننــد
فــردی کــه در ظــط وقــدم ضجهــه و در وعــرض اصــاحت تحــر بــوده خــا در کشــتی در حــال

غــرق شــدن خــا هواپيهــای در حالــت ســقوط قــرار دارد ،حكــن بيهــاری کــه ورضــش

وتصل حه ورگ است در وورد او ضاری ویشود.

2

ُ
ّ
تصرف در اووال فردی که بيهوش شده يا به کها رفته

مسأله  .1713ا گــر فــرد وــدت کوتــاهی بيهــوش شــود  -واننــد بيهوشــی ضهــت عهــل

ضراحی که انتظار وـیرود حـه زودی حـه هـوش آخـد  -تصـرف در اوـوال وی در آن وـدت

ضایز نحست؛

وگــر نســجت حــه اوــور ضــروری و الػوــی کــه نهیتــوان آن را حــه تــأظحر انــداظت کــه

طنحن تصرفاتی برای ولی عرفی وی وساػ است و احتحاط واضـب آن اسـت کـه بـرای
این اور اػ حا کن شرع نحز اضاػه حگحرد.

مسأله  .1714اگر بيهوشی فرد طوالنی ودت حاشد ،ولی عرفی وی ویتواند بر اسـاس

«وصلحت» 3او در اووالش تصرف کند و احتحاط واضب آن است که برای این اوـر اػ
حا کن شرع نحز اضاػه حگحرد.

مسأله  .1715اگر انسان قجل اػ آنكه حهطور ووقت بيهوش شود ،در ػوانی که وحسور
 .1بـرای تشـصحص وــدت ػوـان وـغکور حــه عـرف وراضعــه ویشـود و حـا توضــه حـه اسـتظهار عرفــی حعحـد نحســت
گفته شود :تصرف فرد ورخض در ودت  4خا  3واه قجل اػ فوت  -حا شراخطی که عکر شد  -حكـن تصـرفات
بيهاری وتصل حه ورگ را دارد و نسجت حه ودت ػوان  2تا  4وـاه ،وسـأله وحـل اشـكال اسـت و وراعـات
وقتضای احتحاط ترک نشود ،وانند اخنكه تصرفات وغکور حا ووافقت ورثۀ حالغ رشحد صورت گحـرد و آنهـا
نحــز ایــن تصــرفات را اضــاػه دهنــد و اوــا تصــرفات او در وــدت ػوــان  5وــاه و بيشــتر قجــل اػ فــوت ،حكــن
تصرفات ورض وتصل حه ورگ را ندارد.
 .2الجته ،این در صورتی است که فرد بر اثر ههحن عواول فوت کند.
 .3توضحح بيشتر در وورد وصلحت ،وشاحه حكهی است که در وسألۀ « »5445عکر شد.
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نحست اضاػۀ تصرف در اووال ظـود را حـه دخگـران حدهـد ،طـوری کـه ایـن اضـاػه شـاول
ػوان بيهوشی او هن حشود ،طنحن اعن و اضاػهای 1حكن وکالت 2را دارد.

حنابراین ،حاطل بودن آن نسجت حه ػوان بيهوشی و حعد اػ آن وحل اشكال اسـت و

رعاخت وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود؛

شاخان عکر است ،تصرفات دخگران در اووال فردی که حهطور ووقت بيهوش شده،

در صورتی که اػ وی اعن خا وکالت در تصـرف نداشـته حاشـند ،ضـایز نحسـت ،هرطنـد
اطهحنان حه رضـاخت قلجـی وی داشـته حاشـند؛ الجتـه ،حكـن تصـرفات ضـروری و الػم
در ػوان بيهوشی فرد ،در وسألۀ « »5553عکر شد.

ّ
تصرف در اووال فردی که وجتال به آلزايهر است

مسأله  .1716اگر فردی حافظه ظود را اػ دست داده و دطار فراووشی وطلق (آلزاخهر
کاول) شود و رشد والی الػم برای تصرف در اووالش را نداشته حاشـد ،ولـی عرفـی وی

ویتواند بر اساس «وصلحت» 3او  -حا توضححی کـه در وسـأله حعـد عکـر وـیشـود  -در
اووالش تصرف کند و احتحاط واضب آن است که برای ایـن اوـر اػ حـا کن شـرع اضـاػه

حگحرد.

4

مسأله  .1717ولی عرفی فرد وجـتال حـه فراووشـی وطلـق (آلزاخهـر کاوـل) حعـد اػ کسـب

اضـــاػه اػ حـــاکن شـــرع ،وـــیتوانــد نفقـــات واضــب ههســر و فرػنــدان وی را اػ اوــوالش

بپرداػد.

ههحن طور ،ویتواند اووال وی را حا رعاخت وصلحت او برای کسب درآود ضهت

تأوحن نفقات وی و ظانوادهاش و سایر شاون ورتجط حا وی حكار گحرد؛ حلكـه گـاه الػم
 .1این اعن خا اضاػه ،نوعی انشاء احاحه حهطور وطلق خا وقحد نسجت حه تصرف در اووال ویحاشد.
 .2حه فصل «وکالت» ،وسألۀ « »5563وراضعه شود.
 .3توضحح بيشتر در وورد وصلحت ،وشاحه حكهی است که در وسألۀ « »5445عکر شد.
 .4شاخان عکر است اگر بيهاری فـرد حـه حـدی حاشـد کـه ووضـب زوال عقـل او گـردد ،احكـام وسنـون در وـورد
وی ضاری وی گردد.

َحسر /

اســت ضهــت حفــو ارػش وــالی پــول خــا ســایر اوــوال وی ،آنهــا را تجــدیل حــه کــاالی حــا
ارػش دخگری نهاخد.

مسأله  .1718ولی عرفی فرد وجتال حه فراووشی وطلق (آلزاخهر کاول) نهیتواند حا وال

وی ،تصــرفاتی ههشــون برگــزاری وســالس وســتحجی خــا وههــانی و واننــد آن را انســام

دهد خا اووال او را وقف نهاخد خا حه ورثه و دخگران بجصشد خا حهطور وسانی صـلح کنـد
خا اوال ک وی را حه عنوان هجه حه نام ورثه انتقال داده و سند بزند خا اووالش را حـه کهتـر

اػ قحهت حاػاری و وعهول آن حه دخگـران حفروشـد خـا وصـالحه نهاخـد ،هرطنـد ظـودش

در ػوان صحت و سالوت ،اهل طنحن تصرفاتی بوده است.

مسأله  .1719اگر فردی که اکنون وجتال حـه فراووشـی وطلـق (آلزاخهـر کاوـل) شـده ،در
ً
ػوــان ســالوت ظــود ،وــثال اوــوالش واننــد ظانــه و وغــاػه خــا غحــر آن را حــهطــور وســانی خــا
کهتر اػ اضرت الهثل در اظتحار دخگران قرار داده ،ولی عرفی وظحفه دارد پـس اػ بيهـار

شـدن او رعاخــت وصــلحت وی را کــرده و بــرای وــوارد وـغکور اضرتــی کــه وقــرر وــیکنــد
کهتر اػ اضرت الهثل نجاشد.

1

شاخان عکر است ،این حكن شاول تأوحن نفقات واضجی که بر عهـدۀ فـرد وجـتال حـه

آلزاخهر است نهیشود وانند وسكن ،اثاثحه و لواػم وورد نحاػ ونزل که حاخد آن را حـهطـور

وسانی برای ههسر داجهحش فراهن نهاخد.

ّ
تصرف در اووال فرد غايج يا وفقود اال ثر يا وحجوس

مسأله  .1711فرد حالغ رشحدی که ػنده ،ولی غاخب خا وفقود االثر 2خا وحجـوس شـده و
 .1وگر اخنكه طرف وقابل بر اساس قـرارداد صـححح شـرعی ،حـق اسـتفاده اػ آن وـال را حـدون تنظـحن قـرارداد
ضدخد داشته حاشد؛ وثل اخنكه فرد قجل اػ بيهاری ظانۀ ظود را حه کهتر اػ اضرت الهثل حه وـدت وعحنـی
اضاره داده و در بين ودت اضاره بيهار شده حاشد.
 .2حكـن تقسـحن اوــوال فـرد وفقـود االثــری کـه احتهـال فــوت او داده وـیشـود در ضلــد طهـارم ،فصــل «ارث»،
وجحث «احكام ارث وفقود االثر» وساجل « 5354و  »5355عکر ویشود.

توضحح الهساجل ضاوع (ح)3

ً
دسترسی حه وی خا وکحل او برای تصرف در اووالش اصال وهكـن نحسـت ،ولـی شـرعی
وی حاکن شرع ویحاشد؛

حاکن شرع خا وکحلش خا شصصی کـه اػ طـرف وی ونصـوب وـیشـود ،وـیتوانـد حـا
ً
رعاخت «وصلحت» 1فرد وغکور در اووالش تصرف نهاخد ،وثال نفقـات واضـب ههسـر
و فرػنــدانش را بپــرداػد خــا دیــون حــال او را ادا نهاخــد خــا در صــورت نحــاػ ،وــال وی را

حفروشد خا هزخنههـایی را کـه بـرای حفاظـت و صـحانت اػ اوـوال وی الػم اسـت انسـام
دهد.

 .1توضحح بيشتر در وورد وصلحت ،وشاحه حكهی است که در وسألۀ « »5445عکر شد.

