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ب .ارث برادر و خواهر050 ...............................................................
ارث برادرزاده و خواهرزادۀ وحت 050 .......................................................
ارث زن خا شوهر ههراه حا برادر و خواهر055 ...............................................
ح .ارث جد و جده حه ههراه برادر و خواهر054...........................................
فرزندان برادر و خواهر041 ............................
جد و جده و برادر و خواهر حه ههراه
ِ
زن خا شوهر ههراه حا دو گروه اجداد و جدات و برادران و خواهران 044 ...................
ارث دستۀ سوم 040..................................................................................
الف .ارث عهو و عهه 040 ...............................................................
ارث زن خا شوهر حه ههراه عهو و عهه 040..................................................
ب .ارث دایی و خاله045 ................................................................
ارث زن خا شوهر حه ههراه دایی و خاله 043 ...............................................
ح .ارث عهو و عهه ههراه حا دایی و خاله 045 ...........................................
ارث زن خا شوهر ههراه حا عهو و عهه و دایی و خاله 045 ..................................
ارث فرزندان عهو و عهه و دایی و خاله045 ..............................................
ارث عهو و عهه و دایی و خالۀ پدر و وادر وحت014 ......................................
ارث زن و شوهر 011 ..................................................................................
وقدار سهن االرث زن و شوهر011 .........................................................
ارث در ازدواح ووقت 014 ................................................................
نوع اووالی که زن و شوهر از خكدخگر ارث ویبرند و کحفحت آن 014 ......................
حكن ارث نسجت حه ازدواجی که در ورض ووت واقع شده015 ..........................
ارث زن و شوهری که بین آنان طالق واقع شده014 ......................................
حكن ارث لجاس و وساخلی که شوهر در اختحار زن قرار داده014 .........................
احكام َح ْج َوه 015 ................................................................................
وواردی که ارث حه اوام ویرسد 047.........................................................
َ
َع ْول و ت ْعصحب040 .............................................................................
َع ْول 040 ..............................................................................................
َ
ت ْعصحب 040 .........................................................................................
هجه خا صلح اووال در زوان ححات حه فرزندان وشروط حه ارث نجردن آنان 045 ..................

فهرست تفصحلی /
ووانع ارث044...................................................................................
 .1کفر و ارتداد 044 ..................................................................................
 .4قتل 045 ...........................................................................................
 .7وتولد شدن از زنا 071 ...........................................................................
احكام ارث َح ْهل (جنحن) 077 ................................................................
احكام ارث وفقود االثر070 .....................................................................
حكن ارث افراد خنثی (دو جنسیها)075 .....................................................
حكن توارث افرادى که در اثر غرق ،زلزله ،تصادفات رانندگی و وانند آن فوت شدهاند 073 .......
دخات 397 ............................................................................................

اقسام قتل007 ..................................................................................
 .1قتل عهدی 007..................................................................................
 .4قتل شجه عهد 000 ...............................................................................
 .7قتل خطجی 000 ..................................................................................
قتل فردی حه اعتقاد وهدور الدم بودن و ی 005 ...................................................
شراکت در قتل 005 .................................................................................
تسجحب در قتل 005 .................................................................................
سوانح رانندگی 004.................................................................................
حكن قتل عهدی 005 ..............................................................................
حكن قتل غحر عهدی 004...........................................................................
عاقله 001 ............................................................................................
تعر خف عاقله001 .........................................................................
کحفحت توز خع دخه بر عاقله004 ............................................................
ناتوانی عاقله خا اوتناع آنان از پرداخت دخه004 ..........................................
وظحفۀ عاقله در وورد آسحبهای حدنی غحر از قتل004 ...................................
جنس و وقدار دخۀ قتل 007........................................................................
ودت پرداخت دخه 000 .............................................................................
حكن قتل در واههای حرام 000 ....................................................................
وستحقحن دخه قتل 005 .............................................................................
کفارۀ قتل 003........................................................................................
دخۀ از بین بردن خا قطع حعضی از اعضا خا حواس حدن 003......................................

توضحح الهساجل جاوع (ح)0
دخۀ کور ی چشن003 .....................................................................
دخۀ آسحب حه پلک چشن 004 ...........................................................
دخۀ قطع خا کری گوش004 ...............................................................
دخۀ قطع بینی004 .......................................................................
دخۀ قطع زحان005 .........................................................................
دخۀ از بین بردن دندان 054 ...............................................................
دخۀ قطع دست051 .......................................................................
دخۀ قطع انگشتان دست051 .............................................................
دخۀ قطع پا051 ............................................................................
دخۀ قطع انگشتان پا054 ..................................................................
دخۀ قطع پستان زن054 ...................................................................
دخۀ از بین بردن بیضههای ورد054 .......................................................
دخۀ قطع نخاع054 ........................................................................
دخه زوال عقل 054 ........................................................................
تفاوت دخۀ ورد و زن در قطع اعضا و سایر آسحبهای حدنی057 ........................
دخۀ آسحبهای «سر وصورت» 057 ................................................................
 .1جراحت خارصه 057 .................................................................
 .4جراحت داوحه050....................................................................
 .7جراحت حاضعه 050..................................................................
 .0جراحت سهحاق 050................................................................
 .0جراحت ووضحه050.................................................................
 .5شكستگی هاشهه050................................................................
 .3شكستگی ونقله050.................................................................
 .4شكستگی وأوووه050................................................................
دخۀ آسحبهای حدنی «غحر از سر و صورت»055 ..................................................
دخۀ شكستگی شانه 055 .................................................................
دخۀ شكستگی حازو055 ...................................................................
دخۀ شكستگی آرنج دست055 ...........................................................
دخۀ شكستگی ساعد دست053 ........................................................
دخۀ شكستگی وچ دست053 ...........................................................
دخۀ شكستگی ران پا053 ................................................................

فهرست تفصحلی /
دخۀ شكستگی زانوی پا054 ..............................................................
دخۀ شكستگی ساق پا054 ..............................................................
دخۀ شكستگی قدم خا پاشنۀ پا054 ......................................................
دخۀ شكستگی پشت054 ................................................................
دخۀ شكستگی ترقوهها 055 ...............................................................
دخۀ شكستگی دندهها055 ...............................................................
شكستگی گردن055 .....................................................................
َ
دخه شل خا فلج شدن اعضا 055 ..........................................................
دخۀ جراحت «جاجفه» در حدن034 ........................................................
دخۀ ضرحه زدن حه صورت خا حدن که ووجب سرخی ،کجودی خا سحاهی شود031 .........
جنس دخه در آسحبهای حدنی غحر از قتل 034 ..................................................
حكن وواردی که در شرع دخه براخش وعحن نشده است034 .....................................
آسحبهای وتعدد (حكن تداخل خا عدم تداخل آسحبها) 037 .............................
بیشتر بودن هز خنۀ وعالجه و دروان از وقدار دخه 030.............................................
آسحب و صدوه بر جسد وحت 030................................................................
وعلوم نجودن وقدار دخه در شجهۀ ووضوعی 035 ..................................................
حخشش دخۀ وربوط حه حچه ناحالغ 033 ............................................................
وواردی که آسحب رساندن حه دخگری ووجب دخه نهیشود 033 ...............................
وقدار شرعی درهن و دخنار 034 ....................................................................
احکام حانکها و وؤسسات والی اعتجاری 389 ..........................................................

وجاحث وقدواتی041 ...........................................................................
اقسام حانکها 044 ..................................................................................
انواع حسابهای حانكی044 .......................................................................
 .1حساب پسانداز 044..................................................................
 .4حساب جار ی047 ...................................................................
 .7حساب سرواخهگذار ی وکالتی047 ...................................................
احكام شرعی حانکها040 .....................................................................
حكن کلی در وورد والكحت اووال حانک 040.....................................................
احكام قرض دادن و قرض گرفتن از حانكها 040..................................................
قرض دادن و قرض گرفتن از حانک خصوصی040 ......................................

توضحح الهساجل جاوع (ح)0
حكن کلی قرض دادن حه حانک دولتی و قرض گرفتن از آن040 .........................
قرض دادن حه حانک دولتی 040............................................................
قرض گرفتن از حانک دولتی 045 ...........................................................
قرض دادن حه حانک وشترک (نحهه دولتی) و قرض گرفتن از آن 044 ....................
جوایز حانک برای حساب پسانداز 044 ..........................................................
سرواخهگذار ی وکالتی حانكی 045 ..................................................................
کحفحت عهلكرد حانک در این نوع فعالحت 045 .........................................
حكن سرواخه گذار ی وکالتی 054 .........................................................
تسهحالت حانكی (توضححات و وساجل کلی) 051 ................................................
کحفحت عهلكرد حانک در وورد تسهحالت حانكی051 .....................................
احكام عهووی تسهحالت حانكی051 .....................................................
حكن کلی تسهحالت حانكی 051 ............................................................
پیششرط در اعطای تسهحالت حانكی 054 ...............................................
عهلكرد حانک در وورد پیششرط 054 .................................................
حكن پیششرط تسهحالت 057 ........................................................
حكن انسداد حساب برای اعطای تسهحالت 057 .......................................
لزوم تفهحن قرارداد حه وتقاضی 057 .........................................................
حكن صرف تسهحالت در غحر جهت تعحین شده050 ...................................
در خافت تسهحالت از حانک دولتی خا وشترک در قراردادهای ربوی 050 ................
انواع تسهحالت حانكی و احكام و یژۀ وربوط حه هر خک از آنها 055 ...............................
 .1تسهحالت فروش اقساطی 055 .........................................................
وعنای تسهحالت فروش اقساطی 055 .....................................................
حكن تسهحالت فروش اقساطی 055 .......................................................
 .4تسهحالت وراححه 053 ................................................................
وعنای تسهحالت وراححه 053 ..............................................................
حكن کلی تسهحالت وراححه 054 ..........................................................
خر خد و فروش خدوات حا کارت تسهحالت وراححه054 ..................................
 .7تسهحالت سلف054 .................................................................
وعنای تسهحالت سلف 054 ...............................................................
حكن تسهحالت سلف 055 .................................................................
 .0تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک544 ..................................................

فهرست تفصحلی /
وعنای تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک 544...............................................
حكن تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک 544.................................................
 .0تسهحالت خر خد دین 541 ..............................................................
وعنای تسهحالت خر خد دین 541 ...........................................................
حكن تسهحالت خر خد دین 544 .............................................................
 .5تسهحالت ُجعاله547 ..................................................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت ُجعاله 547...........................................
جعالۀ اولحه (جعالۀ نسحه) 547..........................................................
جعالۀ ثانو خه (جعالۀ نقد) 547...........................................................
حكن تسهحالت جعاله 540 ..................................................................
 .3تسهحالت سفارش ساخت (استصناع)545 ..........................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت سفارش ساخت 545 ...............................
استصناع اولی (استصناع نسحه) 543..................................................
استصناع ثانوی (استصناع نقد) 543...................................................
سفارش ساخت (استصناع) 543.......................................................
فروش اقساطی 544.......................................................................
حكن تسهحالت سفارش ساخت 544......................................................
 .4تسهحالت وضارحه545.................................................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت وضارحه 545 .........................................
حكن تسهحالت وضارحه 514 ................................................................
 .5تسهحالت وشارکت511 ................................................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت وشارکت 511 ........................................
حكن تسهحالت وشارکت 514 ...............................................................
 .14تسهحالت وزارعه517 .................................................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت وزارعه 517 ..........................................
حكن تسهحالت وزارعه 517 .................................................................
 .11تسهحالت وساقات510 ...............................................................
کحفحت عهلكرد حانک در تسهحالت وساقات 510 ........................................
حكن تسهحالت وساقات 510 ...............................................................
واگذار ی اوتحاز وام خا تسهحالت حانكی حه دخگران510 ....................................
خدوات حانكی 515 ..................................................................................

توضحح الهساجل جاوع (ح)0
 .1حوالههاى حانكی (داخلی و خارجی)513 .............................................
توضحح حوالههای حانكی 513 ..............................................................
نهونۀ اول حوالۀ حانكی و حكن آن 513 .....................................................
نهونۀ دوم حوالۀ حانكی و حكن آن 513 ....................................................
نهونۀ سوم حوالۀ حانكی و حكن آن 514 ....................................................
 .4ضهانت حانكی 515 ...................................................................
وعنای ضهانت ناوۀ حانكی و برخی از اقسام آن 515 .....................................
حكن اقسام وذکور از ضهانتناوههای حانكی 544 .......................................
 .7افتتاح اعتجارات اسنادی 541.........................................................
وعنای افتتاح اعتجارات اسنادی و اقسام آن 541 .........................................
حكن افتتاح اعتجارات اسنادی 544 .......................................................
 .0وصول اسناد تجار ی (وانند چک خا سفته) و حكن آن547 ...........................
 .0تنز یل اسناد تجار ی (فروش چک خا سفته) و حكن آن 540 ...........................
 .5واگذار ی اوراق بهادار و حكن در خافت کاروزد در قجال آن 540 ........................
توضحح خدوات حانكی در اوراق قرضه 540 ..............................................
حكن کاروزد عرضۀ اوراق قرضه 545 .......................................................
توضحح خدوات حانكی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غحر اوراق قرضه) 545 ...
حكن کاروزد عرضۀ اوراق سهام خا سایر اوراق بهادار(غحر اوراق قرضه) 543 ...........
 .3خر خد و فروش ارز543 ..................................................................
توضحح خدوات حانكی در خر خد و فروش ارز 543 ........................................
حكن وجادالت ارز ی 543 ...................................................................
 .4اضافهبرداشت 544 ...................................................................
وعنای اضافهبرداشت در فعالحت حانكی 544 ............................................
حكن اضافهبرداشت و در خافت سود در قجال آن 544 ....................................
 .5نگهدار ی کاال و فروش کاالهای وتروکه 544 ..........................................
توضحح خدوات حانک در نگهدار ی کاال و فروش کاالهای وتروکه 544 ...............
حكن اراجۀ خدوات نگهدار ی کاال 545 ....................................................
حكن فروش کاالهای وتروکه 545 ..........................................................
 .14صندوق اوانات574 ..................................................................
توضحح خدوت حانكی صندوق اوانات 574..............................................
حكن خدوات صندوق اوانات574........................................................

فهرست تفصحلی /
 .11وکالت و وصاخت571 .................................................................
توضحح خدوت حانكی وکالت و وصاخت 571 ............................................
حكن اراجۀ خدوات وکالتی خا وصاختی 574 ...............................................
دیرکرد دروعاوالت حانكی 574 .....................................................................
اشتغال درحانک 577 ...............................................................................
الف .فعالحت حانكی حرام577 ..........................................................
ب .فعالحت حانكی وجاز 570 ...........................................................
حكن حقوق کاروند حانک570 ..........................................................
احکام صندوقهای قرضالحسنه غحر رسهی 673 .....................................................

اقسام صندوقهای قرضالحسنۀ غحر رسهی573 .............................................
حكن صندوق قرضالحسنۀ نوع اول 574 .......................................................
احكام صندوقهای قرضالحسنۀ نوع دوم 574 ................................................
وساجل وربوط حه اوور ربوی 574 ...................................................................
شرط پرداخت وجلغ بیشتر574 ..........................................................
شرط پرداخت کاروزد574 ...............................................................
دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه504 ........................................................
شرط ادارۀ وجانی صندوق501 ..........................................................
شرط پرداخت حق عضو خت501 ........................................................
شرط وثحقه گذاشتن حخشی از وام504 ...................................................
سایر وساجل وربوط حه فعالحت این نوع از صندوقها 504 .......................................
قرض ندادن پول خود قرض گحرنده حه و ی 504 ..........................................
رعاخت شراخطی که اعضا برای وام وقرر نهودهاند507 ...................................
توافقی بودن پرداخت وام حا قرعه و وانند آن507 ........................................
الزاوی نجودن استهرار عضو خت افراد500 .................................................
نهونۀ جدول قرضالحسنه اعطایی حه اعضا و کحفحت حازپرداخت آن 500 ..................
راهکارهایی برای رهایی از رحا 693 ....................................................................

شحوههای رهایی از رحای دیرکرد503 ...........................................................
راهكار اول« :وصالحه» 503 ........................................................................
نهونه جدول وصالحه 505 ...............................................................

توضحح الهساجل جاوع (ح)0
راهكار دوم« :افزاخش نرخ سود در عقود اسالوی (غحر قرض)» 504 ...............................
راهكار سوم« :افزاخش ودت قرارداد در عقود وجادلهای» 501.....................................
راهكار چهارم« :فسخ وعاولۀ قجل و انعقاد وعاوله جدخد» 504 ................................
بررسی حعضی دخگر از راهكارها در اصالح دیرکرد 507 .........................................
الف« .عقد وحاحاتی حه شرط تأخحر در پرداخت حدهی» 507 ...................................
ب« .قجول نكردن شرط دیرکرد از طرف حدهكار»500 ............................................
شحوههای رهایی از رحای قرضی500............................................................
راهكار اول« :هجۀ وشروط حه هجه» 500 ............................................................
راهكار دوم« :صلح وشروط حه صلح» 500 ........................................................
راهكار سوم« :بیع ِع ْح َنه» 500 .......................................................................
راهكار چهارم« :وعاولۀ ورکب نقد و نسحه» 503 .................................................
قرارداد وکالتناوه نقد و نسحه 504 ......................................................
تذکرات 504 ..................................................................................
راهكار پنجن« :قرارداد بیع و شرط اجاره» 551 .....................................................
راهكار ششن« :تجدیل قرض حه فروش ارز» 554 ...................................................
راهكار هفتن« :قرارداد وکالت ،جعاله در فعالحت اقتصادی» 554 .............................
قرارداد وکالت ،جعاله در فعالحتهای اقتصادی (554 ............................... )1
قرارداد وکالت ،جعاله در فعالحتهای اقتصادی (550 ...............................)4
راهكار هشتن« :قرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی» 553 ......................
قرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی (553 ............................)1
قرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی (554 ........................... )4
قرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی (555 ............................)7
بررسی برخی دخگر از راهكارهای رهایی از رحای قرضی534 .....................................
الف« .عقد وحاحاتی حه شرط قرض» 534..........................................................
ب« .قجول نكردن شرط ز خاده از طرف قرض گحرنده» 534 .......................................
بيهه 637 .............................................................................................

تعر خف بیهه537 ................................................................................
اقسام راخج بیهه537 ............................................................................
شراخط قرارداد بیهه530 .........................................................................
شراخط بیههگر و بیههگذار530 ..................................................................

فهرست تفصحلی /
فسخ بیهه530 ..................................................................................
تخلف بیههگر خا بیهه گذار از عهل حه تعهدات530 ............................................
بیهۀ نقد و نسحه 535 ...........................................................................
دیر کرد ،خسارت تأخحر تأدخه در قرارداد بیهه 533 .............................................
شرط هجه خا صلح حدون عوض در ضهن عقد بیهه533 .......................................
بیهۀ سرواخه گذار ی و حكن سود آن534 ........................................................
اعطای وام خا تسهحالت توسط شرکتهای بیهه 544 ...........................................
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احکام روابط زن و مرد و مساجل اجتماعی آنان
 .9نگاه و تهاس حدنی
 نگاه ورد حه زن و دختر ناوحرم

مسأله  .1نگاه کردن وورد حوه ووو و حودن زن حوالغ نواوحرم (غحور از صوورت و دسوتهوا از
سر انگشتان تا ووچ) حورام اسوت ،هرچنود حودون شوهوت و لوذت جنسوی حاشود و فورد
وطهجن حاشد که حا نگاه کردن حه حرام نهیافتد.

1

مسأله  .2نگوواه کووردن حووه صووورت و دسووتهووای زن از سوور انگشووتان تووا وووچ 2حووا چنوود

شرط جایز است:

الف .حا شهوت و لذت جنسی  -هرچند درجۀ خفحف احساس جنسی  -ههوراه

نجاشد؛

ب .این ترس و خوف وجود نداشته حاشد که فرد حا نگاه کردن حه حرام بیفتد؛

3

 .1این حكن ،ووارد استثنایی دارد که در وساجل حعد بیان ویشود.
 .2نگاه کردن حه خود وچ جایز نحست.
 .3توضووحح وطلووب از ایوون قوورار اسووت کووه گوواهی نگوواه کووردن  -هرچنوود حوودون لووذت  -حاعووث ویشووود انسووان
ورتكب گناهی شود؛ وثل اخنكه پس از این نگاه وسوسه شده و وجتال حه نگاه حراوی ههچوون نگواه حوا لوذت
حه ههان فرد خا فرد دخگر خا تصویر و وانند آن شود؛ در چنحن وواردی کوه فورد ویترسود نگواه حودون لوذت وی،
ووجب اور حراوی وانند ووارد وذکور شود  -هرچند حه این اور وطهجن نجاشد  -نجاخد نگاه کند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ج .صووورت خووا دسووتها دارای زخنووت خووا آراخشووی کووه پوشووش آن واجووب اسووت،

1

نجاشد؛

الجته ،احتحاط وسوتحب آن اسوت کوه وورد  -حتوی حوا وجوود شوراخط فووق نحوز  -حوه

صورت خا دستهای زن نگاه نكند.

مسأله  .3نگاه کردن ورد حه وو و حدن دختر ناحالغ وهحز 2حا رعاخت شورط (الوف و ب)
از وسألۀ قجل جایز است؛

الجتووه ،احتحوواط وسووتحب آن اسووت کووه ووورد حووه اعضووایی از حوودن دختووران ناحووالغ

وهحز که وعهوال آن قسهتها را ویپوشانند ،نگاه نكند.

حكوون وووذکور ،در وووورد لهووس حوودن و وووو ی وی نحووز جوواری ووویحاشوود .ههچنووحن،

احتحاط وستحب است که ورد ،دختر ناوحروی که شوش سوال قهورخش کاوول شوده

را حغل نكند و روی پای خود نگذارد و او را نجوسد.

مسأله  .4نگوواه کووردن حووه زنووان کووافر خووا وسوولهانی کووه حووه رعاخووت حجوواب اههحتووی

نهوویدهنوود و اگوور کسووی آنووان را در ایوون وووورد نهووی از ونكوور نهاخوود اعتنووا نهوویکننوود ،حووا
رعاخت شرط (الف و ب) از وسألۀ « »4جایز است؛

الجته این حكن ،فقط شواول قسوهتهایی از حودن ایون زنوان وویشوود کوه وعهووال

آنها را نهیپوشانند؛ چه اخنكه زخنت داشته حاشد خا نه.

مسأله  .5نگاه کردن ورد حه ووی سر پیرزن و ههحن طور قسهتهایی وانند گوش و
زیر گردن و ساعد دست وی ،چنانچه آن پیرزن حه سجب کهولت سن حهطور وعهول
اوحوودی بوورای ازدواح وی وجووود نوودارد ،حووا شووراخطی کووه در وسووألۀ « »1بیووان شوود ،جووایز

است.

مسأله  .6نگوواه کووردن حووه داخوول دهووان زن حووا رعاخووت شوورط (الووف و ب) از وسووألۀ«»4

اشكال ندارد؛

 .1توضحح وواردی که پوشش آن واجب است ،در وسألۀ « »74ذکر ویشود.
 .2حكن نگاه حه عورت ،در وسألۀ « »11خواهد آود.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

اوووا نگوواه کووردن حووه سووایر اعضوواء داخلووی حوودن زن واننوود وعووده ،روده و کجوود حنووابر

احتحوواط واجووب جووایز نحسووت ،هرچنوود حوودون لووذت جنسووی و توورس حووه گنوواه افتووادن

حاشد.

1

 نگاه زن حه حدن ورد و پسر ناوحرم

مسأله  .7نگاه کردن زن حه حدن ورد حالغ ناوحرم چنانچه حوا شوهوت و لوذت جنسوی
خا ترس وجتال شدن حه حرام حاشد 2جایز نحست؛

در غحوور ایوون دو صووورت ،نگوواه کووردن حووه قسووهتهایی از حوودن وووردان واننوود  -سوور،

دستها ،قدم و ساق پا  -اشكال نودارد؛ 3اووا نگواه کوردن حوه سوایر اعضوای حودن وورد
حتی حدون لذت و ترس وجتال شدن حه حرام ،حنابر احتحاط الزم جایز نحست.

4

مسأله  .8نگوواه کووردن زن حووه حوودن پسوور ناحووالغ وهحووز 5حووا رعاخووت شوورط (الووف و ب) از
وسألۀ « »4جایز است؛ این حكن در وورد لهس حدن وی نحز جاری ویحاشد.
 نگاه ورد حه ورد و زن وحرم  -نگاه زن حه زن و ورد وحرم

مسأله  .9نگاه کردن ورد حه حودن ووردان دخگور خوا زنوانی کوه حوا وی وحرونود و نحوز نگواه
کردن زن حه حدن زنان دخگر خا وردانی که حا وی وحروند 6حا رعاخت شورط (الوف و ب)

از وسألۀ «»4جایز است.

7

 .1نگاه کردن از طریق دستگاه سوونوگرافی و واننود آن ،در صوورتی کوه اعضوای داخلوی را حوه گونوهای نهاخوان
نكند که عرفا رؤخت اعضای وذکور بر آن صدق کند ،اشكال ندارد.
 .2توضحح وعنای ترس وجتال شدن حه حرام ،در صفحۀ « ،»73پاورقی « »7ذکر شد.
چنووحن بوووده کووه خووود را حووه
 .3وعحووار ،قسووهتهووایی اسووت کووه سووحره و روش وووردان در زوووان وعصووووحن
پوشاندن آن قسهتها ولتزم نهیدانستهاند.
 .4حنابراین ،نگاه کردن زن حه اعضایی وانند شكن ،سحنه ،قسهت حاالتر از زانو و ران پای وورد اشوكال دارد و
حهطور کلی ،وعحار قسهتهایی که زن وجاز حه نگاه کردن آن نحست از پاورقی قجل وعلوم ویشود.
 .5حكن نگاه حه عورت ،در وسألۀ « »11خواهد آود.
 .6توضحح افرادی که وحرم انسان هستند در فصل «ازدواح» ،وساجل « 37و حعد از آن» ذکر ویشود.
 .7حكن نگاه حه عورت ،در وسألۀ « »11خواهد آود.



توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 نگاه حه حچۀ غحر وهحز

مسأله  .11نگاه کردن حه حدن حچۀ غحر وهحز حوا رعاخوت شورط (الوف و ب) وسوألۀ «»4
اشكال ندارد.

1

 نگاه حه عورت و لهس آن

مسأله  .11نگاه کردن حه عورت فرد دخگر و لهس آن حرام است؛ چه ههجنس حاشود
خا غحر ههجنس ،هرچند حا وی وحرم حاشد ،عاقل حاشد خا دیوانه؛

الجتووه ،حوورام بووودن نگوواه حووه عووورت کووافر ههجوونس و نحووز عووورت حچووۀ ناحووالغ وهحووز
راهووق
راهووق حنووابر احتحوواط واجووب ووویحاشوود؛ اوووا نگوواه حووه عووورت حچووۀ وهحووز ُو ِ
غحوور ُو ِ
(کودکی که نزدخک حه احتالم و در شرف حلوغ است) حنابر فتوی جایز نحست.
نگاه حه عورت حچۀ ناحالغ غحر وهحز (پسر خا دختر) و لهس آن جایز است.

شاخان ذکر اسوت ،در تهوام وووارد ،ا گور نگواه کوردن حوه عوورت فورد دخگور خوا لهوس آن

ههراه حا شهوت و لذت جنسی خا ترس وجتال شدن حه حرام حاشد ،جایز نحست.
 نگاه زن و شوهر و تهاس حدنی آنها

مسأله  .12نگوواه کووردن هوور خووک از زن و شوووهر حووه حوودن دخگووری و لهووس آن هرچنوود حووا

قصد لذت حاشد جایز است.

مسأله  .13نگاه کردن هر خک از زن و شوهر حه حدن دخگری خوا لهوس آن حعود از وفوات
وی ،حدون شهوت و لذت جنسی جایز است ،هرچند نگواه کوردن حوه عوورت در ایون

فرض وكروه ویحاشد.

اوا اگر نگاه خا لهس حا شهوت و لذت جنسی ههوراه حاشود ،حنوابر احتحواط واجوب

جایز نحست.

 .1ههان.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

 نگاه در آخنه

مسأله  .14احكوواوی کووه بوورای نگوواه کووردن در وسوواجل قجوول بیووان شوود ،شوواول نگوواه از
پشت شحشه خا نگاه در آخنه خا آب صاف نحز ویشود.
 نگاه حه عضو جدا شده از ناوحرم

مسأله  .15اگووور عضووووی کوووه نگووواه حوووه آن ح وورام اسووت ،از ح وودن نوواوحرم ج وودا ش ووود،
چنانچه نگاه حه آن عضو عرفا نگاه حه صواحب آن وحسووب شوود ،حورام اسوت؛ ولوی
در غحر این صورت ،نگاه کردن حه آن عضو (غحر از عورت) جایز است؛

1

الجته ،احتحاط وستحب است که انسان حه هحچ عضوی  -غحر دنودان و نواخن -
که از ناوحرم جدا شده ،نگاه نكند.
 تهاس حدنی زن و ورد ناوحرم

مسأله  .16دست دادن (وصافحه) حا ناوحرم جایز نحسوت ،هرچنود از خوخشواوندان

نزدخک انسان حاشد.

2

مسأله  .17لهووس حوودن نوواوحرم  -حتووی لهووس وووو ،صووورت و دسووت  -حوورام اسووت،

هرچند ههراه حا شهوت و لذت جنسی خا ترس وجتال شدن حه حرام نجاشد؛

3

الجته لهس حا دستكش و وانند آن در صورتی که حا شهوت و لذت جنسوی ههوراه

نجاشد و فرد ترس و خوف وجوتال شودن حوه گنواه نداشوته حاشود و شواول وفسودهای کوه

اجتناب از آن الزم است نجاشد ،جایز است.

4

 .1حا رعاخت شرط (الف و ب) از وسألۀ «.»4
 .2چنانچه دست دادن حا دستكش و وانند آن (حاجل) حاشد ،حكن آن در وسألۀ حعد ذکر ویشود.
 .3حنابراین ،افراد هنگام وجادلۀ اشحای کوچک حا ناوحرم ،حاخد وراقب تهاسهاى حدنی حاشند.
 .4حكن تهاس حدنی فرد ناحالغ وهحز در وساجل قجل ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 اپيالسحون

مسأله  .18وراجعه حوه آراخشوگر بورای از بوین بوردن ووهوای زاجود حودن (اپیالسوحون) ،در

صووورتی کووه وسووتلزم عهوول حراوووی واننوود نگوواه خووا لهووس حوورام حاشوود خووا نوعووا و حووهطور
وعهول ووجب وفسده گردد ،جایز نحست.
 نگاه حه عکس خا فحلن

1

2

مسأله  .19در وواردی که نگاه حه وو خا حدن زن ناوحرم حرام است ،نگاه حه عكس خا

فحلن وی  -چه پخش وسوتقحن و چوه غحور وسوتقحن  -چنانچوه حودون شوهوت و لوذت
جنسی بوده و فرد ترس و خوف وجتال شدن حه گناه نداشته حاشد ،دو صورت دارد:

الف .نگاه کننوده آن زن را ویشناسود؛ نگواه حوه فوحلن خوا عكوس وی حنوابر احتحواط

واجب جایز نحست.

ب .نگاه کننده آن زن را نهیشناسد؛ نگاه حه فحلن خا عكس وی اشكال ندارد.

3

مسأله  .21اگر عكس خا فحلن دختری که در حال حاضر حه سن حلوغ رسوحده ،ور بووط
حه زوان قجل از حلوغ وی حاشد ،دو صورت دارد:

الف .چهرۀ آن دختر طوری عوض شده که آن عكوس خوا فوحلن حوا وضوعحت کنوونی

وی وطاحقووت نداشووته حاشوود؛ در ایوون صووورت نگوواه کووردن ووورد حووه آن عكووس خووا فووحلن

چنانچووه حوودون شووهوت و لووذت جنسووی بوووده و فوورد ایوون توورس را نداشووته حاشوود کووه حووا
دخدن آن حه گناه بیفتد ،اشكال ندارد؛

ب .در غحر این صورت؛ حكن وسألۀ قجل در وورد آن جاری ویشود.

مسأله  .21نگاه کردن حوانوان حوه عكوس خوا فوحلن وورد نواوحرم  -چوه اخنكوه حوه صوورت

پخش وستقحن حاشد خا غحر وستقحن  -در صورتی که اعضوای حودن وورد در آن بویش از
 .1حنوابراین اپیالسوحون ناححووۀ عوورت ،در صووورتی کوه وسووتلزم نگواه خووا لهوس عووورت خوا وفسوودۀ نوعحوه حاشوود،
هرچند توسط آراخشگر ههجنس جایز نحست.
 .2حكن نگاه حه ناوحرم از طریق آخنه خا آب صاف ،در وسألۀ « »10ذکر شد.
 .3حه استثنای وواردی که در وساجل « 44و  »47ذکر ویشود.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

وقدار وتعارف 1برهنه حاشد وانند حعضی از تصاویر ورزشوكاران خوا وسواحقات ورزشوی

خا برخی وجالس سحنه زنی ،حنابر احتحاط الزم جایز نحست.

مسأله  .22نگاه حه عكس و فحلن انسان ،نگاه حه نقاشی ،وجسوهه ،تصواویر کوارتونی

خا راخانهای انسان در صورتی که حا لذت جنسوی خوا تورس حوه گنواه افتوادن ههوراه حاشود
جایز نحست.

مسأله  .23نگوواه حووه عكووس خووا فووحلن وسووتهجن و برهنووه ،چنانچووه حووا شووهوت و لووذت

جنسوی ههوراه حاشود خوا اخنكوه فورد حترسود حووا نگواه کوردن حوه گنواه بیفتود ،حورام اسووت،
حلكه حنابر احتحاط واجب در غحر این دو صورت نحز نگاه حه آن جایز نحست.
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مسأله  .24نگاه کردن زن و شوهر حه عكوس خوا فوحلن خكودخگر جوایز اسوت ،هرچنود حوا

قصد لذت جنسی حاشد.

ههحن طور ،نگاه هور خوک از زن و شووهر حوه عكوس خوا فوحلن ههسورش حعود از وفوات

وی حوودون شووهوت و لووذت جنسووی جووایز اسووت؛ اوووا نگوواه کووردن حووا شووهوت و لووذت

جنسی حنابر احتحاط واجب جایز نحست.

مسأله  .25توزخوووع و نشووور عكوووس و فوووحلنهووایی کووه ووجووب تووروخج فسوواد در جاوعووه

ویشود  -وانند اخنكه افراد حا دخودن آنهوا وجوتال حوه گنواه وویشووند  -حورام اسوت ،چوه
اخنكه نگواه حوه آنهوا سوجب نقوص اخهوان و سسوتی عقاخود شوود خوا ووجوب فاسود شودن

اخالق و رفتار و بیحند و حاری شده خا حاعث روی آوردن حوه اووور ونوافی عفوت و ححوا

خا سایر گناهان گردد.

3

مسأله  .26تووودوین و سووواخت هوور گونووه فووحلن خووا سوورخالی کووه در آن ضووواحط شوورعی

نادخده گرفته شود خا وفاسدی بر آن وترتب گوردد کوه اجتنواب از آن الزم اسوت ،جوایز

نحست.

 .1ونظور از وقدار وتعارف در وسألۀ « »3ذکر شد.
 .2شاخان ذکراست نگاه کردن حه این ووارد حه انگحزۀ تقوخت و تهحیج قوای جنسی بین زوجحن ،عوذر شورعی
برای تجویز این اور وحسوب نهیشود.
 .3برخی از وطالب وناسب در این زوحنه در جلد دوم ،وساجل« 054و  »055ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .3احکام حجاب و پوشش

مسأله  .27اصل حجواب و پوشوش زن  -کوه در قورآن کورخن و رواخوات اهول بیوت

بیان شده  -از وسلهات شرخعوت وحسووب گردخوده و ضوروری دیون اسوت و رعاخوت
نكردن آن ،گناه و وعصحت وحسوب ویشود.

مسأله  .28بهت وورین نووووع پوشوووش و حج وواب ب وورای ح ووانوان ،چو ووادر وشو ووكی اسو ووت و
شاخسووته اسووت حووانوان از آن حووه عنوووان حجوواب کاووول و برتوور ،در برابوور نوواوحرم اسووتفاده

نهاخند ،هرچند پوشش حه وقدار واجب حا لجاسهای دخگر وحقق شده حاشد.

مسأله  .29بر حوانوان واجوب اسوت ووهوای سور 1و تهوام حودن خوود را (غحور از صوورت و

دستها از وچ تا سر انگشتان) 2از ورد ناوحرم بپوشانند؛

الجته ،برای آنكه فرد خقحن خوا اطهحنوان کنود قسوهتهای واجوب را پوشوانده ،حاخود

وقداری از اطراف صورت و وقداری پایینتر از وچها را هن از ناوحرم بپوشاند.

حنووابراین پوشووش ووووی سوور ،گوووش ،گلووو ،ز یوور چانووه ،دسووت (حووازو ،سوواعد و وووچ

دست) ،پا  -حتی وحدودۀ پایین تر از ووچ آن - 3از وورد نواوحرم واجوب اسوت ،و نحوز
استفاده از لجاسهوایی کوه وووی سور خوا انودام حودن را حوه وقودار ووذکور در برابور نواوحرم

نهیپوشاند ،کافی نحست.

مسأله  .31بوور زن الزم نحسووت صووورت و دسووتهووای خووود را از وووچ 4تووا سوور انگشووتان

بپوشاند ،وگر در سه وورد که پوشاندن آنها حتی از وردان وحرم واجب است:

5

الف .حترسد که نپوشاندن آن قسهتها حاعث شود خودش وجتال حه گناه گردد.

6

 .1حتی ووهای قسهت جلوی سر.
 .2حكن پوشش صورت و دستها تا وچ ،در وسألۀ « »74ذکر ویشود.
 .3وثل ووضع وسح پا در وضو ،کف پا ،پاشنۀ پا ،قوزک پا؛ الجته ،پوشواندن قودم پوا از ووچ حوه پوایین در حوال
نهاز ،چنانچه ناوحرم حضور نداشته حاشد واجوب نحسوت ،کوه توضوحح آن در جلود اول ،وسوألۀ «»1407
ذکر شد.
 .4الجته ،ههان طور که در وسأله قجل بیان شد ،پوشش خود وچ از ناوحرم الزم است.
 .5حكن آراخش و زخنت ،در وسألۀ « »74بیان ویشود.
 .6وشاحه آنچه در صفحۀ « ،»73پاورقی « »7توضحح داده شد.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

ب .قصد وی از نپوشاندن آن قسهتها ،وجتال کردن بیننده حه نگاه حرام حاشد.

ج .نپوشاندن آن قسهتها نوعوا و حوهطور وعهوول ،ووجوب جلوب توجوه دخگوران و

نگاه از روی لذت دخگران حه وی گردد.

1

مسأله  .31حجوواب و پوشووش حووانوان در برابوور ووورد نوواوحرم ،عووالوه بوور آنكووه حاخوود وقوودار

واج ووووب  -ک ووووه در وس وووواجل « 45و  »74بی و ووان ش و وود  -را بپوش و وواند ،الزم اس و ووت دارای
ویژگیهای ذیل حاشد:

الفف« .نوازک و حودن نهوا» نجاشوود .حنوابراین ،پوشوحدن لجواسهوایی واننود روسووری،
َ
جوراب نازک که ووها خوا پوسوت حودن را نهویپوشواند و ش َوجحی از آن نهاخوان اسوت در
حضور ناوحرم کافی نحست؛

ب« .تنووو و چسووجان» نجاشوود ،طوووری کووه وعهوووال ووجووب جلووب توجووه دخگووران و

نگاه از روی لوذت وویشوود .حنوابراین ،پوشوحدن لجواسهوایی کوه حجون و برجسوتگی
َوفاتن حدن 2زن را وشخص ویکند ،جایز نحست؛
ج« .زخنتی» نجاشد .حنابراین ،پوشوحدن هور نووع لجواس اعون از چوادر ،ووانتو ،شولوار،

روسری ،جوراب و وانند آن که حه لحاظ رنو خا کحفحت دوخت خوا ویژگویهوای دخگور

عرفا جنجۀ «زخنتی» داشته حاشد در برابر ناوحرم جایز نحست.

مسأله  .32ب وور ح ووانوان واج ووب اسوووت آراخ ووش و زخن ووت خ ووود را از ن وواوحرم بپوش ووانند.
حنووابراین ،اووووری واننوود ووووی وصوونوعی و کوواله گووحس ،ال ک نوواخن ،حنووای دسووت،

لنزهوای رنگووی چشوون ،حعضووی از اقسووام توواتو خووا وووژه خووا نوواخن وصوونوعی ،چنانچووه عرفووا

نوعی زخنت وحسوب شود ،الزم است از ناوحرم پوشانده شود؛

شاخان ذکر است ،از بین زخنتها ،سروه کشحدن ،برداشتن ابرو ،اصالح صوورت،

حلقووه و انگشووتر دسووت و النگووو و دسووتجند 3اسووتثنا ووویشووود کووه حووا رعاخووت سووه شوورط
 .1حه اصطالح ،ووجب «فتنۀ نوعحه» گردد.
 .2ونظور ،وواضعی است که وعهوال نگاه حه آن ووجب تحرخک ویشود.
 .3شاخان ذکر است ،هرچند پوشاندن النگو و دستجند از ناوحرم حا شوراخط ووذکور الزم نحسوت؛ ولوی پوشوش
ساعد و وچ دست از ناوحرم واجب اسوت؛ ایون حكون (لوزوم پوشوش سواعد و ووچ دسوت) در خصووص
ووضع زخنتهای وذکور حنابر احتحاط واجب است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وووذکور در وسووألۀ « »74پوشووش آن واجووب نحسووت ،هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت

این زخنتها نحز از ناوحرم پوشانده شود.

مسأله  .33ا گوور پسوور ناحووالغ وهحووز حووه حوودی رسووحده کووه احتهووال ووویرود نگوواهش حووه
حعضووی از اعضووای حوودن زن نوواوحرم ،ووجووب تحر خووک شووهوت وی گووردد ،بوور زن حنووابر
احتحاط ،الزم است آن قسهتها را بپوشاند.

1

مسأله  .34پیرزنوی کوه حوه سوجب کهولووت سون حوهطور وعهوول اوحودی بوورای ازدواح او
وجووود نوودارد ،جووایز اسووت ووووی سوور و قسووهتهایی واننوود گوووش و ز یوور گووردن و سوواعد

دست خود را نپوشاند؛

الجته آشكار کردن آراخش و زخنت  -حا توضححی که در وسألۀ « »74بیان شد  -بور

وی جایز نحست.

مسأله  .35انسان واجب اسوت عوورت خوود را از دخگوران  -حتوی افوراد ههجونس خوا

وحارم  -بپوشاند؛ از حكن وذکور زن و شوهر ،و افراد غحر وهحز استثنا ویشوند.

مسأله  .36بر زن واجب نحست حدن خود را  -غحر از عوورتحن کوه حكون آن در وسوألۀ

قجوول بیووان شوود  -از زنووان دخگوور خووا وحووارم خوووخش بپوشوواند؛ وگوور آنكووه حترسوود بوور اثوور
نپوشاندن آن ،وجتال حه گناه شود خا نوعی هتک ححثحت وی وحسووب شوود خوا نوعوا و

حهطور وعهول ووجب جلب توجه دخگران و نگاه از روی لذت افراد گردد؛

2

الجته ،نجاخود قصود وی از نپوشواندن ایون قسوهتها ،وجوتال کوردن بیننوده حوه نگواه

حرام حاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،ادب و شوورف و ححووا و وقووار زن اقتضووا ووویکنوود وی در حضووور

زنان دخگر و وحارم خوخش ،از پوشش وناسب برخوردار حاشد.

مسأله  .37بووور و وورد واجوووب نحسوووت ح وودن خ ووود را  -غح وور از ع ووورتحن ک ووه حك وون آن در
 .1الجته ،حكن حاز گذاشتن صورت و دسوتهوا از ووچ توا سور انگشوتان در برابور چنوحن فورد ناحوالغی از وسواجل
قجل فههحده ویشود.
 .2حه اصطالح ،ووجب «فتنۀ نوعحه» گردد.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

وسووألۀ« »70بیووان شوود و در وقابوول دخگووران بپوشوواند؛ وگوور در وووواردی کووه حترسوود بوور اثوور

نپوشاندن آن ،وجتال حه گناه شود خا نوعی هتک ححثحت وی وحسووب شوود خوا نوعوا و

حهطور وعهول ووجب جلب توجه دخگران و نگاه از روی لذت افراد حه وی گردد؛

1

الجته ،نجاخد قصد وی از نپوشاندن حدن خود در ووارد فوق ،وجتال کردن بیننوده حوه

نگاه حرام حاشد.

شاخان ذکر است ،ادب و شرف و ححا و وقار ورد اقتضا ویکند در حضوور دخگوران

از پوشش وناسب برخوردار حاشد.

مسأله  .38والدین ووظفند دختر را از کودکی حه رعاخت حجاب و پوشش و وسواجل

وربوط حه وعاشرت حا ناوحرم عادت دهند و چنانچه کوتاهی آنوان در ایون اوور حاعوث

شود فرزندشان نسجت حه ناوحرم بیتفاوت شود و پوس از رسوحدن حوه سون تكلحوف در

رعاخت حجاب و عفت و برخورد حا ناوحرم سهلانگار گردد ،شرعا در پیشوگاه الهوی

وسؤول ویحاشند.

ووارد استثنا پيراوون احکام نگاه و پوشش و لهس
 نگاه و پوشش در وورد زنی که انسان قصد ازدواح حا او را دارد

مسأله  .39وردی که تصهحن دارد حا زنی ازدواح کند ،جوایز اسوت حوا رعاخوت شوراخط
ذیوول حووه اعضووایی واننوود صووورت ،ووهووا ،گووردن ،سوواعد دسووت و سوواق پووای زن نگوواه

کند:

2

الفف .حووا قصود لوذت جنسوی نگوواه نكنود؛ الجتوه در خصووص ایوون ووورد ا گور حدانوود

حهطور ناخواسته لذت حاصل ویشود ،اشكال ندارد.

ب .ترس و خوف وجتال شدن حه حرام  -حه سجب این نگاه کردن  -نداشته حاشد.

 .1ههان.
 .2الجته ،چنانچه حا خک حار نگاه کردن وقصودش حاصل نشد ،تكرار نگاه جایز است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ج .در حووال حاضوور وووانعی از ازدواح حووا وی نجاشوود ،وووثال زن شوووهردار خووا در عووده

نجاشد خا خواهر وی ههسر او نجاشد.

د .قجل از نگاه کردن ،نسجت حه ویژگیهای ظاهری او اطالع کافی نداشته حاشود.

حنووابراین ،اگوور  -وووثال  -عكووس خووا فووحلن وی را قووجال دخووده و وقصووودش از نگوواه کووردن
حاصل شده ،حكن وذکور جاری نهیشود.

ه .احتهال عقالیی حدهد که او را حه عنوان ههسر انتخاب ویکند.

و .حنابر احتحواط واجوب ،قصود ازدواح حوا خصووص وی را داشوته حاشود؛ نوه اخنكوه

حهطور کلی قصود ازدواح داشوته و حخواهود حوا نگواه کوردن ،ههسور ووورد نظور خووخش را
انتخاب نهاخد.

ش .حنووابر احتحوواط واجووب ،نگوواه وی در وووورد زنووی حاشوود کووه حخواهوود حووا وی ازدواح

داجن نهاخد خا اگر قصد ازدواح ووقت دارد ،ودت آن نسجة طوالنی حاشد ،طوری که حه
ونزلۀ عقد داجن وحسوب گردد.

1

مسأله  .41حوووا رعاخوووت شوووراخط ذکوووور ش ووده در وس ووألۀ قج وول زن ویتوانووود در صوووورت
درخواست طرف وقابل ،وواضع وذکور را نپوشاند؛

ولی حاخد از آراخوش و ظواهر نهوودن زخنتوی کوه پوشوش آن از نواوحرم واجوب اسوت،

خودداری نهاخد.

 نگاه و لهس و پوشش در شراخط ضرورت و اضطراری

مسأله  .41حرام بودن نگاه و لهس ،در وورارد اضطراری و ضرورت اسوتثنا ویشوود.

حن ووابراین ،ا گ وور ف وورد ناچ ووار حاش وود و ووثال ب وورای نج ووات دادن ن وواوحرم از آتشس وووزی خ ووا

غرق شدن ،حه حودن خوا وووی او نگواه کورده خوا آن را لهوس نهاخود ،چنوحن نگواه و لهسوی
حرام نحست؛

الجتووه ،در نگوواه و لهووس الزم اسووت فقووط حووه وقوودار ضوورورت اکتفووا شووود ،پووس ا گوور

 .1حنابراین ،حكن وذکور در وسأله حنابر احتحاط واجب ،شاول عقدهای ووقت کوتاه ودت نهیشود.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

وهكن است حاخد برای لهس حدن ناوحرم از دستكش و وانند آن استفاده نهاخد.

1

 .7احکام سخن گفتن حا ناوحرم

مسأله  .42صحجت کردن و گفتگوی زن و ورد حا رعاخت شراخط ذیل جایز است:

الف .حا شهوت و لذت جنسی  -هرچند درجۀ خفحف احساس جنسی  -ههوراه

نجاشد.

ب .این ترس و خوف وجود نداشته حاشد که فرد حا صحجت کوردن وجوتال حوه گنواه

شود.

2

ج .ههراه حا وطالب عاشقانه خا نكات غحر اخالقی و فساد انگحز نجاشد.

3

د .زن صداى خود را طوری رقحق و نازک نكنود کوه وعهووال بورای شونونده تحر خوک

کننده است.

شاخان ذکر است ،حكن وذکور شاول گفتگو حا وحارم نحز ویحاشد.

مسأله  .43حكوون وسووألۀ قجوول در وووورد هوور گونووه صووحجت خووا ارتجوواط غحوور حضوووری حووا

ج وونس وخوووالف وانن وود تهووواس تلفنوووی ،ناو ووهنگاری ،ارتج وواط از طری ووق ش ووجكهه ووای
اجتهاعی ،چت کردن ،ارسال پیاوک و اخهحل نحز ویشود.

مسأله  .44قرآن خواندن ،ووداحی ،ورثحوه خووانی ،سوخنرانی ،خوانودن سورود توسوط

حانوان در اواکنی که ناوحرم صدای آنوان را وویشونود ،چنانچوه ههوراه حوا نوازک کوردن

صدا حاشد حه گونهای که وعهوال برای شنونده تحرخک کننده است ،جایز نحست؛

 .1برخی از احكام وراجعه حه پزشک ،در فصل «وساجل پزشكی» ذکر ویشود.
 .2توضووحح بیشووتر وطلووب از ایوون قوورار اسووت کووه گوواهی صووحجت حووا نوواوحرم  -هرچنوود حوودون لووذت حاشوود -
حاعث ویشود انسان ورتكب گناهی گردد؛ وثل اخنكه پس از این صحجت وسوسه شده و وجتال حوه نگواه
حراوی ههچون نگاه خا گفتگوی حا لذت حا ههان فرد خا فورد دخگور و واننود آن شوود؛ در چنوحن ووواردی کوه
فرد ویترسد سخن گفتن حدون لذت وی ،ووجب اور حراوی واننود وووارد ووذکور شوود  -هرچنود حوه ایون
اور وطهجن نجاشد  -نجاخد صحجت کند.
 .3الجتوه ،تجووادل وطالووب عاشوقانه چنانچووه وفسوودهای حووه دنجوال نداشووته حاشوود ،حنوابر احتحوواط واجووب جووایز
نحست و اگر وفسده داشته حاشد ،حنابر فتوی حرام است.
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ههحن طور ،اقدام حه هر خک از اوور وذکور چنانچه در وعرض بوروز وفسوده نووعی

1

گردد ،جایز نحست.

شواخان ذکور اسووت ،در ایون حكوون فرقوی بووین خوانودن حووه صوورت دسووت جهعوی خووا

فردی نهیحاشد.

مسأله  .45صحجت کردن حانوان در حضور افراد ناوحرم در وجاوع عهووی و غحر آن
حا رعاخت شراخط ذکر شده در وسألۀ « »04جایز است؛

الجتووه ،از وجهوووع دسووتورات دخنووی وعلوووم ووویشووود کووه شوورع وقوودس توصووحه دارد

حانوان تا حد اوكان در صوحجت و وعاشورت حوا نواوحرم حوه وقوداری کوه عرفوا ضوروری
وحسوب شود ،اکتفا نهاخند.

مسأله  .46خنده ،وزاح و شوخی حا ناوحرم در صورتی که ههوراه حوا لوذت و شوهوت

جنسووی  -هرچنووود درجوووۀ خفحووف آن  -خووا توورس وجووتال شوودن حووه حوورام حاشوود ،جووایز

نحست؛

در غحر این صورت نحز ،چنانچه طوری حاشد که در عرف افراد وتودین ناوناسوب

و ناشاخست شهرده شود ،حنابر احتحاط واجب جایز نحست.
 .9وساجل وتفرقه

مسأله  .47پوش ووش و لج وواس انس ووان اراج ووه دهن وودۀ شخص ووحت وی و نش ووانۀ عق وول،

فرهنووو ،نوووع تفكوور فوورد و جاخگوواه او نووزد عقووال ویحاشوود و شاخسووته اسووت جوووان وو ون

پیرو اهل بیوت از پوشوحدن لجاسوی کوه حوه جهوت ضوحق و تنوو بوودن خوا تصواویر و

نوشووتههای ووجووود در آن خووا سووایر خصوصووحات ،ناوناسووب اسووت خووودداری نهاخوود؛
حلكووه ا گوور چنووحن لجاسووی ووجووب تحر خووک شووهوت و لووذت جنسووی خووا تووروخج فسوواد خووا

فرقههای حاطل گردد ،پوشحدن آنجایز نحست.

 .1خعنوی نوعووا و حووهطور وعهووول ،ووجووب جلووب توجووه دخگوران و شوونحدن ههووراه حووا لووذت و شووهوت جنسووی خووا
سایر اوور حرام حاشد.

احكام رواحط زن و ورد و/ ...

مسأله  .48پوشووحدن لجاسووی کووه پارچووه خووا رنووو خووا دوخووت خووا سووایر خصوصووحات آن

برای کسی که ویخواهود آن را بپوشود وعهوول نحسوت ،در صوورتی کوه ووجوب هتوک

ححثحت و خواری او حاشد ،حرام است.

مسأله  .49ورد حنابر احتحاط واجب جایز نحست خود را حه هحأت ،زی و شهاجل زن
در آورد ،ههووحن طووور زن حنابراحتحوواط واجووب جووایز نحسووت خووود را حووه هحووأت ،زی و

شهاجل ورد در آورد ،هرچند ایون کوار حوهطور ووقوت و بورای اجورای نهواخش و واننود آن

حاشد؛

در غحووور ایووون صوووورت ،اسووتفاده از لجوواس و پوشووش وووردان بوورای زن و اسووتفاده از

لجاس و پوشش زنان برای ورد حرام نحست.

مسأله  .51بر حانوان الزم است عالوه بر رعاخوت وظحفوۀ حجواب 1در وقابول نواوحرم از
انجووام حرکووات و رفتارهووایی کووه ووجووب جلووب توجووه نوواوحرم و وفاسوود اجتهوواعی

ویشود و خالف عفاف ،ححا ،وتانت و شأن زن وسلهان وحسووب وویشوود ،واننود
دوچرخه خا ووتور سواری ،هنر پیشگی در حعضی از فحلنها و سرخالها پرهحز نهاخند؛

حه ههحن جهت ،برخی از ورزشهوا توسوط حوانوان هرچنود در آنهوا شوراخط حجواب

رعاخت شود ،نجاخد در حضور ناوحرم انجام گحرد.

مسأله  .51زنووی کووه از ونووزل خووارح شووده ،در حووالی کووه عطوور زده و بوووی آن حووه وشووام

نوواوحرم ویرسووود ،در صووورتی که ایوون عهوول نوعووا و حووهطور وعهووول ووجووب تحر خووک
شووهوت و حووه گنوواه افتووادن وووردان ووویگووردد خووا زن حووه ههووحن قصوود خووود را وعطوور کوورده،
جایز نحست.

مسأله  .52پوشحدن کفشی که نوعی زخنت برای زن وحسوب ویشوود ،بورای حوانوان
در وقابل ناوحرم جایز نحست.

ههچنحن ،پوشحدن کفشی که حه هنگوام راه رفوتن صودا اخجواد وی کنود و ووجوب

توجه دخگران وی گوردد ،ا گور حوه انگحوزه جلوب نظور ناوحرووان حاشود خوا نوعوا سوجب بوروز
 .1که توضحح شراخط آن ،در وساجل « 45تا  »74ذکر شد.
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فتنه و فساد گردد جایز نحست و در غحر ووارد وذکور اشكال ندارد.

مسأله  .53اخووتالط بووین وووردان و زنووان حووه گونووهای کووه در کشووورهای غحوور اسووالوی
وتعارف است و ههحن طور در حعضی از کشوورهای اسوالوی کوه احكوام الهوی ور بووط

حووه پوشووش ،حجوواب ،نگوواه ،تهوواس حوودنی ،کحفحووت صووحجت زن حووا ووورد نوواوحرم و...

نادخووده گرفتووه ویشووود ،رواح دارد و جاوعووه را در وعوورض فسوواد و انحطوواط اخالقووی و

شحوع بیعفتی قرار ویدهد ،جایز نحست.

مسأله  .54تحصووحل در رشووتههای حووالل اشووكال نوودارد؛ ولووی خووودداری از اخووتالط

حرام بوین زن و وورد و نحوز رعاخوت حجواب اسوالوی توسوط حوانوان در برابور نواوحرم الزم

است و اگر اداوۀ تحصحل ههراه حا اختالط حرام بین زن و ورد بوده خا وفاسود دخنوی و

اخالقی در بر داشته حاشد ،حاخد ترک شود.

مسأله  .55وانووودن و وورد و زن نووواوحرم در وك ووان خل وووتی ک ووه کس ووی در آنج ووا نحس ووت

چنانچووه احتهووال وجووتال شوودن حووه گنوواه وجووود داشووته حاشوود ،حوورام اسووت ،هرچنوود
شخص دخگری نحز حتواند وارد شود؛ در غحر این صورت ،اشكال ندارد.

ازدواح
فضحلت و اههحت ازدواح

َْ
ازدواح ووهجتی الهی است که در قرآن کرخن حه آن سفارش شوده اسوتَ « :وأن ِك ُحووا
َْ
ْ ُ ْ َ َ
َ ْ
وراء ُخ ْغ ِونه ُن ُ
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ام ِ

وردان و زنان بیههسر را ،ههسور دهحود و ههچنوحن حوه غالووان و کنحوزان صوالح و

شاخستۀ خوخش ههسر دهحود ،ا گور فقحور و تنگدسوت حاشوند ،خداونود آنوان را از فضول

خود بینحاز ویسازد ،خداوند وسعت دهنده و آ گاه است.
َْ ُ ُ َ
َ ْ ُُ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ
َ َ َ َ ُ
« َو ِوو ْون آخا ِتو ِوه أ ْن خلو َوق لكو ْون ِوو ْون أنف ِسووك ْن أ ْزواجووا ِلتسووكنوا ِؤلحهووا وجعوول بیوونكن وووود
َ
َ َ
َ
َ ْ َ َ َ ُ َ 2
خات ِلقو ٍم ختفكرون».
َو َر ْح َهة ِؤن في ذ ِلك َل ٍ
و از جهله آخات الهی این است که براى شها از جنس خودتوان ،ههسورانی آفر خود
کووه حووا آنووان آرام گحر خوود ،و در وحووان شووها وحجووت و وهرحووانی افكنوود ،در ایوون نعهووت

نشانههایی است براى وردوی که تفكر ویکنند.
 .1نور ،آخۀ .74
 .2روم ،آخۀ .41
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ازدواح ،نخستحن سنو حنای تشكحل خانواده و اجتهاع است که در رواخوات ،حوه

عنوان وحجوترین حناء توصحف شده است.

از اوام حاقر رواخت شده که رسول اکرم  فروودند« :هحچ خانه و حنایی در نوزد

خداوند ،وحجوب تر از خانه و حنایی که حه وسحلۀ ازدواح برپا ویشود نحست».

1

در حدخث است که اوام صادق فروودند« :دو رکعت نهاز خک انسوان وتأهول،
2
از هفتاد رکعت نهازی که شخص َع َزب حه جا ویآو رد ،حا فضحلتتر است».
 نکوهش ترک ازدواح حه خاطر ترس از فقر

توورک ازدواح حووه خوواطر توورس از فقوور و عوودم اوكانووات اقتصووادی ،در رواخووات وووورد

وذوت و نكوهش قرار گرفته است.

از اوام صادق رواخت شده که فروودند« :کسی که حه واسطۀ تورس از فقور ازدواح

را ترک ویکنود ،نسوجت حوه خداونود سووءظن (گهوان حود) بورده اسوت ،خداونود وتعوال
ام ِوو ْون َف ْضو ِول ِه َو ُ
وراء ُخ ْغو ِونه ُن ُ
ووویفرواخوود :ؤ ْن َخ ُك ُونوووا ُف َقو َ
واسو ٌوع َعلووحن؛ خعنووی ا گوور ازدواح
ام ِ
ِ
ِ
کنندگان در فقر و وضحقه اقتصادی حاشند ،خداوند آنوان را از فضول خوود غنوی و بوی
نحاز خواهد کرد و خداوند گشاخش دهندۀ داناست».

3

درحدخث است که حضورت صوادق از پودر بزرگوارشوان از رسوول خودا  نقول

فروودند« :افزاخش روزی حا ازدواح و داشتن اهل و عحال ههراه است».

4

 وساطت در اور ازدواح

وس وواطت و اق وودام و ف ووراهن س ووازی وق وودوات ازدواح در رواخ ووات ،و ووورد توص ووحه و

سفارش واقع شده است.

 .1وسائلالشیعه ،ح ،44ابواب وقدوات النكاح و آداحه ،حاب ،1ص ،10ح. 0
 .2ههان ،حاب ،4ص ،14ح.1
اليسضسهالفمیه ،ح ،7حاب فحهن ترك التزوخج وخافة الفقر ،ص ،740ح. 0707

 .3
هى
 .4وسائلالشیعه ،ح ،44ابواب وقدوات النكاح و آداحه ،حاب ،4ص ،15ح.0

ازدواح /

از اوام صادق رواخت شده که فروودند« :هر کس فرد وجردی را ههسور دهود ،از

جهلوووه کسوووانی خواهووود بوووود کوووه خداون وود وتع ووال در روز قحاو ووت ح ووه او نظ وور رحه ووت

وی کند».

1

در حدخث است که اوحور الهو ونحن فروودنود« :بهتورین وسواطت و شوفاعت آن

است که فرد بین دو نفر برای اور ازدواح شفحع و واسوطه شوود توا خداونود بوین آن دو را

(حا ازدواح) جهع نهاخد».

2

نحز از اوام کاظن نقل شده که فروودند« :سه گروهند که در روز قحاوت در ساخۀ

عرش خودا قورار دارنود ،در آن روزی کوه سواخهای جوز سواخۀ عورش او نحسوت :کسوی کوه
زوحنۀ ازدواح برادر وسلهانش را فراهن سازد؛ کسی که خادوی بورای بورادر وسولهانش

(هنگام نحاز) فراهن نهاخد؛ کسی که سر برادر وسلهانش را پنهان دارد».

3

 آسان گحری در اور ازدواح

از دخدگاه شرع وقدس ،سزاوار است در اور ازدواح سوخت گحری نشوود و ازدواح حوا

هووزخنۀ کوون انجووام گحوورد تووا از ایوون جهووت بوورای کسووانی کووه قصوود ازدواح دارنوود وووانعی

وجووود نداشوته حاشوود و زوحنووۀ آلوووده شوودن فوورد و اجتهوواع حووه گنوواه و وفاسوود اخالقووی و

دخنوووووی فراهوووون نگووووردد و سنگحوووون کووردن حووار ازدواح وذوو و ووم بوووده و عوواقو و وب ناگ و ووار
دارد.

وجاحث وقدواتی ازدواح

مسأله  .56فردی که حه واسطۀ نداشتن ههسر وجتال حوه حورام وویگوردد ،ازدواح بورای
او واجب ویشود.

 .1ههان ،حاب ،14ص ،00ح. 1
 .2ههان ،ص ،00ح.4
 .3ههان ،ص ،00ح.7

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 آنچه برای وردان در وورد ازدواح وستحج و وکروه شهرده شده

مسأله  .57وردی که ویخواهد ازدواح کند وستحب است دو رکعت نهاز خوانوده

و پس از حهجا آوردن حهد الهی ،این دعا را حخواند:
َ
َ
َ
َ
ُ ُ َ ْ ََ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
واء أ َعف ُهوون ف ْرج وا َوأ ْحفظ ُهوون لووي فووي
الن َسو ِ
«الل ُهوون ِؤنووي أر خوود أن أتو َوزو َح فقو ِود ْر لووي ِوو َون ِ
َ
َ
َ ُ َ َ
َ َ َ
َْ
َ َ
َ
نف ِسو َوها َوفووي َوووالي َوأ ْو َسو َوع ُهن ِر ْزقووا َوأ ْعظ َه ُهوون َب َرکووة َوقو ِود ْر لووي َولوودا َط ِحجووا ت ْج َعلو ُوه خلفووا
َ
2 1
َصا ِلحا في َح َحاتي َو َح ْعد َو َهاتي ».
مسأله  .58در احادخ وووث وعصووووووحن  در وو ووورد خصوصو ووحات زنو ووی کو ووه انسو ووان

ویخواهد حا او ازدواح کند ،توصحههای زخادی نقل شده است از جهله اخنكه:

زنی که انتخاب وی کند «وتدین»« ،حا اخالق»« ،عفحفوه»« ،گشوادهرو و خنودهرو»

«نروخووو»« ،حووا وحجووت» و «کرخهووة اْلصوول» حاشوود؛ «خوواری دهنوودۀ ههسوور» بوووده و «در
غحاب وی نسجت حه اوور او وراقجت داشته حاشود»؛ ههوحن طوور «فرزنودآور» بووده و نوازا

نجاشد.

عووالوه بوور آن ،شاخسووته نحسووت انسووان زنووی را تنهووا حووه جهووت وووال و زیجوواییش حووه

ههسری برگزخند .ههحن طور ،ازدواح حوا زن زیجوایی کوه رخشوۀ حودی دارد و ههوحن طوور
زن احهق ،وكروه شهرده شده است.

 آنچه برای زنان در وورد ازدواح ،وستحج و وکروه شهرده شده

مسأله  .59در رواخت وعصووحن  نسجت حه کنار گذاشتن وسواجل قووم و قجحلوهای
و شووهرت و نووام و آوازه در وووورد ازدواح تأ کحوود گردخووده و سووفارش شووده کووه «اخووالق» و

 .1ههان ،ح ،4أبواب حقحة الصلوات الهندوحة ،حاب ،75ص ،107ح.1
 .2خووا آنكووه رجوواء دو رکعووت نهوواز حخوانوود و در هوور رکعووت حعوود از حهوود ،سوووۀ خووس قراجووت نهاخوود و حعوود از نهوواز
َ
ُ َ ُ َ
ْ
حهد و ثنای خداوند وتعال را حهجا ْآورد و حگوخد« :الل ُه َن ْار ُزقنوي َز ْو َجوة َصوا ِل َحة َو ُدودا َولوودا شوكورا ق ُنوعوا
َ
َ
ُ ََ
َ
ام َت َعو َوالی َأ َع َانو ْ
َغ ُحووورا ؤ ْن أ ْح َسو ْون ُت َشو َوك َر ْت َو ؤ ْن أ َسووأ ُت َغ َفو َور ْت َو ؤ ْن َذ َکو ْور ُت َ
وحت ذکو َور ْت َو ِؤ ْن
وت َو ِؤ ْن نسو
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
وت َع َل ْح َهووا ُسو َور ْت َو ؤ ْن أ َو ْر ُت َهوا أ َطو َ
وت َو ؤ ْن َد َخ ْل ُ
وت وو ْون ع ْنود َها َحف َظو ْ
َخ َر ْج ُ
واع ْتني َو ِؤ ْن أق َ َس ْوه ُت َعل ْح َهووا أ ََبو َور ْت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َق َسووهي َو ؤ ْن َغ ِضو ْوج ُت َع َل ْح َهووا أ ْر َضو ْوتني َخووا َذا ْال َجو َوال ِل َوا ْْل ْکو َورام َهو ْ
وب لووي ذ ِلووك ف ِؤن َهووا أ ْسووألك َوال أ ِجوود ِؤال َوووا
ِ
ِ
ِ
َ
ق َس ْه َت لي»؛ بسازاأليىاز ،ح ،144ابواب النكاح ،حاب ،5ص ،454ح.14

ازدواح /

«دین» و «اوانت» و «عفت» ورد وورد توجه قرار گحرد؛ در این ووورد ،از پیواوجر ا کورم 
رواخت شده که حضرتش فروودند:

«هر گاه خواستگاری برای دختر شها آود که اخوالق و دخنوداری او ووورد رضواخت

شووها بووود ،دختوور را حووه ازدواح او در آورخوود؛ ا گوور چنووحن نكنحوود ،فتنووه و فسوواد بزرگووی در

زوحن بپا خواهد شد».
ُ َ
مسأله  .61ازدواح حوووا وووورد «شووورابخوار» و «ح وود اخ ووالق» و «وخن ووث» و ح ووهطور کل ووی

«کسی که حه وساجل دخنی ولتزم و پایحند نحست» ،وكروه شهرده شده است.

مسأله « .61استخاره» حه وعنای طلب خحور از خودای وتعوال در ووورد ازدواح و سوایر
اوور وستحب است ،که توضحح آن در جلد دوم ،وسألۀ « »047ذکر شد.

اوووا آنچووه ورسوووم شووده کووه جووواب دادن خواسووتگار وناسووب و وووورد پسووند را کووه

دارای وال کهووای شوورعی ووویحاشوود ،ووکووول حووه نتحجووه اسووتخاره 1وووینهاخنوود ،اسوواس

شرعی ندارد.

 پيشنهاد ازدواح حه زن شوهردار

مسأله  .62پیشوونهاد خووا درخواسووت ازدواح  -حووهطور صوورخح خووا حووه صووورت کناخووه -
نسجت حه زنی کوه شووهر دارد خوا در اخوام عودۀ طوالق رجعوی اسوت 2،چنانچوه تورس آن

ناشزه» شود حرام است؛ حلكه در غحر این
حاشد که زن از حقوق زوجحت سرحاز زند و « ِ
صورت نحز ،حنابر احتحاط واجب جایز نحست.

شاخان ذکر است ،در این حكن فرقی ندارد پیشونهاد ازدواح حوه صوورت حضووری

حاشد خا غحر حضوری؛ حه صورت شفاهی حاشد خا از طریق ارسال پیام و وانند آن.

مسأله  .63اگوور وووردی زن شوووهرداری را فر خووب داده و از او حخواه ود حقوووق زناشوووجی
شوووهرش را رعاخووت نكنوود تووا حووه ایوون جهووت شوووهر ،وی را طووالق داده و زن حووا آن ووورد

 .1استخاره حا قرآن و تسجحح و وانند آن.
 .2حكن وذکور در وورد سایر اقسام عده ،وثل عدۀ وفات و عدۀ عقد ووقت جاری نهیشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ازدواح کند ،حا انجام این کار ،هر دو وعصحت بزرگی ورتكب شدهاند ،هرچند طالق

و ازدواح حعدی صححح است.

حکن وواردی که صحت عقد ازدواح وحل اشکال است

مسأله  .64اگر عقد ازدواح واقع شوود ،ولوی حوه جهوت اخوتالل در حعضوی از شوراخط،
صحت آن وحل اشكال حاشد ،وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

حنابراین ،اگر طورفحن قصود جودا شودن از هون را ندارنود و ازدواجشوان شورعا ووانعی

نداشته حاشد ،حنابر احتحاط واجب حه چنحن عقودی اکتفوا نكورده و دو حواره حوا رعاخوت

شراخط ،صحغۀ عقد را اجرا نهاخند؛

اوا چنانچه قصد جدایی داشوته حاشوند حنوابر احتحواط واجوب  -حوا رعاخوت شوراخط -
اقدام حه اجرای صحغه طالق در عقد داجن و حخشش ودت حاقحهانوده در عقود ووقوت

نهاخند؛

اقسام ازدواح

مسأله  .65ازدواح بر دو قسون اسوت« :ازدواح داجون» و «ازدواح ووقوت»؛ ازدواح داجون،
ازدواجی است که وودتی بورای آن وعوحن نشوود و ههحشوگی حاشود و ازدواح ووقوت آن
است که ودتش وحودود و وعوحن حاشود و هور خوک از ایون دو قسون ،احكوام و شوراخطی
دارد که در وساجل حعد بیان ویشود

شراخط زوجحن

مسأله  .66زن و وردی که قصد ازدواح حوا خكودخگر را دارنود ،حاخود دارای شوراخط ذیول

حاشند:

 .1از وحارم خكدخگر خا کسانی که ازدواح حا آنان حاطل است ،نجاشند؛
 .2حا اختحار (حدون اکراه) اقدام حه ازدواح نهاخند؛

 .3حالغ و عاقل حاشند و در صورت صغحر خا سفحه خا وجنون بوودن ،ازدواح حوا اذن

ولی شرعی آنان صورت گحرد.

ازدواح /

 .9 از وحارم خکدخگر خا کسانی که ازدواح حا آنان حاطل است ،نجاشند

مسأله  .67ازدواح حووا وحووارم نسووجی ،سووججی و رضوواعی و سووایر کسووانی کووه ازدواح حووا
آنووان حوورام خووا حاطوول اسووت ،واننوود زنووی کووه در عوودۀ دخگووری اسووت خووا خووواهر زن خووا زن

شوهردار ،صححح نحست.

توضحح این ووارد در وجحث وربوط حه آنها ،خواهد آود.

 .3 حا اختحار خود اقدام حه ازدواح نهاخند

مسأله  .68برای آنكوه ازدواح صوححح حاشود ،زن و وورد در صوورتی کوه در اوور ازدواح

وسووتقل هسووتند و کسووی نسووجت حووه آنووان شوورعا والخووت نوودارد 1،حاخوود حووا اراده و اختحووار

خووود اقوودام حووه ازدواح نهاخنوود و کسووی خكووی از آن دو خووا هوور دو را وادار حووه ازدواح نكوورده
ْ
2
حاشد .حنابراین ،ازدواح فرد « ُوك َره» حاطل است.
مسأله  .69ا گوور زن و ووورد ،خووا خكووی از آن دو را حووه ازدواح وادار نهاخنوود ،ولووی حعوودا

نسووجت حووه عقوودی کووه واقووع شووده ابووراز رضوواخت نهوووده و آن را اجووازه دهنوود عقوود

صووووححح وی حاشوووود ،هرچنوووود احتحوووواط وسو ووتحب آن اسو ووت کو ووه عقو وود را دو حو وواره

حخوانوند.

مسأله  .71اگر زن و وورد قلجوا راضوی حوه ازدواح حاشوند  -هرچنود تظواهر حوه نارضواختی

نهاخند  -عقدی که توسط آن دو خا وکحل آنها واقع ویشود ،صححح است.
 .7 حالغ و عاقل حاشند خا عقد حا اذن ولی شرعی آنان حاشد

مسأله  .71از شراخط زوجحن آن است که حالغ و عاقول حاشوند 3و در صوورت صوغحر خوا
 .1افرادی که دارای والخت شرعی در اور ازدواح هستند و تفصوحل وووارد والخوت آنوان در وجحوث «افورادی کوه
در اور ازدواح ولی شرعی وحسوب ویشوند» خواهد آود.
 .2توضحح بیشتر در وورد «اکراه» ،در فصل «طالق» ،وساجل « 045و حعد از آن» ذکر ویشود.
 .3در ازدواح دختر حالغۀ رشحدۀ حاکره ،اذن ولی شرعی وی الزم است که تفصحل آن در وجحوث «افورادی کوه
در اور ازدواح ولی شرعی وحسوب ویشوند» ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

سووفحه خووا وجنووون بووودن الزم اسووت ازدواح حووا اذن ولووی شوورعی آنووان صووورت گحوورد کووه
توضحح آن در وجحث «اولحای عقد» خواهد آود.

افرادی که ازدواح حا آنان حرام و حاطل است
 .9 وحارم انسان

مسأله  .72ازدواح حا افرادی که حه انسان َوحرم هستند ،حرام و حاطل است؛ وحوارم

سه دستهاند .1 :وحارم نسجی؛  .2وحارم سججی؛  .3وحارم رضاعی.
توضحح این سه دسته ،در وساجل حعد ذکر ویشود.

 oالف .وحارم نسجی

َ
مسأله  .73افوورادی کووه از راه «ن َسووب» حووه انسووان َوحوورم ویحاشووند (وحووارم نسووجی)،

عجارتند از:

 .1پدر و وادر؛

وادر پودر) ،هور چوه حواال
پدر وادر) و وادربزرگ
(وادر وادر و ِ
ِ
(پدر پدر و ِ
 .2پدربزرگ ِ

روند؛

 .3فرزندان و اوالد آنان ،هر چه پایین روند؛ وانند نوه ،نجحره و نتحجه؛

 .4خووواهر و بوورادر (چووه اخنكووه پوودر و وووادری حاشووند خووا تنهووا پوودری حاشوود خووا تنهووا

وادری) و فرزندان آنان ،هر چه پایین روند؛ وانند خواهرزاده و برادرزاده؛

 .5عهووو و عهووه (چووه اخنكووه پوودر و وووادری حاشووند خووا تنهووا پوودری حاشوود خووا تنهووا

وادری) ،هر چه حاال روند ،وانند عهو و عهۀ پدر و وادر.

1

 .1شاخان ذکر است ،زنی که دو حوار ازدواح کورده و از هور شووهر خوود اوالدی دارد ،در حوالی کوه بورادر و خوواهر
شوهر سابق و شوهر جدخد خكی نحستند ،حا توجه حه اخنكه عهو و عهۀ اوالد شوهر اول ،حا عهو و عهوۀ اوالد
شوهر دوم وتفاوت است ،پس عهو و عهۀ اوالد شوهر اول حه اوالد شوهر دوم و حه عكس وحرم نحستند.

ازدواح /

 .6دایووی و خالووه (چووه اخنكووه پوودر و وووادری حاشووند خووا تنهووا پوودری حاشوود خووا تنهووا

وادری) ،هر چه حاال روند ،وانند دایی و خالۀ پدر و وادر.

1

مسأله  .74ازدواح حووا وحووارم نسووجی حاطوول اسووت و فرقووی نحسووت وحروحووت از طریوق

ازدواح صححح و شرعی حاصل شود خوا از طریوق وطوی حوه شوجهه خوا زنوا .حنوابراین ،ا گور

وثال زن و وردی  -العحاذ حام  -ورتكب زنا شوند ،فرزند آنان کوه از زنوا وتولود وویشوود

حا آنان وحرم است.

2

 oب .وحارم سججی

مسأله « .75وحارم سججی» کسانی هستند که بر اثر ازدواح (داجن خا ووقت) حوا زوح خوا
زوجه وحرم ویشوند؛

وحارم سججی دو گروه هستند؛ گروهی که حا زوح وحرم وویشووند و گروهوی کوه حوا

زوجه وحرم وی گردند و توضحح آنها در وساجل حعد ذکر ویشود.
 افرادی که حه زوح وحرم ویشوند

مسأله  .76ورد (زوح) از وحان خوخشاوندان زوجه ،حا افراد ذیل وحرم ویشود:
 .1وادر زن (نسجی خا رضاعی)؛

وادر وادر زن) هور چوه حواال رود؛ چوه اخنكوه نسوجی
 .2وادربزرگ زن
(وادر پدر زن و ِ
ِ

حاشند خا رضاعی؛

 .3دختووری کووه زن از شوووهر دخگوورش دارد و نوووههووای او هرچووه پووایین رونوود ،واننوود

 .1شاخان ذکر است ،دایی و خالۀ برادر خا خوواهر پودرى انسوان ،حوه انسوان وحورم نحسوتند ،ز یورا دایوی و خالوۀ
آنها دایی و خالۀ انسان نحستند ،خعنی برادر و خواهر وادر انسان نهویحاشوند .حنوابراین ،ووردى کوه دو زن
گرفتووه و از هوور کوودام اوالد دارد ،از آنجووا کووه دایووی و خالووۀ اوالد زن اول حووا دایووی و خالووۀ اوالد زن دوم خكووی
نحستند ،پس دایی و خالۀ اوالد زن اول حه اوالد زن دوم و حه عكس وحرم نهیحاشند.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،حكوون توووارث (ارث بووردن) بووین فرزنوود زنووازاده حووا پوودر و وووادرش ،در فصوول «ارث» بیووان
خواهد شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

دختر پسر زن (نسجی 1خا رضاعی) که او را « َر بیجه» وویناونود و حكون
دختر دختر زن و
ِ
ِ
وذکور ،شاول دخترانی که حعد از عقد ازدواح حه دنحا ویآخند نحز ویشود.

2

شاخان ذکر اسوت ،وحورم شودن شووهر حوه دختوران و نووههوای ههسورش (ربیوه) ،در

صووورتی حاصوول ووویشووود کووه حووا وی نزدخكووی 3نهاخوود 4،ولووی در غحوور ایوون وووورد بوورای
حصووول وحروحووت ،نزدخكووی شوورط نحسووت و حووا اجوورای صووحغۀ عقوود ازدواح وحروحووت

حاصل ویشود.

حووه عجووارت دخگوور ،داووواد انسووان 5،داووواد فرزنوود انسووان و شوووهر وووادر انسووان -6حووا

توضححی که بیان شد  -حا وی وحرم ویحاشند.
 افرادی که حه زوجه وحرم ویشوند

مسأله  .77زن (زوجه) از وحان خوخشاوندان زوح ،حا افراد ذیل وحرم ویشود:
 .1پدر شوهر (نسجی خا رضاعی)؛

ودر پوودر شوووهر و پوودر وووادر شوووهر) هوور چووه حوواال رود؛ چووه اخنكووه
 .2پودربزرگ شوووهر (پو ِ

نسجی حاشند خا رضاعی؛
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 .1الجتووه دختووری کووه بوور اثوور زنووا خووا وطووی حووه شووجهه وتولوود ووویشووود ،دختوور نسووجی طوورفحن وحسوووب ووویشووود.
حنووابراین ،حكوون «ربیجووه» دروووورد آن جوواری ووویشووود (الجتووه در صووورت زنووا ،راحطووۀ توووارث بووین فرزنوود زنووا و
والدخنش ثاحت نحست).
 .2حنوابراین ،ا گوور زن از شوووهر سوواحقش دختووری دارد و پووس از طوالق خووا وفووات شوووهر اول حووا ووورد دخگووری ازدواح
کند و نزدخكی صورت گحرد ،آن دختر حا شوهر جدخد وحرم ویشود.
ههچنحن ،اگر این زن از شوهر جدخدش صاحب دختر شود ،دختر وذکور حه شوهر سابق زن کوه در زووان
پیوند زناشویی حا وی نزدخكی نهوده ،وحرم ویحاشد.
 .3هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .4شاخان ذکر است ،آحستن شدن زوجه حودون نزدخكوی حوا وی  -واننود آحسوتنی از طریوق تلقوحح وصونوعی خوا
جذب ونی زوح حه َوهجل  -ووجب وحروحت حا دختر وی نهیشود.
 .5شاخان ذکر است ،ا گور ووردی حوا زنوی ازدواح کنود و آن وورد ،دختوری از زن سواحقش داشوته حاشود ،شووهر آن
دختر حه این زن َوحرم نحست ،چون واقعا داواد او نحست ،حلكه داواد شوهر او است.
 .6ولی پدر و پدربزرگ و سایر حستگان شوهر وادر انسان حا وی وحرم نحستند.
 .7شاخان ذکر است ،اوالد زن که از شوهر ساحقش است حه پدر شوهر ،وادر شوهر ،برادر شووهر و خوواهر شووهر
جدخدش وحرم نحستند .ههحن طور ،اوالدی که ورد از ههسر دخگرش دارد حا پودر زن ،ووادر زن ،بورادر زن
و خواهر زن جدخدش وحرم نهیحاشند.

ازدواح /

 .3پسرهای شوهر که از ههسر دخگرش دارد و نوههای او هرچه پایین رونود ،واننود

پسر دختر شوهر (نسجی خا رضاعی) و حكن ووذکور شواول پسورانی کوه
پسر پسر شوهر و ِ
ِ

حعد از عقد ازدواح از ههسر دخگر حه دنحا ویآخند نحز ویشود.

1

حووه عجووارت دخگوور عووروس انسووان 2،عووروس فرزنوود انسووان ،ههسوور پوودر انسووان -3حووا

توضححی که بیان شد  -حا وی وحرم ویحاشند.
 سایر وساجل وربوط حه وحارم سججی

□ وحرم نجودن فرزندان قجلی زوح و زوجه حه خکدخگر

مسأله  .78اگر وردى که فرزند دارد حا زنی ازدواح نهاخد که او هن از شوهر قجلی خوود
دارای فرزند ویحاشد ،فرزند خا فرزندان ههسر اول فرد ،حوه فرزنود خوا فرزنودان ههسور دوم
وی وحرم نحستند ،چون نه پدرشان خكی است و نه وادرشان؛

ولووی اگوور وووردی کووه از ههسوور قجلووی خووود فرزنوود دارد ،از ههسوور جدخوودش فرزنووددار

شووود ،اوالد جدخوودش ،خووواهر و بوورادر پوودری اوالد قجلووی وی وحسوووب شووده و حووا هوون
وحروند ،زیرا پدرشان خكی است و وحرم نسجی خكدخگر ویحاشند.

ههووووحن طووووور ،زنووووی کووووه از ههسوووور قجلوووی خوووود فرزنووود دارد ،چنانچوووه از ههسووور

جدخوودش فرزنوود دار شووود ،اوالد جدخوودش ،خووواهر و بوورادر وووادری اوالد قجلووی وی
وحسوب شده و حا هن وحروند ،زیرا وادرشان خكی اسوت و وحورم نسوجی خكودخگر

ویحاشند.

 .1حنابراین ،اگر وردی که دارای ههسر است حا زن دخگری ازدواح کند و از زن جدخودش صواحب پسور شوود،
پسر ووذکور حوه زن اول ایون ووردَ ،وحورم اسوت ،هرچنود زن اول از ایون وورد طوالق گرفتوه حاشود .ههچنوحن،
این پسر حه زنان حعدی که این ورد حگحردَ ،وحرم است.
 .2شاخان ذکر است ،اگر وردی حا زنی ازدواح کند که آن زن ،پسری از شوهر ساحقش داشته حاشد ،زن آن پسور
حووه ایوون ووورد َوحوورم نحسووت ،چووون واقعووا عووروس او نحسووت ،حلكووه عووروس زن او اسووت .ههچنووحن ،وووادر و
وادربزرگ عروس انسان حا وی وحرم نحست و ازدواجشان وانعی ندارد.
 .3ولی وادر و وادربزرگ و سایر حستگان ههسر پدر انسان ،حا وی وحرم نحستند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

□ ازدواح ورد حا دختر ههسر و خواهر ههسرش

مسأله  .79اگوور انسووان حووا زنووی کووه از ههسوور سوواحقش دختوور دارد ازدواح نهاخوود ،ههووان
طور که در وسألۀ « »35ذکر شد ،در صورت نزدخكی حا ههسر خوخش بورای ههحشوه حوا

دختر و ی وحرم ویشود؛ 1ولی تا زووانی کوه حوا وی نزدخكوی نكورده ،حنوابر احتحواط الزم

نهوویتوانوود ههزوووان حووا دختوور وی نحووز ازدواح نهاخوود 2و ا گوور قجوول از نزدخكووی ههسوورش را
طالق داده خا ههسرش فوت نهاخد ویتواند حا دختر وی ازدواح کند.

مسأله  .81ووورد تووا زوووانی کووه راحطووۀ زوجحووت وی حووا ههسوورش حوواقی اسووت  -چووه در
ازدواح داجن و چه ووقت  -نهیتواند حا خواهر ههسرش ازدواح کند؛ چه اخنكه خوواهر

نسجی حاشد خا رضاعی و چه ازدواح داجن حاشد خا ووقت و در صورتی که اقدام حوه ایون
اور نهاخد ،ازدواح وی حا خواهر ههسرش حاطل است.

3

مسأله  .81اگر وردی ههسر خووخش را طوالق دهود ،چنانچوه طوالق رجعوی حاشود ،توا
زوانی که عدهاش تهام نشده ،نهیتواند حا خواهر ههسرش ازدواح نهاخد.

مسأله  .82اگر وردی ههسر خووخش را طوالق دهود ،در صوورتی کوه طوالق حواجن حاشود خوا
ههسرش از افرادی است که نحازی حه عدۀ طالق ندارد  -وانند زنی که خاجسه است خا حوا
وی نزدخكی صورت نگرفته  -حعد از طالق ویتواند حا خواهر وی ازدواح نهاخد؛
شاخان ذکر است ،وفات ههسر در حكن طالق حاجن ویحاشد.

مسأله  .83وووردی کووه ازدواح ووقووت کوورده ،در صووورتی کووه ووودت عقوود ازدواح تهووام

شود خا ودت را حه ههسورش بجخشود ،حنوابر احتحواط الزم نهویتوانود توا زووانی کوه عودۀ
ههسرش تهام نشده حا خواهر وی ازدواح نهاخد؛

ولی در صورت فوت زوجه ،ازدواح حا خواهر وی اشكالی ندارد.

 .1دختر وذکور« ،ربیجه» ناوحده ویشود.
 .2اگر اقدام حه چنحن ازدواجی نهاخود ،حنوابر احتحواط الزم حكون حوه حقوای زوجحوت ووادر دختور و نحوز حكون حوه
صححح بودن ازدواح حا دختر نهیشود .حنابراین ،وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 .3چنانچه فرد حهطور ههزوان اقدام حه ازدواح حا دو خواهر نهاخد ،عقد ازدواح هر دو حاطل است.

ازدواح /

□ ازدواح ورد حا برادرزاده خا خواهرزادۀ ههسرش

مسأله  .84ورد تا زوانی کوه راحطوۀ زوجحوت او حوا ههسورش حواقی اسوت  -چوه ازدواح
داجن بوده و چه ووقت  -نهیتواند حدون اذن ههسرش حوا بورادرزاده خوا خوواهرزادۀ وی
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 -چه نسجی و چه رضاعی  -ازدواح (داجن خا ووقت) کند و چنانچوه اقودام حوه ایون اوور

نهاخوود ،ازدواجووش حووا بووورادرزاده خووا خوووواهرزادۀ ههسوورش حاطوول ووویحاشوود؛ وگوور آنكووه
ههسرش حعد از عقد آن را اجازه دهد.

مسأله  .85ورد ویتواند حدون اذن ههسرش (چوه اخنكوه عقود وی حوا ههسورش داجون

حاشد خا ووقت) حا عهه خا خالۀ ههسرش ازدواح (داجن خا ووقت) کند.

مسأله  .86اگر وردی ههسور خووخش را طوالق دهود ،چنانچوه طوالق رجعوی حاشود توا
زوانی که عدهاش تهام نشده ،نهیتواند حدون اذن ههسرش حا برادرزاده خا خواهرزادۀ

وی 2ازدواح کند؛

ولووی در صووورتی کووه طووالق حوواجن حاشوود خووا ههسوورش از افوورادی اسووت کووه نحووازی حووه

عدۀ طالق ندارد  -وانند زنی که خاجسه است خا حا وی نزدخكی صوورت نگرفتوه  -حعود
از طالق ویتواند حا برادرزاده خا خوواهرزادۀ وی ازدواح نهاخود و نحوازی حوه اذن از ههسور

وطلقهاش ندارد.

3

□ کحفحت وحروحت حا فرزند خوانده از طریق عقد ووقت

مسأله  .87کحفحووت وحروحووت حووا حچووهای کووه حووه عنوووان «فرزنوود خوانووده» وحسوووب

ویشود از قرار ذیل است:

الففف .ا گوور فرزنوود خوانووده دختوور حچووۀ ناحووالغ حاشوود ،چنانچووه او را  -حووا اذن پوودر خووا

 .1هر چه پایین رود ،وانند نوۀ برادر ههسرش خا نوۀ خواهر ههسرش.
 .2ههان.
 .3ههچنحن ،اگر ههسرش فوت نهاخد ،اذن وی ساقط ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

پدربزرگ پدری وی 1و رعاخت شراخط شرعی - 2حه عقد ووقت پدر خوا پودربزرگ وورد در
آورند حا آن ورد وحرم ویگردد.

ههچنووحن ،اگوور او را حووه عقوود ووقووت پسوور آن ووورد خووا نوووهاش در آورنوود ،وحروحووت

حاصل ویشود.

ب .اگر فرزند خوانده پسر حچۀ ناحالغ است ،چنانچه او را  -حا اذن پودر خوا پودربزرگ

پدرخش و رعاخت شراخط شرعی - 3حه عقود ووقوت دختور خوا نووۀ زن در آورنود ،حوا آن زن

وحرم ویگردد؛

اوا اگر او را حا توضحح سابق حه عقود ووقوت ووادر خوا ووادربزرگ آن زن  -در صوورتی

که شوهر نداشته حاشد  -در آورنود ،بورای حصوول وحروحوت کوافی نحسوت؛ ز یورا شورط
وحروحت در فرض وذکور ،تحقق نزدخكی حچه حا وادر خا وادربزرگ آن زن ویحاشد.
 oح .وحارم رضاعی
 افرادی که حا شحر دادن وحرم ویشوند

مسأله  .88شحر دادن نوزداد حا شراخطی کوه در وجحوث حعود ذکور وی گوردد ،حاعوث وحورم
شدن برخی از افراد حه خكدخگر ویشوند؛ این وحارم« ،وحارم رضاعی» نام دارند؛
«وحارم رضاعی» فرد شحرخوار عجارتند از:

ورضعه) و او را «وادر رضاعی» ویناوند.
 .1زنی که حچه را شحر ویدهد (داخه خا ِ

 .2شوهر داخه که بر اثر ازدواح داخه حا وی ،فرزندی وتولد شده و شحردار شودن داخوه

از این طریق صورت گرفته است.

 .1وساجل ور بووط حوه اذن پودر و جود پودری ،در وجحوث «افورادی کوه در اوور ازدواح ولوی شورعی وحسووب ووی
شوند» ذکر ویگردد.
 .2از جهله شراخط شرعی عقد ،طوالنی بودن ودت عقد ووقوت حوه انودازهای اسوت کوه توضوحح آن در فصول
«عقد ووقت» ،وسألۀ « »704بیان وی گردد.
 .3ههان.

ازدواح /

َ
فرد وذکور را «صاحب ل َجن» خا «پدر رضاعی» ویناوند.

 .3پدر و وادر داخه و پدربزرگ و وادربزرگ وی  -چه نسجی و چه رضاعی  -هر چه

حاال روند.

 .4فرزندان داخوه کوه از وی وتولود شودهانود خوا حعودا حوه دنحوا وویآخنود؛ ایون فرزنودان،

«برادر خا خواهر رضاعی» نوزاد وحسوب ویشوند.

 .5فرزنوودان اوالد نسووجی داخووه ،هوور چووه پووایین رونوود؛ واننوود نوووه ،نجحووره ،نتحجووه ،چووه

فرزندان نسجی آن اوالد حاشند و چه فرزندان رضاعی آنها.

 .6خواهر و برادر داخه (چه نسجی و چه رضاعی) که «خاله خا دایی رضاعی» نووزاد

وحسوب ویشوند.

 .7عهو و عهه و دایی و خالۀ داخه (چه نسجی و چه رضاعی).
ََ
 .8پدر و ووادر و پودربزرگ و ووادربزرگ «پودر رضواعی» (صواحب لوجن) هور چوه حواال

روند( ،چه نسجی و چه رضاعی).

 .9فرزندان «پدر رضاعی» (چه نسجی و چه رضاعی).

اوالد «پدر رضاعی» ،هر چه پایین روند وانند نوه ،نجحره ،نتحجه ،چوه
 .11فرزندان ِ

فرزندان نسجی آن اوالد حاشند و چه فرزندان رضاعی آنها.

برادر «پدر رضاعی» (چه نسوجی و چوه رضواعی) کوه «عهوه خوا عهووی
 .11خواهر و ِ

رضاعی» نوزاد وحسوب ویشوند.

 .12عهو و عهه و دایی و خالۀ «پدر رضاعی» (چه نسجی و چه رضاعی).

مسأله  .89ا گوور زنووی نوووزادی را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور ویشووود شووحر دهوود ،پوودر و

پوودربزرگ نسووجی نوووزاد شووحرخوار  -چووه پوودری و چووه وووادری  -حووا دختووران نسووجی داخووۀ
وذکور و نوههای نسوجی او  -هور چوه پوایین رونود  -وحورم وویشووند و نهویتوانود حوا هون

ازدواح نهاخنود ،اووا حوا دختووران و نووههوای رضواعی داخووه 1ناوحرونود ،هرچنود احتحوواط
َ
 .1اگر دختران و نوههای وذکور ،اوالد و نوههای صاحب ل َوجن (شووهر داخوه) نحوز وحسووب شووند ،حكون آن در
وسألۀ حعد خواهد آود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وستحب آن است که حا آنان ازدواح نكنند.

1

مسأله  .91ا گوور زنووی نوووزادی را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور ویشووود شووحر دهوود ،پوودر و

پوودربزرگ نسووجی نوووزاد شووحرخوار  -چووه پوودری و چووه وووادری  -حنووابر احتحوواط واجووب
َ
نهیتوانند حا دختران و نوههای شوهر داخه (صاحب ل َوجن)  -چوه نسوجی و چوه رضواعی -
ازدواح نهاخند.

2

مسأله  .91ا گوور زنووی حچووۀ دختوور نسووجی خووود را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور ویشووود شووحر
دهد ،ازدواح آن دختر حا شوهرش (پدر حچۀ شحرخوار) حاطل ویشود و حكون زوجحوت

بین آن دو از بین ویرود؛

الجتووه ،ههووان طووور کووه در وسووألۀ « »45بیووان شوود ایوون دو (کووه قجوول از شووحر خوووردن

حچه ،زن و شوهر بودهاند) از وحارم رضاعی هن وحسوب ویشوند؛

مسأله  .92ا گور زنوی حچوۀ پسور خوود را شوحر دهود ،زن پسورش (ووادر نووزاد شوحرخوار) بور

شوهر خود حرام نهیشود و حكن زوجحت بین آن دو از بین نهیرود.

مسأله  .93اگر زنی حچهاى را که شوهر دختر نسجحش از زن دخگر دارد حا شوراخطی کوه

حعدا ذکور ویشوود شوحر دهود ،ازدواح آن دختور حوا شووهرش (پودر حچوۀ شوحرخوار) حاطول
ویشود و حكن زوجحت بین آن دو از بین ویرود؛ ولی ههان طور که در وسوأله «»45

بیووان شوود ،آن دو (کووه قجوول از شووحرخوردن زن و شوووهر بودهانوود) از وحووارم رضوواعی هوون
وحسوب ویشوند.

مسأله  .94ا گوور زنووی حچووۀ داووواد شوووهرش 3را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور ویشووود شووحر
 .1شوواخان ذکوور اسووت پوودرو پوودربزرگ نوووزاد شووحرخوار ،حووه واسووطۀ شووحر خوووردن نوووزاد از داخووه ،حووا «داخووه» وحوورم
نهیشوند.
 .2پس حوا توجوه حوه ایون وسوأله و وسوألۀ قجول ،دختوری کوه فرزنود نسوجی داخوه و صواحب لوجن اسوت ،حوه پودر و
پدربزرگ نسوجی نووزاد وحورم اسوت و نهویتواننود حوا هون ازدواح نهاخنود و دختوری کوه فرزنود رضواعی داخوه و
صاحب لجن است ،حنابر احتحاط واجب ازدواح حا وی برای پدر و پدربزرگ نوزاد شحرخوار جایز نحست.
 .3فرقی نحست که نوزاد وذکور ،حچۀ دختر صاحب لجن حاشد خا حچهای که داواد صواحب لوجن از ههسورش
دخگوورش دارد (کووه در هوور دو صووورت ،صووحت ازدواح داووواد صوواحب لووجن حووا دختوور صوواحب لووجن وحوول
اشكال وی گردد)؛ ههچنان که فرقی نحست دختر صاحب لجن نسجی حاشد خا رضاعی.

ازدواح /

دهوود ،ههووان طووور کووه در وسووأله « »54بیووان شوود راحطووۀ زوجحووت بووین داووواد شوووهر حووا

ههسوورش 1وحوول اشووكال ویشووود و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک

نشود.

2

مسأله  .95ا گوور زنووی حچووهاى را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور ویشووود شووحر دهوود ،بوورادر و

خواهر نسجی آن حچه ،حا برادر و خواهر رضاعی او وحرم نهیشوند و نحوز بورادر و خوواهر
َ
نس ووجی وی ح ووا داخ ووه (و ووادر رض وواعی ن وووزاد) و ص وواحب ل و َوجن (پ وودر رض وواعی ن وووزاد) و
خوخشاوندان آن دو وحرم نهیشوند.

مسأله  .96ورد حعد از نزدخكی حا ههسر خود 3،حا دختر رضواعی ههسورش و نووههوای
وی (ربیجۀ رضاعی) وحرم ویحاشد و نهیتواند حا آنان ازدواح نهاخد.

مسأله  .97ووورد نهوویتوانوود حووا وووادر رضوواعی ههسوورش ازدواح نهاخوود و حووا وی وحوورم

ویحاشد ،هرچند حا ههسرش نزدخكی نكرده حاشد.

مسأله  .98اگوور فووردی دختوور شووحرخوارى را  -ح وا رعاخووت شووراخط شوورعی  -بووراى خووود
عقد کند و حعد از آن ،وادر خا وادربزرگ وی خا ههسور پودرش خوا دختور خوا خوواهر وی خوا

نوووۀ خووواهر خووا بوورادر او ،آن دختوور را حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور وی گووردد شووحر دهوود ،عقوود

وذکور حاطل ویشود و حكن زوجحت بین آن دو از بین ویرود؛ ولی ههوان طوور کوه در
وسألۀ « »44بیان شد ،از وحارم رضاعی هن وحسوب ویشوند.

مسأله  .99اگر فردی دختر شحرخواری را  -حا رعاخت شراخط شرعی  -حوه عقود ووقوت

خووخش در آورد و حعود از آنِ ،زن بورادرش آن دختور را  -حوا شوراخطی کوه حعودا ذکرویشووود -
شحر دهد تا حه عنوان وادر زن حا وی وحرم شود ،چنانچوه در ایون شوحر دادن بورادر فورد
َ
وووذکور صوواحب لو َوجن حاشوود ،حصووول وحروحووت بووین وی و زن بوورادرش وحوول اشووكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

 .1ونظور ،دختر صاحب لجن ویحاشد.
 .2پس احتحاط واجب آن است که نه وی را ههسر خود وحسوب نهاخد و نوه از وحوارم خووخش و در صوورتی
که زن وذکور حخواهد حا ورد دخگری ازدواح کند ،حنابر احتحاط واجب حاخد طالق داده شود.
 .3هرچند نزدخكی از پشت حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .111اگر
شوهر زنی ،دختر شوحرخوارى را بوراى خوود  -حوا رعاخوت شوراخط شورعی -
ِ
عقد کورده حاشود ،چنانچوه زن ووذکور ،آن نووزاد را  -حوا رعاخوت شوراخطی کوه حعودا بیوان

خواهد شد  -شوحر دهود ،وشوهور فرووودهانود« :آن زن بور او حورام احودى وویشوود» ،ولوی
حروت احدی وذکور وطلقا وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحواط در ووورد

آن ترک نشود ،حدین صورت که حنابر احتحاط واجب آن زن را طالق دهد و دخگر هرگوز

حا او ازدواح نكند.
ََ
وود شووهر
عالوه بر آن ،چنانچه حا زن وذکور نزدخكی کرده خا اخنكوه صواحب لوجن خ ِ

حاشد ،نوزاد دختر بر وی حرام احودی وویشوود و در صوورتی کوه نزدخكوی انجوام نشوده و

صاحب لجن شوهر سابق زن حاشد ،عقد ازدواح نسوجت حوه نووزاد دختور وحول اشوكال

اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووود ،حووه ایوون صووورت کووه ا گوور

حخواهد آن دختر در زوجحت او حاشد ،پس از طوالق دادن آن زن ،وجوددا نووزاد دختور

را حووه عقوود خوووخش درآورد 1و ا گوور نخواهوود دختوور در زوجحووت او حاشوود ،احتحاطووا او را

طالق دهد.

 کحفحت وحروحت حا فرزند خوانده از طریق شحر دادن

مسأله  .111طرخقۀ وحروحت نوزاد شحرخواری کوه حوه عنووان فرزنود خوانوده نگهوداری

ویشود ،از قرار ذیل است:

الف .اگر وردى حخواهد حا دختر شحرخوار شخص دخگری وحرم شوود ،ویتوانود او

را حه خواهر خود خا زن برادرش حسپارد تا او را  -حا شراخطی که حعدا ذکور ویشوود  -شوحر

دهد و در این صورت آن ورد دایی خا عهوى رضاعی آن دختر وحسوب وویشوود و حوا

او وحرم ویگردد.

ههچنحن ،اگر وادر آن ورد خا ههسر وی خا دختر خواهر ورد خا دختر برادرش ،نووزاد

 .1وراعات احتحاط وذکور حه جهت احتهال «حروت جهعی» بین زوجحوت دختور ووذکور و ووادر رضواعحش
ویحاشد.

ازدواح /

وذکور را شحر دهد ،وحروحت بین آن ورد و شحرخوار حاصل ویشود.

ب .اگر زنی حخواهد حا پسر شحرخوار شخص دخگری وحرم شوود ،وویتوانود او را حوه

خووواهر خووود خووا زن بوورادرش حسووپارد تووا او را  -حووا شووراخطی کووه حعوودا ذکوور وی گووردد  -شووحر

دهد و در این صورت آن زن ،خاله خا عهۀ رضاعی شحرخوار وحسوب ویشود و حوا او

وحرم ویگردد.

ههچنحن ،اگر وادر خا دختر خوواهر خوا دختور بورادر آن زن ،نووزاد ووذکور را شوحر دهود

وحروحت بین آن زن و شحرخوار حاصل ویشود.

1

 شراخط شحر دادنی که ووجج وحرم شدن رضاعی است
□ شراخط ده گانۀ کلی

مسأله  .112شووحر دادنووی کووه ووجووب وحوورم شوودن رضوواعی ووویشووود ،شووراخط و یووژهای
دارد که عجارتند از:

شحر زن بر اثر والدت نوزاد حاصل شده حاشد و انعقاد نطفۀ نوزاد وذکور ،ناشوی
ِ .1

از ازدواح صححح خا وطی حه شجهه حاشد؛

حنابراین ،اگر داخه از راه زنا صاحب فرزند و شحردار شده خا حودون والدت فرزنود  -ووثال

بر اثر استعهال دارو و وانند آن  -شحردار شوود ،حوه واسوطۀ آن شوحر ،وحروحوت حاصول

نهیشود.

 .2نوزاد شحر را از پستان داخه  -هرچند حا کهک وسحلهای  -حهكد؛

حنوووابراین ،اگووور شوووحر دادن نووووزاد حوووه واس ووطۀ غح وور از وكح وودن حاش وود وانن وود اخنك ووه

شحر دوشحده شده را حه نوزاد دهند ،اثرى ندارد.
ِ

 .3شووحر خووالص حاشوود و حووا چحووز دخگوور وخلوووط نجاشوود؛ وگوور آنچووه حووا شووحر وخلوووط

شده آن قدر کن حاشد که عرفا وستهلک و از بین رفته حه حساب آخد.

 .1وحرم شدن حا فرزند خوانده ،وهكون اسوت از طریوق ازدواح صوورت گحورد کوه توضوحح آن در وسوألۀ «»43
ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .4نووزاد ،شوحر را قوی نكنوود و اگور آن را قوی نهاخود ،بوور ایون وعوده از شوحر دادن ،اثوورى

وترتب نهیشود.

 .5شووحر دادن نوووزاد حووه وقوودارى حاشوود کووه اسووتخوانش از آن شووحر وحكوون شووده و

گوشت حدنش بروخد؛

الجته غذا دادن حه نوزاد در بین وعدههای شحر دادن اشكالی ندارد؛ حه شورط آنكوه

شحر خوردن نوزاد حه تنهایی و حهطور وستقل ،ووجب روییدن گوشت و وحكن شدن

استخوان شده حاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،در صووورتی کووه وعلوووم نجاشوود شووحر دادن حووه ایوون حوود (روییوودن

گوشت و وحكن شدن استخوان) رسحده خا نه ،چنانچه نوزاد «خک شوجانه روز کاوول»

خا «پانزده ورتجوه» -حوا توضوححی کوه در وسواجل حعود بیوان وویشوود  -شوحر حخوورد کوافی
است؛

ولووی اگوور وعلوووم حاشوود کووه آن وقوودار شووحر در روییوودن گوشووت حوودن نوووزاد و وحكوون

شدن استخوان او و ثر نجوده ،در حالی که نوزاد خک شوجانه روز کاوول خوا پوانزده ورتجوه
شحر خورده ،وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

1

 .6دو سال قهرى نوزاد تهام نشده حاشد؛

حنوابراین ،ا گور حعود از تهووام شودن دو سوال قهوری او را شووحر دهنود ،حوه کسوی َوحوورم

نهیشود؛ حلكه اگر نوزاد  -وثال  -پیش از تهام شودن دو سوال ،هشوت ورتجوه و حعود از
آن هفت ورتجه شحر حخورد ،وحروحت حاصل نهیشود.

الجته چنانچه از هنگام زاخهان زن (داخه) بیشتر از دو سال قهری حگوذرد و شوحر او

حوواقی حاشوود و نوووزادی را شووحر دهوود ،ووجووب وحروحووت ووویشووود؛ حووه شوورط آنكووه ایوون
فاصلۀ زوانی چنان طوالنی نگردد که شحر آن داخه حه زاخهان وستند نجاشد.
َ
 .7شحردار شدن داخه ،ونسوب حه خک شوهر (صاحب ل َجن) حاشد؛

حنابراین ،ا گور زنوی در دوران شوحردهی طوالق داده شوود و حعود از آن حوا وورد دخگوری

 .1حنابراین ،احتحاط آن است که ازدواح نكنند و نگاه َوحروانه نحز صورت نگحرد.

ازدواح /

ازدواح نهاخوود و از او آحسووتن شووود و تووا هنگووام زاخهووان ،شووحرى کووه از ازدواح سوواحقش

داشته حاقی حاشد و وثال هشت دفعه پیش از زاخهان از شحر وذکور و هفوت دفعوه حعود

از زاخهووان از شووحری کووه حووا ازدواح دوم حاصوول شووده ،نوووزادی را شووحر دهوود ،آن نوووزاد حووه

کسی وحرم نهیشود.

 .8داخۀ نوزاد (در «پانزده وعده» خا «خک شجانه روز» شحر دادن) خک زن حاشد؛

حنابراین ،اگر وردى دو زن دارد و نوزاد وثال از زن اول هفت حوار و از زن دوم هشوت

حار شحر حخورد ،ووجب وحروحت نهیشود؛

الجته ،چنانچوه وعودههوای شوحر دادن ز خواد حاشود ،طووری کوه وقوداری از روییودن

گوشت و وحكن شدن استخوان نوزاد ،حهطور وستقل ونسوب حه شوحر دادن زن اول و

وقدارى از روییدن گوشت و وحكن شدن استخوان حوهطور وسوتقل ونسووب حوه شوحر

دادن زن دوم حاشوود ،در ایوون صووورت هوور دو داخووه ،وووادر رضوواعی نوووزاد و حووه او وحوورم

ویشوند.

اوا اگر روییدن گوشت و وحكن شدن استخوان نوزاد ونسوب حه شحر دادن هور دو

داخه حه ضهحهۀ هن حاشد ،طوری کوه شوحر دادن هور خوک از آن دو داخوه حوه تنهوایی وو ثر
در آن نجاشد ،کافی نحست.

 .9نووزاد شوحر داخوۀ زنوده را حخوورد .حنوابراین ،ا گور حعضوی از وقودار الزم شوحر خووردن

برای حصول وحروحت را از پستان زنی که ورده است شحر حخوورد ،اثوری بور آن وترتوب

نهیشود.

شراخط ویژۀ شحر دادن خک شجانهروز

مسأله  .113ش ووحر دادن ن وووزاد در و وودت «خ ووک ش ووجانهروز کاو وول» (وعح ووار زو ووانی) در

صووورتی ووجووب وحروحووت ووویشووود کووه نوووزاد در ایوون ووودت غووذا خووا شووحر داخووۀ دخگوور را

نخورد؛ ولوی خووردن آب خوا دارو خوا شویء دخگور طووری کوه عرفوا نگوخنود« :غوذا خوورده
است» ،اشكال ندارد.

مسأله  .114برای تحقق وحروحت حا شحر دادن نوزاد حه ودت «خک شجانهروز کاول»،
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نوزاد حاخد در آن ودت حهطور ورتب و پیوسته در هنگام احتحاح خا تهایل ،از داخه شوحر

حخورد و از او درخغ نشود؛ حلكوه حنوابر احتحواط واجوب حاخود احتودای «خوک شوجانه روز» را

وقتی حساب کنند که نوزاد گرسنه حاشد و آخر آن ،نوزاد سحر حاشد.
شراخط ویژۀ شحر دادن پانزده وعده

مسأله  .115شوووحر دادن نووووزاد حووه وقووودار «پووانزده وعووده» (وعحووار عووددی) در صووورتی
ووجوب وحروحووت وویشووود کوه نووزاد پوانزده ورتجووه را از شوحر خووک داخوه حخووورد و در بووین

پانزده ورتجه ،شوحر داخوۀ دخگور را نخوورد؛ الجتوه خووردن غوذا در وحوان وعودههای ووذکور،
اشكال ندارد؛

مسأله  .116شووحر دادن نوووزاد حووه وقوودار «پووانزده وعووده» (وعحووار عووددی) در صووورتی
ووجب وحروحت ویشود که نوزاد در هر دفعه حه وقدار کاول شحر حخورد حه این وعنا
که نوزاد گرسنه حاشد و تا سحر شدن کاول حدون فاصله شحر حخورد؛

ولووی اگوور در بووین شووحر خوووردن نفووس تووازه کنوود ،خووا کهووی صووجر کنوود کووه از احتووداى

پسووتان در دهووان گوورفتن تووا زوووان سووحر شوودن عرفووا خووک وعووده حسوواب شووود ،اشووكال

ندارد .حنابراین ،شحر خوردن ناقص کافی نحسوت و نهویتووان دو خوا چنود شوحر خووردن
ناقص را حه ونزلۀ خک شحر خوردن کاول حه حساب آورد؛

مسأله  .117فاصله افتادن وحان «پانزده وعده» (فاصولۀ زووانی) در صوورتی کوه سوایر
شراخط شحر دادن رعاخت شود اشكال ندارد.
 وساجل وتفرقه شحر دادن

مسأله  .118ا گور زنووی از شوووهر خووود حچووهدار شووود و از شووحر حاصول از زاخهووان چنوودین

نوزاد را  -حوا رعاخوت شوراخطی کوه در وسواجل قجول بیوان شود  -شوحر دهود ،در حوالی کوه
َ
صواحب ل َوجن (پودر رضواعی) خووک نفور حاشود ،ههوۀ آنووان حوه خكودخگر وحورم ویشوووند و
َ
داخۀ وذکور« ،وادر رضاعی» و شوهر وی (صاحب ل َجن) «پدر رضاعی» آنان وحسوب
ویشود.
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مسأله  .119اگر زنی نوزادی را  -حا رعاخت شراخطی که در وساجل قجل بیان شد  -شوحر
َ
دهد ،چنانچه شوهرش (صاحب ل َجن) فوت نهوده خا او را طالق دهود و آن زن حوا فورد
دخگووری ازدواح نهاخوود و از وی دارای فرزنوود شووده و از شووحر حاصوول از زاخهووان جدخوود،

نوزاد دخگری را شحر دهد ،آن دو حچه ،برادر و خواهر رضاعی هن وحسوب نهیشوند.

حنووابراین ،بوورای اخنكووه وحروحووت رضوواعی بووین دو شووحرخوار حاصوول شووود ،الزم
َ
است صاحب ل َجن (پدر رضاعی) آن دو ،خک نفر حاشد.
َ
مسأله  .111ا گوور صوواحب لو َوجن (پوودر رضوواعی) خووک نفوور حاشوود و ههسووران وی  -حووا

رعاخووت شووراخط  -هوور کوودام نوووزادی را شووحر دهنوود ،ههووۀ آن حچووههووا حووه خكوودخگر وحوورم
ویشوند ،هرچند وادر رضاعی هر کدام حا دخگری وتفاوت حاشد.

مسأله  .111ا گوور زنووی از شوووهر خووود حچووهدار شووود و از شووحر حاصوول از زاخهووان ،پسوور و
دختوورى را  -حووا رعاخووت شووراخطی کووه در وسوواجل قجوول بیووان شوود  -شووحر حدهوود ،خووواهر و
برادر آن دختر ،حا خواهر و برادر آن پسر وحرم نهیشوند.

مسأله  .112اگر زنی دختر عهه خا دختر خالۀ فردى را شحر دهد ،آن زن ،خاله خوا عهوۀ
رضاعی آن فرد نشده و حا او وحرم نهیحاشد.

مسأله  .113وردی که دو زن دارد ،اگر خكی از آن دو زن ،فرزند عهو خوا دایوی زن دخگور

را شحر دهد ،ازدواح زن دخگر حا شوهرش حاطل نهیشود.

 راههای اثجات وحروحت از طریق رضاع (شحرخوردن)

مسأله  .114شووحر دادنووی کووه ووجووب وحروحووت رضوواعی وی گووردد ،از راههووای ذیوول

ثاحت ویشود:

الف .خجر دادن فرد خا افرادی که ووجب خقحن خا اطهحنان حه این اور گردد؛ ههوحن

طور هر راه عقالیی دخگری که ووجب حصول اطهحنان شود.
ب .شهادت دادن دو ورد عادل (بینه)؛

الجتووه گووواهی آن دو ،حاخوود حووا بیووان کلحووۀ شووراخط شووحر دادن کووه در وسووألۀ «»144
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ذکر شد ،ههراه حاشود .حنوابراین ،ا گور فقوط حگوخنود« :شوحر خووردن حوه وقودار وحروحوت

صورت گرفته» خا وثال حگوخند« :فالن فرد فرزند رضاعی فالنوی اسوت» ،کوافی نحسوت؛
وگر آنكه ووجب خقحن خا اطهحنان حه تحقق شراخط وذکور شود.

اوا ثاحت شدن شحر دادن ،حه شهادت دادن «خک ورد و دو زن» خوا «چهوار زن» کوه

ههگووی عووادل حاشووند  -حووا توضووححی کووه گذشووت  -وحوول اشووكال اسووت و وراعووات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .115اگوور وعلوووم نجاشوود نوووزاد حووه وقوودارى کووه ووجووب وحوورم شوودن اسووت شووحر
خورده خا نه ،خا اخنكه نسجت حه تحقق شراخط وحروحت شوک خوا گهوان حاصول شوود،
آن نوزاد حه کسی وحرم نهیشود ،هرچند رعاخت احتحاط پسندخده است.

مسأله  .116اگر وردی حا وجود اخنكه اقرار نهوده زنی از وحارم رضاعی اوست ،حا وی
ازدواح کند ،چنانچه احتهال عقالیی نسجت حوه صوححح بوودن اقورار وی داده شوود،

ازدواح او حاطل حه حساب ویآخود و چنانچوه اقورار ووذکور حعود از عقود ازدواح صوورت
گحرد و زن نحز گفتار وی را تصدیق نهاخد ،عقد ازدواح حاطل است.

حنووابراین ،اگوور ووورد حووا او نزدخكووی نكوورده ،خووا نزدخكووی کوورده ،ولووی در وقووت نزدخكووی

کردن ،زن ویدانسته بر آن وورد حورام اسوت ،بورای آن زن وهرخوه ثاحوت نهویشوود و ا گور
زن حعد از نزدخكی حفههد بر آن وورد حورام بووده ،وورد حاخود وهور او را حوه انودازۀ وهور زنوانی

که وثل او هستند (وهر الهثل) حدهد.

شاخان ذکر اسوت ،چنانچوه فوردی کوه اقورار حوه وحروحوت رضواعی نهووده زن حاشود

نحز ،حكن فوق جاری ویحاشد.

(اداوۀ افرادی که ازدواح حا آنان حرام و حاطل است)
 .3 زن شوهردار

مسأله  .117اگر وردی حداند زنی شوهر دارد و حا او ازدواح کند (داجن خا ووقت) ،چه حا

ازدواح /

او نزدخكی کرده حاشد خا نه ،ازدواح وذکور حاطل است و حعدا هن نجاخد او را بورای خوود
عقد کند و بر وی حرام احدی ویشود.

مسأله  .118اگووور وووورد نهیدانسوووته کوووه ز ن ش وووهر دارد و ح ووا او ازدواح نه وووده (داج وون خ ووا
ووقت) ،در صورتی که حعد از ازدواح ،حا او نزدخكی کرده ،حنابر احتحاط واجوب بور وی

حرام احودی ویشوود و چنانچوه حوا او نزدخكوی نكورده حاشود ،عقود ازدواح حاطول اسوت؛
ولی بر او حرام احدی نهیشود ،هرچند زن آ گاهانه بر این اور اقدام کرده حاشد.
 .7 زنی که در عده است

مسأله  .119ا گوور وووردی حووا زنووی کووه در عوودۀ شووخص دخگووری اسووت ازدواح کنوود ،ایوون
ازدواح حاطل است؛

اوا حكن ازدواح حعدی آن دو و اخنكه آخا آن زن بر آن ورد حرام احودی ویشوود خوا نوه

چند صورت دارد:

الف .زن و ورد خا خكی از آن دو حداند کوه زن در اخوام عوده اسوت و حدانود ازدواح در

عده حرام ویحاشد؛

در این صورت ،آن زن بر آن ورد حرام احدی ویشود ،هرچند ورد حعد از عقد حا آن

زن نزدخكی نكرده حاشد.

ب .هووحچ خووک از زن و ووورد نهوویدانسووتهانوود کووه زن در اخووام عووده اسووت خووا از حوورام

بودن ازدواح در عده اطالع نداشتهاند خا نسجت حه هر دو اوور آ گواهی نداشوتهاند 1و در
اخام عده نزدخكی 2کرده حاشند.

در این صورت نحز ،آن زن حا آن ورد حرام احدی ویشود.

ج .هحچ خک از زن و ورد نهیدانستهاند که زن در اخام عده است خا از حرام بودن

ازدواح در عده اطالع نداشتهاند خا نسجت حه هر دو اوور آ گواهی نداشوتهاند 3و نزدخكوی
 .1در حكن وذکور ،فرقی بین جاهل قاصر و وقصر نحست.
 .2هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .3ههان.
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انجام نشده خوا اخنكوه نزدخكوی پوس از سوپری شودن اخوام عوده صوورت گرفتوه خوا وعلووم

نحست نزدخكی در اخام عده انجام شده خا پس از آن؛

در این صورت ،ازدواح وذکور ووجب حرووت احودی نهویشوود و وویتواننود پوس از

تهام شدن اخام عده ،دوحاره ازدواح نهاخند.

مسأله  .121در وواردی که ازدواح در عوده ووجوب حرووت احودی ویشوود ،بوین عقود
داجن و ووقت فرقی نحست؛

ههووحن طووور ،حكوون وووذکور شوواول هوور خووک از انووواع عووده واننوود عوودۀ طووالق رجعووی،

عدۀ طالق حاجن ،عدۀ ازدواح ووقت ،عدۀ وفوات ،عودۀ وطوی حوه شوجهه ،عودۀ فسوخ و
انفساخ ویشود.

1

مسأله  .121اگر زوانی که ورد ازدواح وی کند ،هنوز عدۀ زن شروع نشده ،عقد وذکور

حاطوول اسووت؛ ولووی حكوون ازدواح در عووده را نوودارد و ووجووب حروووت احوودی نهوویشووود،
هرچند نزدخكی صورت گرفته حاشد؛

حنابراین ،اگر ورد حا زنی که شووهرش فووت نهووده ،ولوی زن حوه سوجب غاخوب بوودن

شوووهرش هنوووز از وفووات وی اطووالع پیوودا نكوورده ازدواح نهاخوود ،حروووت احوودی حاصوول

نهیشود ،زیرا احتدای عدۀ وفات از هنگام اطالع زوجه از وفات شوهرش ویحاشد.

2

مسأله  .122اگر فردی شخص دخگری را وکحول کنود توا زن وعحنوی را بورای او در زووان

وعلوم عقد کند و وکحل ،آن زن را در ههان زووان بورای وی عقود نهاخود ،در حوالی کوه

آن ز ن هنگام عقد در اخام عده بوده ،عقد ازدواح وذکور حاطل اسوت و حكهوی کوه در
وسألۀ « »115بیان شد در این وورد نحز جاری ویحاشد.

حنابراین ،در وورد حروت احودی زن و وورد ،اطوالع داشوتن خوا اطوالع نداشوتن وکحول

نسووجت حووه اخنكووه زن در عووده اسووت (و نحووز علوون و جهوول وکحوول نسووجت حووه حكوون حوورام
بودن ازدواح در عده) تأثحری ندارد و وال ک ،علن و جهل زوح و زوجه است.
 .1توضحح هر خک از اقسام عده در فصل «طالق» ،وجحث احكام عده ذکر ویشود.
 .2توضحح آغاز عدۀ وفات ،در وسألۀ « »574ذکر ویشود.

ازدواح /

مسأله  .123اگوور انسووان شخصووی را وکحوول کنوود کووه زنووی را بوورای او عقوود نهاخوود و زن را
هن وعحن نكند و وکحل زنی را که در اخام عده بوده برای آن ورد عقود نهاخود ،ایون عقود

فضولی است.

1

حنابراین چنانچه فرد ،این عقد فضولی را در اخام عده اجازه نهاخود ،حكون ازدواح

در عووده -کووه در وسووألۀ « »115بیووان شوود  -در وووورد آن جوواری ووویشووود و در غحوور ایوون
صورت ،عقد وذکور لغو وحسوب شده و ووجب حروت احدی نهی گردد و ازدواح حوا

آن زن حعد از سپری شدن اخام عده اشكال ندارد.

مسأله  .124اگوور فوورد حووا زنووی ک وه در عوودۀ شووخص دخگووری اسووت ازدواح کنوود ،ولووی

ازدواح وووذکور حووا صوورف نظوور از اخنكووه زن در عووده اسووت ،حاطوول حاشوود  -واننوود ازدواح
ووقت حدون تعحین ودت خا وهرخه ،خا ازدواح حا خوواهر زن خوا ازدواح حوا دختور حوا کرهای

که در شؤون زندگی خوخش اسوتقالل نودارد حودون اذن ولوی شورعحش  -وحقوق شودن

حرووووت احووودی حوووا توضووححی کوووه در وسووأله « »115بیووان شوود ،وحوول اشووكال اسووت و
وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود؛

الجته ،اگر حعضی از ارکان و وقووات عقد وحقوق نشوده حاشود ،طووری کوه ازدواح

صدق نكند ،ووجب حروت احدی نهیشود.

مسأله  .125زنی که در اخام عده بوده و شک دارد که عدهاش تهوام شوده خوا نوه ،حاخود

حنا را بر حاقی بودن عده حگذارد .حنابراین ،نهیتواند حا ورد دخگری ازدواح نهاخد.

2

مسأله  .126اگر زن حه جهتی از زوجحت شوهرش خارح شود ،وثول آنكوه شووهرش او

را طالق داده خا ودت عقد ووقت او حا شووهرش تهوام شوده خوا وی حاقحهانودۀ وودت را

حه وی حخشحده حاشد ،چنانچه آن زن حعد از ودتی حا ورد دخگوری ازدواح کورده و پوس
از ازدواح شووک نهاخوود هنگووام عقوود ازدواح حووا شوووهر دوم ،عوودهاش از شوووهر اول تهووام
بوده خا نه ،حه شک خود اعتنا نهیکند.

 .1حه جهت اخنكه وکالت وذکور شاول عقد در اخام عده نهیشود و حه عقد صححح انصراف دارد.
 .2شاخان ذکر است حكن پوذیرش گفتوار زنوی کوه ادعوا وویکنود در عودۀ کسوی نحسوت ،در وسوألۀ « »501ذکور
ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .9 زن شوهرداری که فرد حا او زنا کرده

مسأله  .127اگر فردی (نعوذ حام) حا زن شوهردار زنوا نهاخود ،حنوابر احتحواط واجوب آن
زن بر وی حرام احدی ویشود.

شاخان ذکر است ،در این حكن فرقی نحست بین اخنكوه زن شووهردار در عقود داجون

ههسرش بوده خا عقد ووقت ،وسلهان حاشد خا کافر اهل کتاب ،حالغ حاشد خا ناحالغ.

ههحن طور ،فرقی نحست نزدخكی از طرف زن ،زنا وحسوب شود خا وطوی حوه شوجهه

و نحز فرقی ندارد نزدخكی (زنا) از جلو انجام شده است خا از پشت.

حكن وذکور شاول ووردی که ورد (زانی) از شوهردار بودن زن اطالع نداشته خوا بور

انجام این عهل وججور (اکراه) شده نحز ویشود.

مسأله  .128اگووور زن شووووهردار (نعووووذ حووام) ورتكووب زنووا شووود ،بوور شوووهر خووود حوورام

نهیشود ،هرچند بور ایون عهول اصورار ورزد؛ ولوی چنانچوه توحوه نكنود ،بهتور اسوت کوه
شوهرش او را طالق دهد.

1

 .3 زنی که در عده بوده و فرد حا وی زنا کرده

مسأله  .129اگر فردی حا زنی که در عدۀ طالق رجعی است زنا کند ،حكون زنوا حوا زن

شوهردار  -که در وسألۀ « »143بیوان شود  -در ووورد آن جواری وویشوود .حنوابراین ،آن
زن حنابر احتحاط واجب بر وی حرام احدی ویشود.

مسأله  .131اگر فردی حا زنی که در عدهای غحور از عودۀ طوالق رجعوی اسوت  -واننود
عودۀ طوالق حواجن ،عودۀ عقوود ووقوت ،عودۀ وفوات ،عودۀ وطووی حوه شوجهه ،عودۀ فسووخ و

انفساخ  -زنا کنود ،ووجوب حرووت احودی نهویشوود و وویتواننود پوس از سوپری شودن
اخووام عووده  -حووا رعاخووت آنچووه در وسوواجل« 105و  »104ذکوور ووویشووود  -حووا هوون ازدواح

نهاخند.

 .1الجته ،ارتكاب عهل زنا ووجب ساقط شدن وهرخۀ زن نهیشود.

ازدواح /

در این حكن ،فرقی نحست که نزدخكی از طرف زن ،زنا حاشد خا وطی حه شجهه.

1

مسأله  .131اگوور فووردی حووا زن شوووهردار کووه شوووهرش وفقووود و ناپدخوود شووده زنووا کنوود،

سپس آشكار شود که شوهر آن زن فووت شوده ،ولوی وعلووم نشوود کوه زنوا قجول از فووت
شوهر انجام شده خا حعد از آن ،حنابر احتحاط واجب ازدواح حا او جایز نحست؛

اوا اگر وعلوم شود فوت ورد قجل از وقوع زنا بوده ،این زن بر آن ورد زنا کننوده حورام

احدی نهیشود و حعد از سپری شدن عدۀ وفات ویتواند حا او ازدواح کند.

مسأله  .132اگر وردی حا زنوی کوه در عوده اسوت زنوا نهاخود و ندانود عودۀ آن زن ،عودۀ

رجعی بووده خوا حواجن ،توا زووانی کوه ایون شوک حواقی اسوت ،بور او حورام احودی وحسووب

نهیشود؛

اوا اگر ورد حداند که زن در عدۀ رجعی بوده ،ولی شک داشوته حاشود کوه عودۀ وی

تهام شده خوا نوه ،چنانچوه حوا او زنوا نهاخود ،حنوابر احتحواط واجوب بور آن زن حورام احودی

ویشود.

 oوطی حه شجهه حدون عقد ازدواح در اخام عده خا حا زن شوهردار خا بیشوهر

مسأله  .133اگر وردی حدون اجرای عقد ازدواح 2،حا زنی کوه در اخوام عوده (هور خوک از

اقسام عده) اسوت خوا زنوی کوه شووهردار خوا حودون شووهر اسوت ،وطوی حوه شوجهه نهاخود،

حروت احدی وحقق نهیشود.

در حكن وذکور ،فرقی نحست که این اور (نزدخكی) از طرف زن ،وطی حه شوجهه خوا

زنا حاشد.

3

 .1در ووردی که نزدخكی از طرف وورد زنوا و از طورف زن وطوی حوه شوجهه وحسووب وویشوود ،زن حنوابر احتحواط
واجب حاخد عدۀ وطی حه شجهه نحز نگه دارد و در ایون صوورت ،حكون توداخل دو عوده در فصول «طوالق»،
وجحث «عدۀ وطی حه شجهه» ذکر ویشود.
 .2اگر وطی حه شجهه حا اجرای عقد ازدواح بوده ،حكن آن در وساجل قجل بیان شد.
 .3زن حاخد عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد و چنانچه این عهول در اخوام عوده واقوع شوده ،حكون توداخل دو عوده
در «فصل طالق» ،وجحث عدۀ وطی حه شجهه ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ُ
حرم
 .6 فرد و ِ

مسأله  .134اگر ورد در حال احرام ازدواح کند ،چنوحن عقودی حورام و حاطول اسوت،
هرچند زنی کوه حوا او ازدواح کورده در حوال احورام نجاشود و چنانچوه ویدانسوته ُوحورم
است و ازدواح در حال احرام حرام ویحاشد ،آن زن بر وی حرام احدی ویشود.

مسأله  .135اگر زن در حال احرام ازدواح نهاخد ،چنحن عقدی حورام و حاطول اسوت،
هرچند وردی که حوا او ازدواح کورده ،در حوال احورام نجاشود و چنانچوه زن وویدانسوته
ُوحرم اسوت و ازدواح در حوال احورام حورام ویحاشود ،حنوابر احتحواط واجوب آن وورد بور
وی حرام احدی ویشود.

مسأله  .136ازدواح در حال احرام که ووجوب حرووت احودی وویگوردد ،شواول احورام
حج و عهره (واجب خا وستحب) ویشود ،هرچند حج خا عهره حه نحاحت از شوخص
خود فرد ُوحرم انجام دهد خا فوردی
دخگری انجام شود و فرقی ندارد که عقد ازدواح را ِ
را برای این اور وکحل نهاخد.

شاخان ذکر است ،اگر ازدواجی که در حال احرام صورت گرفتوه  -حوا صورف نظور از

واقع شدن در حال احرام  -حاطل حاشد ،وشاحه حكهی که در وسألۀ « »140بیان شود

در وورد آن جاری ویشود.

مسأله  .137فووردی کووه از احوورام خووارح شووده 1ویتوانوود ازدواح کنوود ،هرچنوود «طووواف

نساء» 2را انجام نداده حاشد.

ش وواخان ذکووور اسوووت ،حوووهطور کل ووی کس ووی ک ووه «ط ووواف نس وواء» را ح ووه ج ووا نح وواورده،

استهتاعات زناشویی بر وی حالل نهیشود.

 .3 زنی که سه ورتجه فرد وی را طالق داده

مسأله  .138ا گور ووردی ههسورش را دو حوار طوالق دهوود و حعود از هور حوار طوالق در اخووام
 .1کحفحت خروح از احرام ،در وناسک حج ذکر شده است.
 .2طواف نساء خكی از وناسک حج (تهتع ،ؤفراد و ِقران) و ههحن طور عهرۀ وفرده است.

ازدواح /

عده حه وی رجوع نهاخود (در صوورتی کوه طوالق رجعوی حاشود) خوا حعود از هور حوار طوالق
وجددا وی را حه عقد خوخش در آورد (در صورتی که طالق حاجن حاشد خا طالق رجعی

بوده و اخام عده سپری شده حاشد) ،حعد از طالق سوم آن زن بر او حرام ویشود؛

1

الجته ،اگر حعد از طالق سوم آن زن حا ورد دخگری ازدواح نهاخود ،حوا شوراخطی کوه در

وسألۀ « »070بیان خواهد شد ،شوهر اولش ویتواند حعدا حا آن زن ازدواح نهاخد.

شاخان ذکر است ،چنانچه تعداد طالقهوایی کوه نسوجت حوه زن صوورت گرفتوه حوه

نه طالق برسد حا شراخط ویژهای 2،آن زن بر شوهرش حرام احدی ویشود.
 .8 زن و شوهری که ِلعان کردهاند

مسأله  .139اگوور وووردی حووه زن داجهووی خوووخش نسووجت زنووا حدهوود خووا فرزنوودی کووه از زن
داجهووحش حووه دنحووا آوووده را از خووودش نفووی کنوود ،خعنووی حگو خوود« :ایوون فرزنوود وووال ووون

نحست» ،در این دو وورد چنانچه بین آن زن و شووهر حوا شوراخط و یوژهایِ « 3لعوان» واقوع
شود ،ازدواجشان حاطل شده و زن بر شوهرش حرام احدی ویشود.

مسأله  .141اگوور ووورد حووه ههسوور خوووخش کووه الل اسووت نسووجت زنووا دهوود ،آن زن حووه وی
حرام احدی ویشود؛

ایوون حكوون (حروووت احوودی) ،در جووایی کووه ووورد حووه ههسوور ناشوونوای خووود چنووحن

نسووجتی دهوود وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک

نشود.

 .1 زنی که زوجۀ پنجن فرد حه حساب آخد

مسأله  .141فردی که داراى چهار زوجۀ داجهی است ،نهیتواند حا زن دخگری ازدواح
 .1شاخان ذکر است ،اگر در اثنوای سوه طوالق ،وورد دخگوری حوا آن زن حوا رعاخوت شوراخط ازدواح داجون و نزدخكوی
نهاخد ،ووجب حروت نهیشود.
ّ
هًهاجالصازیى ،جلد سوم ،وسألۀ « »044بیان شده است.
 .2این شراخط در کتاب
ّ
 .3این شراخط در کتاب هًهاجالصازیى ،جلد سوم ،فصل «لعان» بیان شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

داجن نهاخد؛ وگر آنكه حعضی از ههسران او حهحرند خا راحطۀ زوجحت بوین وی و حعضوی
از ههسرانش حه سجب طالق خا فسخ عقد ازدواح خا وانند آن از بین برود.

مسأله  .142اگر فردی که چهار زوجۀ داجهی دارد ،خكی از آنان را طالق رجعی دهد،

حاخد صجر کند تا اخام عدۀ آن زن تهام شود و قجول از تهوام شودن عوده نهویتوانود حوا زن
دخگری ازدواح داجن نهاخد.

این حكن ،حنابر احتحاط واجب در وورد طالق حاجن خا فوت حعضی از ههسران نحوز

جاری ویحاشد؛

اوا در صورت فسخ خا حاطول شودن ازدواح وورد حوا حعضوی از ههسورانش حوه جهوت

رضوواع و واننوود آن ،ووویتوانوود قجوول از تهووام شوودن اخووام عووده ،حووا زن دخگووری ازدواح داجوون

نهاخد؛

الجتووه ا گوور زن از افوورادی اسووت کووه عووده ندارنوود واننوود زن خاجسووه ،ووورد ووویتوانوود

حالفاصله حعد از طالق ،حا زن دخگری ازدواح داجن کند.
 .90 کافر و ورتد

مسأله  .143ا گوور زن وسوولهان پووس از ازدواح ،ورتوود شووود (چووه ورتوود ولووی و چووه ورتوود

فطری) 1خا ورد وسلهان پس از ازدواح ورتد ولی شود ،عقد ازدواح حاطل ویگردد؛

وگوور آنكووه زوجووه از زنووانی حاشوود کووه حاخوود عووده نگووه دارنوود 2کووه در ایوون صووورت،

چنانچه فرد ورتد در اثنای اخام عده ،دوحاره وسلهان شود ،عقود ازدواجشوان حوه حوال
خود حاقی است ،هرچند احتحاط وستحب آن اسوت کوه ا گور حخواهنود حوا هون زنودگی

کنند دوحاره صحغۀ عقد حخوانند.

حنووابراین ،ا گوور فوورد وووذکور تووا پاخووان عووده وسوولهان نگووردد ،وعلوووم ووویشووود کووه

ازدواجشان از زوان ارتداد حاطل شده است.

« .1ورتد» فردی است که از دین اسالم خارح شده و کافر گردد و بور دو قسون اسوت :ورتود فطوری ،ورتود ولوی،
که توضحح هر خک در فصل «ارث» ،وسألۀ « »1455بیان خواهد شد.
 .2احكام وربوط حه عده و زنانی که حاخد عده نگه دارند ،در فصل «طالق» خواهد آود.

ازدواح /

مسأله  .144اگوور ووورد وسوولهان پووس از ازدواح ورتوود فطووری شووود ،عقوود ازدواح حاطوول

ویشود و ههسرش بر او حرام ویگردد و حاخد  -حا توضححی کوه در وسوألۀ « »543ذکور
ویشود  -عده نگه دارد؛

الجتووه ،چنانچووه ووورد در اثنووای عووده توحووه نهاخوود و وسوولهان شووود ،حوواقی بووودن عقوود

ازدواح وحوول اشووكال ووویحاشوود .حنووابراین ،ا گوور حخواهنوود حووا هوون زنوودگی کننوود حنووابر
احتحاط واجب حاخد دوحاره صحغۀ عقد حخوانند و چنانچه حخواهند جدا شوند ،حنوابر

احتحاط واجب حاخد صحغۀ طالق اجرا گردد.

مسأله  .145زنی که وسلهان است نهیتواند حه صورت داجن خا ووقت حا کوافر ازدواح
نهاخد و در این حكن ،فرقوی نحسوت کوه کوافر ووذکور اهول کتواب خوا غحور اهول کتواب،

1

ورتد فطری خا ولی خا فرد ناصجی حاشد.

مسأله  .146ورد وسلهان نهیتواند حا زن کافر غحر اهل کتاب خا زنوی کوه ورتود فطوری

خا ولی خا ناصجی است حه صورت داجن خا ووقت ازدواح نهاخد.

2

مسأله  .147ازدواح ووورد وسوولهان حووا زنووی کووه یهووودی خووا وسووححی اسووت 3حووه صووورت
داجن ،حنابر احتحاط واجب جایز نحست؛ اوا ازدواح ووقت حا وی جایز است؛

4

الجتووه ا گوور ووورد ،زن وسوولهان دارد ،ازدواح وی حووا زن یهووودی خووا وسووححی (چووه حووه

صورت داجن و چه ووقت) ،حدون اذن ههسرش حنابر فتوی و حا اذن وی حنوابر احتحواط

واجب جایز نحست.

 .1فرقۀ بهاجحت کافر وحسوب ویشوند و ازدواح ورد خا زن وسلهان حا آنان ،حاطل و حرام است.
 .2ههحن طور ،وطی و نزدخكی حدون عقد حا زن کافر  -چه اهل کتواب حاشود خوا نجاشود  -حوه قصود اسوتحالء بور
وی جایز نحست ،هرچند زن وذکور در کشوری ساکن حاشد کوه حوهطور وسوتقحن خوا غحور وسوتقحن در حوال
جنو حا وسلهانان است.
 .3حدیهی است فرض وسأله در ووردی است که زن وسححی خا یهودی وتأهل (شوهردار) نجاشد .حنوابراین،
اگوور زن وووذکور حووا ووورد کووافری ازدواح کوورده حووه ازدواجووی کووه در نووزد آنووان صووححح ووویحاشوود ،زن شوووهردار
وحسوب شده و ازدواح حا وی وطلقا جایز نحست.
 .4شاخان ذکر است ا گور فورد بور اثور ازدواح در وعورض انحوراف خوا سسوتی در عقاجود دخنوی حاشود ،تكلحفوا نجاخود
اقدام حه ازدواح نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

این حكن ،در ووردی که فرد ،زن وسولهان خوود را طوالق رجعوی داده و هنووز اخوام

عدۀ رجعی حاقی است نحز جاری ویشود.

مسأله  .148ورد وسلهان حنابر احتحاط واجب نهیتواند حا زن زرتشتی َ(وجوسی) حه

صورت داجن خا ووقت ازدواح نهاخد.

ههچن ووحن ،ازدواح ح ووا زن ص وواحجی ُ
(ص ووجی) در ص ووورتی ک ووه ص وواحجحن طاخف ووهای از

وسحححت وحسوب شوند ،حكون وسوألۀ « »103را دارد؛ اووا ا گور صواحجحن حتپرسوت
حاشند ،ازدواح حا زن صاحجی جایز نحست.

شاخان ذکر است ،چنانچه حقحقت صاحجحن وعلوم نجاشد ،حنابر احتحواط واجوب

نهیتوان حا وی ازدواح نهود.

1

مسأله  .149عقد واقع بین کفار ،در صورتی که نزد آنوان و بور طجوق آیینشوان صوححح

حاشد ،آثار صوحت بور آن جواری وویشوود؛ فورق نودارد زوجوحن هور دو کوافر اهول کتواب
حاشند خا کافر غحر کتابی خا وختلف حاشند ،حتی ا گور زوجوحن کوافر ههزووان وسولهان

شوند ،ازدواجشان حاقی است و نحاز حه خواندن عقد ازدواح جدخد نحست و ا گور خكوی

وسلهان شود و دخگری وسلهان نشود خا حهطور غحر ههزوان وسلهان شوند ،حكون آن

در وساجل حعد ذکر ویشود.

شاخان ذکر است ،اگر ازدواح کفار از وواردی حاشد کوه در آیوین اسوالم حورام اسوت

وانند ازدواح حا وحارم ،حا وسلهان شدن حكن اسالم در وورد آن جاری ویشود.

مسأله  .151اگوور شوووهر 2زن اهوول کتوواب وسوولهان شووود ،ازدواجووش حووا زن وووذکور حوواقی
است ،هرچند هنوز حا آن زن نزدخكی نكرده حاشد؛

اوا اگر شوهر 3زن غحر اهل کتاب وسلهان شود ،چنانچه اسالوش قجل از نزدخكوی

حا زوجۀ وذکور حاشد ،عقد ازدواجشان حاطل ویشوود و ا گور حعود از نزدخكوی حاشود بوین
 .1شاخان ذکر است وردی که دارای ههسر وسلهان است« ،حنابر فتوی» نهیتوانود حودون اذن ههسور خووخش
حا فرقههای وذکور ازدواح نهاخد.
 .2چه شوهر وذکور نحز اهل کتاب حاشد خا نجاشد.
 .3ههان.

ازدواح /

آن دو جوودایی انداختووه ووویشووود .چنانچووه زوجووۀ وووذکور در اخووام عووده وسوولهان شووود،
عقد ازدواجشان حاقی است و اگر دوران عده حه پاخوان برسود و وسولهان نشوود ،وعلووم

ویشود که عقدشان از ححن وسلهان شدن زوح حاطل شده است.

مسأله  .151اگر زوجۀ وورد غحور وسولهان  -چوه زوجوه اهول کتواب حاشود خوا نوه  -وسولهان

شود ،چنانچه اسالوش قجول از نزدخكوی حوا وی حاشود ،عقود ازدواجشوان حاطول وویشوود و
اگوور حعوود از نزدخكووی حاشوود ،وشووهور بووین فقهووا آن اسووت کووه «بووین آن دو جوودایی انداختووه

ویشود ،چنانچه شوهرش در اخام عده وسلهان شود ،عقد ازدواجشان حاقی است و اگر

دوران عده حه پاخان برسد و وسلهان نشود ،وعلوم ویشود که عقدشان از ححن وسلهان

شدن زوجه حاطل شده است» ،ولی حكن وذکور وحل اشوكال اسوت و احتحواط واجوب
آن است که اگر شوهر در اخام عده وسلهان شود ،چنانچه قصد اداوۀ زندگی دارند ،عقد

ازدواح وجدد خوانده شود و اگر قصد جدایی دارند صحغۀ طالق جاری شود.

مسأله  .152ازدواح شحعۀ دوازده اواوی حا زنی که وسلهان است ،ولی شوحعۀ دوازده
اووواوی نحسووت ،صووححح ویحاشوود .ههچنووحن ،ازدواح زنووی کووه شووحعۀ دوازده اووواوی
است حا ورد وسلهانی که شحعۀ دوازده اواوی نحست ،صححح ولی وكروه ویحاشد؛

الجته ،در ووارد فوق اگر ازدواح حاعث شود فرد در وعرض انحراف خا سست شودن

در اعتقادات قرار گرفته خا حه جهوت ایون ازدواح نتوانود حوه وظواخف شورعی خوود طجوق

وووذهب شووحعۀ دوازده اووواوی حووه درسووتی عهوول نهاخوود خووا وفسوودۀ دخگووری داشووته کووه

اجتناب از آن شرعا الزم است ،چنحن ازدواجی تكلحفا حرام است.

1

 .99 دختر ،نوه ،وادر ،وادربزرگ و خواهر کسی که فرد حا وی لواط کرده

مسأله  .153اگر فرد حالغ حا پسر ناحالغی (نعوذ حام) لواط کند 2،هحچ گاه نهیتواند حوا
افراد ذیل ازدواح  -داجن خا ووقت  -کند:

 .1حكن اخحر ،در ووردی که طرف وقابل شحعۀ دوازده اواوی حاشد نحز جاری است.
 .2هرچنوود دخووول کهتوور از ختنووه گاه حاشوود و در صووورت شووک خووا گهووان حووه ایوون اووور ،حكوون حروووت ثاحووت
نهیشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الف .دختر کسی که حا وی لواط شده.

ب .نوۀ (دختر دختر خا دختر پسر و هر چه پایین رود) کسی که حا وی لواط شده.

ج .وادر و وادربزرگ (وادر پدر خا وادر وادر هر چه حاال رود) کسوی کوه حوا وی لوواط

شده.

د .خواهر شخصی که حا وی لواط شده.

1

شوواخان ذکوور اسووت ،در ووووارد فوووق فرقووی بووین وووورد «نسووجی» و «رضوواعی» نحسووت و

چنانچه فرد حا خكی از افوراد فووق ازدواح کورده ،عقود ازدواح حاطول اسوت و حاخود از هون

جدا شوند.

ایووون حكووون ،حنوووابر احتحووواط واجوووب در ووووردى کووه لووواط کننووده حوووالغ نجاشوود خووا

شخصووی کووه حووا وی لووواط شووده حووالغ حاشوود ،نحووز جووارى اسووت و در ایوون فوورض ا گوور فوورد

ازدواح کرده ،صححح بوودن آن وحول اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در

این وورد ترک نشود.

مسأله  .154فردی که حا وی (نعوذ حام) لواط شده ،وویتوانود حوا دختور خوا نووه ،ووادر و
وادربزرگ و خواهر لواط کننده  -چه نسجی و چه رضاعی  -ازدواح نهاخد.

مسأله  .155اگر فردی حعد از ازدواح حا پدر خا پدربزرگ خوا پسور خوا نووۀ ههسور خووخش خوا
بوورادر وی (نعوووذ حووام) لووواط کنوود ،حنووابر احتحوواط واجووب ههسوورش حووه او حوورام احوودی

ووویشووود و صووححح بووودن عقوود ازدواجشووان وحوول اشووكال اسووت .حنووابراین ،وراعووات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 احکام ازدواح حا زنی که زنا کرده

مسأله  .156اگر ورد حا زنی که شوهر نودارد و در عودۀ رجعوی شوخص دخگوری نحسوت

زنا کند ،حنابر احتحاط واجب نهویتوانود پویش از آنكوه زن نسوجت حوه ارتكواب زنوا توحوه

نهاخد حا وی ازدواح کند.

 .1حكن وذکور ،شاول دختر خواهر و دختر برادر شخصی که حا وی لواط شده نهیشود.

ازدواح /

حنابراین ،صححح بودن چنحن ازدواجی قجل از توحه وحل اشكال است و وراعات

وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

اوا شخص دخگر  -غحور از آن وورد  -جوایز اسوت قجول از آنكوه زن ووذکور نسوجت حوه

ارتكاب زنا توحه کنود ،حوا وی ازدواح نهاخود؛ وگور آنكوه آن زن «وشوهوره حوه زنوا» 1حاشود،

که در این صورت حنابر احتحاط واجب نهیتواند پیش از توحوۀ زن حوا وی ازدواح کنود.

حنوابراین ،صوححح بوودن چنووحن ازدواجوی قجول از توحوه وحوول اشوكال اسوت و وراعووات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

2

مسأله  .157اگر فرد حخواهود حوا زنوی کوه زنوا کورده ازدواح کنود ،احتحواط وسوتحب آن

است که صجر نهاخند توا آن زن حوحض بجحنود و ازدواح آن دو ،حعود از تهوام شودن اخوام
ححض ،واقع شود.

3

شاخان ذکر است ،این حكن هن در وورد فردی که حا زن زنا کرده و هن در وورد غحور

آن فرد جاری ویحاشد.

مسأله  .158زن حنابر احتحاط واجوب نهویتوانود حوا ووردی کوه «وشوهور حوه زنوا» اسوت،

قجل از آنكوه توحوه نهاخود ازدواح کنود .حنوابراین ،صوححح بوودن چنوحن ازدواجوی قجول از

توحه وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .159ا گوور فوورد حووا خالووه ،خووا عهووۀ خوووخش  -نسووجی خووا رضوواعی  -زنووا کنوود 4،حنووابر

احتحاط واجب نهیتواند حا دختر وی  -نسجی خا رضاعی  -ازدواح نهاخد؛

اوا اگر حا دختر عهه خا دختر خالۀ خوخش ازدواح نهاخد ،سپس حوا ووادر وی (نعووذ

 .1ونظووور از «وشوووهوره حوووه زنوووا» ،زنوووی اسوووت کوووه حووه آووووادگی وی بووورای انجوووام عهووول زنووا (در صووورتی کووه از او
درخواست شود) وعروف شده حاشد.
 .2حكوون وووذکور در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوود ،اختصوواص حووه عقوود داجوون نداشووته و شوواول عقوود ووقووت نحووز
ویشود.
 .3الجته ،اگر زنا تنها از جانب زن حاشد و از جانب وورد وطوی حوه شوجهه انجوام شوده حاشود ،در صوورتی کوه آن
زن از زنووانی اسووت کووه حاخوود عووده نگووه دارد ،چنانچووه حخواهوود حووا شووخص دخگووری ازدواح کنوود ،حاخوود عوودۀ
وطی حه شجهه نگه دارد که توضحح آن در وسألۀ « »543ذکر ویشود.
 .4فرقی بین زنا از جلو خا پشت نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حام) زنا کند ،عقد ازدواجش حا دختر خاله خا دختر عهه حاطل نهیشود و بر هن حرام

نهی گردند.

مسأله  .161اگر فرد حا زنی غحر از عهه و خالۀ خوخش زنا کند ،احتحواط وسوتحب آن
است که حا دختر خا نوه خا وادر خا وادربزرگ آن زن ازدواح نكند.

ههووحن طووور ،احتحوواط وسووتحب اسووت آن زن حووا پسوور خووا نوووه خووا پوودر خووا پوودربزرگ فوورد

وذکور ازدواح ننهاخد.

مسأله  .161اگر فورد حوا زنوی وطوی حوه شوجهه نهاخود ،وویتوانود حوا دختور خوا نووه خوا ووادر خوا
وووادربزرگ آن زن ازدواح نهاخوود .ههووحن طووور ،آن زن ووویتوانوود حووا پسوور خووا نوووه خووا پوودر خووا

پدر بزرگ فرد وذکور ازدواح نهاخد.

افرادی که در اور ازدواح ولی شرعی وحسوب ویشوند

مسأله « .162پدر» و «پدربزرگ پدری» و در ووارد ضروری «حاکن شرع» و «وصوی پودر

خا پدربزرگ پدری» 1در اور ازدواح برخی از افراد  -ههچون فرد ناحالغ ،وجنون ،سوفحه،
دختوور حووالغ حوواکره  -حووا توضووححاتی کووه در وسوواجل حعوود ذکوور ویشووود« ،ولووی شوورعی»

وحسوب ویشوند.

شاخان ذکور اسوت ،در والخوت ولوی شورط اسوت کوه «عاقول» حاشود .حنوابراین ،پودر و

جد پدری که وجنون هستند والخت ندارند و اگر خكوی از آن دو دیوانوه اسوت ،والخوت

برای دخگری است.

ههحن طور ،ولی فرد وسلهان در اور ازدواح ،حاخود «وسولهان» حاشود .حنوابراین ،پودر

کافر بر فرزند وسلهانش والخت ندارد و والخت وی حا جد پودری اوسوت در صوورتی کوه

جد ووذکور وسولهان حاشود و نحوز پودر کوافر بور فرزنود کوافرش در صوورتی کوه جود پودری

وسلهان نداشته حاشد والخت دارد ،وگرنه والخت حا جد پدری وسلهان اوست.

 .1الجته ،والخت وصوی وحول اشوكال و ووورد احتحواط اسوت و توضوححات ور بووط حوه آن ،در وسواجل حعود ذکور
ویشود.

ازدواح /

 والخت بر فرد ناحالغ ووجنون
 oپدر و پدربزرگ پدری

مسأله  .163پدر و پدربزرگ پدری 1در اور ازدواح پسر خا دختر ناحالغ ،خا فرزنود (خوا نووۀ)
وجنووون خوووخش کووه حووا حووال جنووون حووالغ شووده والخووت دارنوود و ووویتواننوود حووا رعاخووت

شراخطی که حعدا ذکر ویشود ،وی را حه ازدواح شخص دخگری در آورند.

شاخان ذکر است ،وادر ،پدربزرگ خا وادربزرگ وادری ،برادر و خواهر ،عهو و عهوه،

دایی و خاله و سایر خوخشاوندان در این اور والخت ندارند.

مسأله  .164ه ووور خووووک از پوووودر و پوووودربزرگ پو وودری حو ووهطور وسو ووتقل در اوو وور ازدواح حو ووا
توض ووححات ووووذکور در وسوووألۀ قجووول ،والخ ووت دارن وود و الزم نحس ووت از خك وودخگر اج ووازه

حگحرند.

حنابراین ،پدر ویتواند حدون اذن از پدربزرگ ،فرزندش را حه ازدواح فردی در آورد و

نحز پدربزرگ ویتواند نوهاش را حدون اذن پدر وی ،حه عقد شخصی در آورد؛

الجته اگر بین آن دو ،اختالف و نزاع در اور ازدواح صوورت گحورد و هور خوک حخواهود

وی را حوووه عقووود ازدواح شخصوووی در آورد ،ش وورعا رأی و نظ وور پ وودربزرگ پ وودری ،وق وودم

ووویحاشوود و در ایوون صووورت اگوور پوودر اقوودام حووه ازدواح فرزنوودش نهاخوود ،چنووحن عقوودی

حاطل است.

مسأله  .165فردی که قجل از حلوغ وجنوون نجووده و پوس از آن وجنوون شوده ،احتحواط
واجووب آن اسووت اووور ازدواح وی حووا توافووق «پوودر خووا پوودربزرگ پوودری» حووا «حوواکن شوورع»

صورت گحرد.

مسأله  .166در ووووواردی کوووه والخوووت ح ووا پ وودر و پ وودربزرگ پ وودری اس ووت ،در ص ووورتی

ووویتواننوود فرزنوود خووا نوووۀ خوووخش را  -حووا توضووححی کووه در وسووألۀ «»150بیووان شوود  -حووه
 .1در ووارد وذکور در این وسأله حا وجود پدر خا پدربزرگ پدری دارای شراخط ،حاکن شرع و ههحن طور وصوی
پدر و جد ،والختی ندارند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ازدواح شخصی در آورنود کوه حنوا بور نظور عقوال ،چنوحن ازدواجوی بورای فرزنود خوا نووۀ آنهوا

وفسده نداشته حاشد؛

1

الجته ،احتحاط وستحب آن است که عالوه بر وفسده نداشتن ،وصولحت فرزنود

خا نوه نحز در اور ازدواح رعاخت گردد؛ حلكه اگر اوور ازدواح او بوین ووورد صوالح و اصولح

وردد شود ،در صورتی که انتخاب وورد صوالح حوه نظور عقوال تفورخط و کوتواهی در حوق

وی وحسوب شود ،بر ولحش الزم است وورد اصلح را برگزخند.

مسأله  .167اگر پدر خا پدربزرگ پدری حچوه خوا نووۀ ناحوالغ خوود را  -حوا رعاخوت آنچوه در
وسوواجل قجوول گذشووت  -حووه عقوود ازدواح کسووی در آورد ،هرچنوود عقوود وووذکور صووححح
است ،ولی احتهال دارد برای فرزند خا نوۀ وذکور حعد از حلوغ و رشد خحوار فسوخ ثاحوت

حاشد و چنانچه وی فسخ کند ،وراعات وقتضای احتحواط در ایون ووورد تورک نشوود،

حدین صورت که اگر حخواهند حا هن زندگی کنند ،حنابر احتحاط واجب دو حواره صوحغۀ

عقوود را حخواننوود و چنانچووه حخواهنوود جوودا شوووند ،حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود صووحغۀ
طالق اجرا گردد.

 oوصی پدر خا پدربزرگ پدری

مسأله  .168اگر در وصحت پدر خا جد پدری تصرخح شده حاشد که در اوور ازدواح نحوز

برای وصی (قحن) والخت بر ناحالغ وجوود دارد خوا آنكوه عجوارت وصوحت اطوالق داشوته و

طوری حاشد که شاول ازدواح هن حشوود ،ثاحوت بوودن والخوت بورای وصوی در ایون ووورد

وحل اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط تورک نشوود؛ حوه ایون صوورت کوه ا گور
ضرورتی در ازدواح او پیش آود ،این کار حنابر احتحاط واجب حا توافوق وصوی و حوا کن

شرع انجام شود.

2

 .1حنابراین ،اگر ازدواح وذکور حه نظر عقال دارای وفسده حاشد« ،فضولی» وحسوب شوده و فرزنود خوا نووه ،حعود
از حلوغ و رشد خا برطرف شدن جنون ویتواند آن را رد خا اوضا نهاخد.
 .2در غحر ووارد وذکور ،وصی (قحن) حنابر فتوی والخت در اور ازدواح حچۀ ناحالغ ندارد.

ازدواح /

 oحا کن شر ع

مسأله  .169اگر فرد ناحالغ ،پدر و پودربزرگ پودری نداشوته حاشود و قحهوی نحوز از طورف

آنووان  -حوووا توضووححی کوووه در وسوووأله قجوول بیووان شوود  -وعووحن نشووده حاشوود ،چنانچووه

ضرورتی وجود نداشته حاشد ،ازدواح وی چه حا اذن حاکن شرع و چه حودون اذن وی،

صححح نحست؛

اوا اگر نسجت حه اور ازدواح ضرورتی وجود داشته حاشد و ضرورت حه گونهای حاشد

کووه توورک آن ووجووب وفسوودهای حاشوود کووه اجتنوواب از آن الزم اسووت ،حوواکن شوورع حووا
رعاخت حدود اوور ِحسجحه ،در اور ازدواح وی ،والخت دارد.

حنووابراین ،اگوور  -وووثال  -ح وا انجووام عقوود ووقووت 1،ضوورروت رفووع ووویشووود ،حوواکن شوورع

نهیتوانوود بوورای عقوود داجوون اجووازه دهوود ،خووا چنانچووه عقوود ووقووت کوتوواه ووودت ضووروری

وحسوب شود ،ولوی حلنود وودت آن ضورورت نداشوته حاشود ،حواکن شورع وویتوانود فقوط

نسجت حه عقد کوتاه ودت اجازه دهد و حكن سایر خصوصحات عقد نحز چنحن است.

2

شوواخان ذکوور اسووت ،حكوون وووذکور در ووووردی کووه پوودر خووا پوودربزرگ پوودری فوورد ناحووالغ

زندهاند ،ولی دسترسی حه هوحچ خوک از آن دو  -هرچنود حوا فحوص و تحقحوق  -وقودور
نحست نحز جاری ویحاشد.

 .1کحفحت خواندن عقد ووقت و شراخط صحت آن ،در فصل «عقد ووقت» ذکر شد.
 .2شاخان ذکر است ،اگر ضرورت حالقوه است  -وانند وحروحت نوزاد دختر حا پدرخواندهاش حعد از حلووغ  -و
فعال و در حال حاضر ازدواح نوزاد اور ضوروری وحسووب نهیشوود ،حاخود اوور ازدواح توا هنگوام حوه فعلحوت
رسحدن ضرورت حه تأخحر افتد؛ وگر آنكه صجر کردن تا آن زوان وهكن نجوده و وستلزم وحذور حاشد؛
وثال نسجت حه کسی که صاحب اوالد نهیشود و دختری را حه فرزند خوانودگی قجوول کورده کوه پودر و جود
پدری ندارد ،اگر حخواهند دختر وذکور حا پدرخواندهاش وحرم شود ،در صورتی که تنها راه این حاشد کوه او را
ودر پدرخوانووده در آورنوود ،چنانچووه دختوور حووه سوون تكلحووف (نووه سووالگی) رسووحده و رشووحده
حووه عقوود ووقووت پو ِ
وحسوووب نهوویشووود و حصووول وحروحووت حووا پدرخوانووده اووور ضووروری شووده ،خوانوودن عقوود وووذکور حووا اجووازه از
حاکن شرع اشكال ندارد؛ اوا اگر دختر هنوز حه سن تكلحف نرسحده  -وثال نوزاد است  -و وكلف حوه رعاخوت
احكام نگاه و پوشش در برابر ناوحرم نحسوت ،خوانودن عقود ضورورت وحسووب نهویشوود؛ وگور آنكوه خووف
ودر پدرخوانووده حووه جهووت کهولووت سوون و واننوود آن حاشوود ،طوووری کووه حووا وفووات وی دخگوور راهووی بوورای
فوووت پو ِ
وحروحت حا پدرخوانده نجاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 والخت بر سفحه

مسأله  .171فرد سفحهی که حا حال سفحه بودن حوه سون حلووغ رسوحده ،چنانچوه ووذکر

است و پدر خوا پودربزرگ پودری دارد ،حنوابر احتحواط واجوب حاخود بورای ازدواح از پودر خوا
پدربزرگ پدری خوخش اجازه حگحرد و فرقی نحست که وی در اوور ووالی سوفحه حاشود

1

خا در خصوص اور ازدواح و شؤون ورتجط حا آن  -وانند تعحوین ههسور وناسوب ،وقودار

و کحفحت وهرخه  -سفحه وحسوب شود؛

وود فورد ،او
الجته ،پدر خا پدربزرگ پدری وی نحز نهیتوانند وستقال و حودون اجوازۀ خ ِ

را حه عقد شخصی در آورند.

شاخان ذکر است ،اگر فرد وذکور پدر خا پدربزرگ پدری ندارد ،حنابر احتحاط واجوب

حاخد از حاکن شرع اجازه حگحورد و حوا کن شورع در وووارد ضوروری ویتوانود بورای ازدواح

وی اجازه دهد.

2

مسأله  .171فرد سفحهی که حعد از سن حلووغ وجوتال حوه سوفاهت شوده ،چنانچوه ووذکر

است ،احتحاط واجب آن است که اور ازدواح وی حا توافق «پدر خا پدربزرگ پودری» حوا

«حاکن شرع» صورت گحرد؛

الجته ،پدر خوا پودربزرگ پودری خوا حوا کن شورع نحوز نهیتواننود وسوتقال و حودون اجوازۀ

خود فرد ،او را حه عقد شخصی درآورند.
ِ

شاخان ذکر است ،اگر فرد وذکور پدر خا پدربزرگ پدری ندارد ،حنابر احتحاط واجوب

حاخد از حاکن شرع اجازه حگحورد و حوا کن شورع در وووارد ضوروری ویتوانود بورای ازدواح

وی اجازه دهد.

3

 .1توضحح سفحه در جلد سوم ،فصل َح ْجر ،وسألۀ « »1505بیان شده است.
 .2حكن وذکور ،در فرضی است که پدر و جد پدری برای سفحه قحن شرعی در اوور ازدواح تعحوین نكوردهانود و
در غحر این صوورت ،وشواحه آنچوه در وسوألۀ « »154ذکور شود جواری وویشوود .حنوابراین ،در چنوحن وووردی
احتحاط واجب آن است که سفحه برای اور ازدواح از وصی و حاکن شرع هر دو اجازه حگحرد.
 .3ههان.

ازدواح /

مسأله  .172فرد سفحهی که حالغ و و نث است نهیتواند حودون اذن پودر خوا پودربزرگ
پدرخش حه ازدواح شخصی در آخد؛

الجتووه ،در صووورتی کووه فوورد وووذکور غحوور حووا کره حاشوود 1،پوودر خووا جوود پوودری وی نحووز

نهیتوانند وستقال و حدون اجازهاش او را حه عقد شخص دخگری در آورنود و چنانچوه
حا کره حاشود ،پودر خوا جود پودری وی حنوابر احتحواط واجوب نهویتواننود وسوتقال و حودون

اجووازهاش او را حووه عقوود شووخص دخگووری در آورنوود و ا گوور حوودون اجووازه اقوودام حووه ایوون اووور
نهودند ،وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

2

 والخت بر دختر حالغۀ رشحدۀ حا کره

مسأله  .173دختوور حووواکرهای 3کووه حووه سوون حلوووغ رسووحده و رشووحده 4اسووت ،چنانچووه
وتصدی اوور زندگانی خوخش نجوده و در شؤون زنودگی وسوتقل نجاشود 5،حاخود  -حنوابر

فتوووی  -بوورای اووور ازدواح خوووخش از پوودر خووا جوود پوودری خووود اذن حگحوورد؛ 6در غحوور ایوون
صورت ،ازدواح وی حاطل وحسوب ویشود؛ وگور آنكوه حعودا پودر خوا پودربزرگ پودری،

آن ازدواح را اجازه دهد؛

7

 .1ونظور از حاکره ،در وسألۀ « »133ذکر ویشود.
 .2احتحوواط در ایوون اسووت کووه اگوور فوورد سووفحه عقوود وووذکور را اجووازه ندهوود ،بوورای جوودایی چنانچووه عقوود داجوون
اسووت ،صووحغۀ طووالق جوواری شووود و در صووورتی کووه عقوود ووقووت اسووت ،ووودت حاقحهانووده حخشووحده شووود.
توضحح بیشتر ،در وسألۀ « »50ذکر شد.
 .3وعنای حاکره در وسألۀ « »133خواهد آود.
 .4خعنی تصهحن گحری او در زوحنۀ ازدواجش ،بر اساس خک شحوۀ عقالیی صورت ویگحرد و وصلحت خوود
را در شؤون ورتجط حوا آن  -واننود تعحوین ههسور وناسوب ،وقودار و کحفحوت وهرخوه و شوراخط ضوهن عقود -
تشخحص ویدهد.
 .5توضحح وستقل بودن ،در وسألۀ « »135خواهد آود.
 .6حنابراین ،تنها رضاخت قلجی پدر خا پدربزرگ پدری کافی نحست.
 .7ا گوور دختوور وووذکور حوودون اطووالع و اذن از پوودر خووا جوود پوودری ،عهوودا اقوودام حووه ازدواح نهاخوود و حاولووه شووود،
چنانچه پدر خا جد پدری حعد از اطالع ،عقد وذکور را اجازه دهد ،حكون حوه صوحت عقود ازدواح از احتودا
(حووه صووورت کشووف انقالبووی) ووویگووردد و حهوول وووذکور ولوود الزنووا وحسوووب نهوویشووود ،هرچنوود ایوون اجووازه
تأثحری در حكن تكلحفی (وقوع وعصحت) ندارد و زوجحن از این حاحت ورتكب گناه شدهاند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجته ،پدر و جد پدری او هن حنابر احتحاط واجب نهیتواننود حودون اذن خوا اجوازۀ

خودش ،او را حه ازدواح شخصی در آورند.

1

مسأله  .174دخت وور حووواکرهای ک ووه ح ووه س وون حل وووغ رس ووحده و رش ووحده اس ووت ،چنانچ ووه
وتصدی اوور زندگانی خوخش بوده و در شؤون زندگی وستقل حاشد ،بورای اوور ازدواح

خوخش حنابر احتحواط واجوب حاخود از پودر خوا جود پودری خوود اذن حگحورد و در غحور ایون
صورت ،حنابر احتحاط واجب عقد صححح وحسوب نهیشود؛

2

الجتووه ،پوودر و جوود پوودری او هوون نهوویتواننوود حوودون اذن خووا اجووازهاش او را حووه ازدواح

شخصی در آورند.

مسأله  .175در حكووون ووووذکور در وسووواجل « 137و ( »130ل ووزوم اذن پ وودر خ ووا پ وودربزرگ
پوودری در ازدواح دختوور حوواکرۀ رشووحده) ،فرقووی بووین ازدواح داجوون و ووقووت نحسووت و نحووز
فرقی ندارد در ضهن عقد ،نزدخكی نكردن حا دختر شرط شده حاشد خا نه.

ههووحن طووور ،حكوون وووذکور شوواول ازدواح حووا اهوول تسوونن 3و نحووز اهوول کتوواب - 4در

وواردی که ازدواح حا آنان جایز است  -ویشود.

 .1اگر ازدواح وی توسط پدر خوا پودربزرگ پودری ،حودون اذن خوود دختور انجوام شوود و آن دختور حعودا نحوز عقود
ازدواح را اجووازه ندهوود ،احتحوواط در چنووحن ووووردی آن اسووت کووه چنانچووه عقوود وووذکور داجوون بوووده ،بوورای
جدایی ،صحغۀ طالق جاری شوود و در صوورتی کوه عقود ووقوت بووده ،وودت حاقحهانوده حخشوحده شوود و
قجل از جدایی نحز بین آن دو ،آثار زوجحت وانند نگاه وحروانه خا لهس وترتب نشود.
 .2اگر دختر وذکور حدون اذن پدر خا پدربزرگ پدری ازدواح کند و آنها حعدا هون عقود ازدواح را اجوازه ندهنود،
احتحاط در چنحن ووردی آن است که چنانچه عقد وذکور داجن بوده ،برای جدایی صوحغۀ طوالق جواری
شود و در صورتی که عقود ووقوت بووده ،وودت حاقحهانوده حخشوحده شوود و قجول از جودایی نحوز بوین آن دو،
آثار زوجحت وانند نگاه وحروانه خا لهس وترتب نشود.
 .3الجتووه ،ا گوور پوودر و پوودربزرگ پوودری از اهوول تسوونن بوووده و حسووب وذهجشووان قاجوول حاشووند کووه والخووت در اووور
ازدواح دختوور حوواکرۀ رشووحده ندارنوود ،در ازدواح فوورد شووحعی حووا دختوور وی ،اجووازه گوورفتن از پوودر خووا پوودربزرگ
پدری الزم نحست.
 .4اگر پدر و پدربزرگ پدری دختر اهل کتاب ،از والخت خود نسجت حه وی دست برداشوته حاشوند و دختور را
حعووود از رسوووحدن  -وووثال  -حووه سوون قووانونی  14سووال ،وسووتقل در تصوورف و صوواحب اختحووار در ازدواح و
انتخاب ههسر ویدانند ،ازدواح حا وی حدون اذن پدر و جد پدری  -حا رعاخت شراخط آن ،از جهله آنچوه
در وسألۀ « »105بیان شد  -صححح است.

ازدواح /

مسأله  .176ونظور از «وستقل بودن دختور» کوه در وسوألۀ « »137ذکور شود ،آن اسوت
کووه اختحووار اوووور وختلووف زنوودگی  -اعوون از اقتصووادی و غحوور آن  -حووه دسووت خووودش

حاشد و وی تاحع و تحت نظارت پدر و پودربزرگ پودری نجاشود؛ حلكوه وسوتقال تصوهحن

حگحرد و عهل کند.

شوواخان ذکوور اسووت ،چنانچووه دختوور از پوودرش جوودا اسووت و پوودر  -وووثال  -حووه دلحوول

اعتهوووادی کوووه حوووه ووووادر دختووور دارد ،اوووور وی را حووه وووادر وا گووذار نهوووده ،طوووری کووه
تصووهحهات وووادر در شووؤون وی تحووت اشووراف پوودر صووورت ووویگحوورد ،آن دختوور غحوور

وستقل وحسوب ویشود.

مسأله  .177ونظور از «غحر حاکره» در این وجحث ،فردی اسوت کوه حوا رعاخوت شوراخط

شوورعی عقووود ازدواح  -از جهلوووه اجوووازۀ پوودر خووا پوودربزرگ پوودری  -ازدواح نهوووده و حووا

شوهرش نزدخكی 1داشته حاشد 2که چنوحن فوردی در ازدواح حعودی خوود ،الزم نحسوت
از پدر خا پدربزرگ پدری اجازه حگحرد؛

اوووا در غحوور ایوون صووورت  -چووه اخنكووه فوورد ازدواح صووححح شوورعی نكوورده خووا ازدواح

کرده ،ولی شوهرش قجل از نزدخكی حا وی فوت کرده خا او را طالق داده حاشد  -در این

وجحووث «حووواکره» وحسوووب شوووده و حاخوود بوورای ازدواح از پوودر خووا پوودربزرگ پوودری -حووا

توضووححاتی کووه قووجال بیووان شوود -اجووازه حگحوورد و فرقووی نوودارد پووردۀ حكووارت وی بوور اثوور
هرعاولی  -هرچند زنا  -از بین رفته خا حاقی حاشد.

مسأله  .178در وواردی که ازدواح دختر حالغۀ رشحده احتحاح حه اذن پدر خا پودربزرگ

پوودری دارد ،چنانچووه وی ادعووا نهاخوود پوودر و پوودربزرگ پوودری نوودارد خووا از خكووی از آن دو

اجازۀ ازدواح گرفتوه اسوت ،در صوورتی ادعوای وی تصودیق وویشوود کوه گفتوهاش حوه
طریووق وعتجوور شوورعی ثاحووت شووود ،واننوود اخنكووه از قووراجن و شووواهد حووه صوودق گفتووۀ وی

خقحن خا اطهحنان حاصل شود.

 .1فرقی بین نزدخكی از جلو و پشت نحست.
 .2هرچند پردۀ حكارتش حا نزدخكی زاجل نشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

این حكن ،در جایی که وی ادعا کند غحر حا کره 1است نحز جاری است.

مسأله  .179در حعضووی از ووووارد ،دختوور حالغووۀ حوواکره الزم نحسووت بوورای ازدواح داجوون از
پدر و پدربزرگ پدری اجازه حگحرد؛ از جهله آنها اوور ذیل ویحاشد:

الف .پدر و پدربزرگ پدری وطلقا اجازه نهیدهند که دختر حا افرادی کوه شورعا و

عرفا ههتا و کفو او ویحاشد ازدواح کند و خواستگاران را رد وی کنند.

ب .پدر و پدربزرگ پدری اجازه نهیدهند که دختر حا فرد خاصی که شرعا و عرفا

ههتا و کفوو او وویحاشود ازدواح کنود و خووف و تورس آن حاشود کوه خواسوتگار دخگوری

برای آن دختر پیودا نشوود ،طووری کوه اجوازه نودادن آن دو ،عرفوا تقصوحر و ضواخع کوردن

حق دختر و اور ازدواح او وحسوب گردد.

ج .پوودر و پوودربزرگ پوودری ،حووا اختحووار خوووخش در اووور ازدواح دختوور ،حووه هووحچ وجووه

وشارکت نكنند و حهطور کلی از دخالت در این اور اوتناع ورزند.

د .پوودر و پوودربزرگ پوودری ،اهلحووت شوورعی اجووازه دادن را حووه جهووت جنووون ،کفوور،
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ارتداد و وانند آن نداشته حاشند.

ه .اجووازه گوورفتن از پوودر و پوودربزرگ پوودری وووثال حووه جهووت غاخووب بووودن آنووان بوورای

ووودت ط وووالنی وهكوون نجاش وود و دخت وور نحووز در ح ووال حاض وور ،نحوواز ش وودخد ح ووه ازدواح

داشته حاشد؛

پس اگر وثال پدر و پدربزرگ پدری برای زوان طوالنی حه وسافرت رفته خا در حوجس

حووه سوور بجرنوود و دسترسووی حووه آنووان  -حتووی از طریووق تهوواس تلفنووی ،پیووام و واننوود آن -
وهكن نجاشد و در این وودت دختور احسواس نحواز شودخد حوه داشوتن شووهر و تشوكحل
خانواده و زندگی حنهاخد  -هرچند این احسواس نحواز حقحقوی حوه خواطر تورس از وجوتال

شدن حه حرام حاشد  -اجازۀ آنان الزم نحست.

 .1ونظور از غحر حاکره در وسألۀ قجل ذکر شد.
 .2الجته ،ههان طور که در وسألۀ « »154بیان شد چنانچه فرزند نحز کافر حاشد ،والخت برای پدر و جد پودری
که هر دو کافرند ثاحت است.

ازدواح /

شوواخان ذکوور اسووت ،در تهووام ووووارد فوووق دختوور حالغووۀ حوواکره حنووابر احتحوواط واجووب

نهیتواند اقدام حه ازدواح ووقت نهاخد.

مسأله  .181زنی که حا توجوه حوه وسواجل قجول الزم نحسوت بورای ازدواح از کسوی اجوازه

حگحرد ،شاخسته است برای این اور از پدر خا پدربزرگ پودر ی خوود کسوب اجوازه کنود و

اگر پدر و پودربزرگ پودری نودارد ،حوا اجوازۀ بورادر خووخش در صوورتی کوه اهلحوت الزم را

داراست  -و چنانچه چند برادر داشته حاشد برادر بزرگتر  -ازدواح نهاخد؛

حنابراین ،دختر حالغۀ رشحدۀ حاکرهای که پدر و پدربزرگ پودری نودارد ،الزم نحسوت

از وووادر ،ب ورادر ،عهووو خووا سووایر حسووتگان خوووخش اجووازه حگحوورد ،هرچنوود شاخسووته اسووت
ازدواح وی حا اجازۀ برادر بزرگتر حاشد.
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صحغۀ عقد ازدواح و شراخط آن

مسأله  .181بورای تحقوق ازدواح  -چوه داجون و چوه ووقوت  -حاخود صوحغۀ عقود جواری
شووود و تنهووا راضووی بووودن زن و ووورد کووافی نحسووت و بوورای اجوورای صووحغۀ عقوود ازدواح

رعاخت اووری الزم است:

 .1اخجاب و قجول انجام شود؛

 .2وواالت بین اخجاب و قجول رعاخت شود؛
 .3بین اخجاب و قجول ،وطاحقت حاشد؛

 .4عقد ازدواح ،حه اوری که هنوز اتفاق نحفتاده خا ناوعلوم است ،واحسته و وعلوق

نجاشد؛

 .5شوروع وودت عقود از هنگوام تحقوق آن و وتصول حوه عقود حاشود (حنوابر احتحواط

واجب).

 .1شاخان ذکر است ،در این وورد گاهی اقدام حه ازدواح داجن خا ووقت حدون اجوازه از ولوی عرفوی واننود بورادر،
عهو خا وادر دختر ،ووجب بوروز وفسودهای وویشوود کوه اجتنواب از آن الزم اسوت؛ ووثال ا گور ووادر دختور از
روی دلسوز ی و شفقت حه حال وی او را از ازدواح ووقوت ونوع نهاخود ،طووری کوه وخالفوت حوا گفتوۀ ووادر
ووجب اذخت و دلآزردگوی او شوود ،در ایون صوورت بور دختور تكلحفوا الزم اسوت از ایون ازدواح صورف نظور
نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در اداوه ،حه توضحح این ووارد پرداخته ویشود.
 .9 اخجاب و قجول انجام شود

مسأله  .182صحغۀ عقد ازدواح که ورکوب از اخجواب و قجوول اسوت حاخود «حوه صوورت

لفظی» جاری شود 1و وجرد رضاخت قلجی طرفحن حدون خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح
کافی نحست.
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ههچنحن ،حنابر احتحاط واجوب اجورای صوحغۀ عقود ازدواح حوا نوشوتار خوا اشوارهای

که وعنای اخجاب و قجول را حفههاند برای غحر فرد الل خا گنو کافی نحست؛

مسأله  .183صحغۀ عقد ازدواح ،حنابر احتحاط واجب حاخد حه «عربی» خوانده شود؛

اوا فردی که نهیتواند حه زحان عربی عقد را حخواند ،اجرای آن حه ز حوان غحور عر بوی

 -حا رعاخت سایر شراخط  -توسط او کافی است و الزم نحست وکحل حگحرد؛

الجته ،حاخد الفاظ و عجاراتی را حكوار بجورد کوه وعنوای صوحغۀ عر بوی  -خعنوی وعنوای
َ ْ
« َز َو ُ
جت» و «ق ِجل ُت»  -را حفههاند؛ وثال احتدا زن حگوخد« :خوودم را حوا وهر خوۀ پونج سوكۀ
بهووار آزادی حووه ازدواح داجوون شووها در آوردم» و حعوود ووورد حگو خوود« :ایوون ازدواح را حووا وهوور
وذکور قجول کردم».

شوواخان ذکوور اسووت ،ا گوور صووحغۀ عقوود طوووری غلووط خوانووده شووود کووه عرفووا ظهووور در

وعنای وورد نظر نداشته حاشد ،عقد حاطل است.
 .3 وواالت بين اخجاب و قجول رعاخت شود

مسأله  .184در صحغۀ عقد ازدواح حنابر احتحاط واجب ،حاخد ووواالت بوین اخجواب و
قجووول رعاخووت گووردد و در ایوون وووورد وووواالت عرفووی کووافی اسووت .حنووابراین ،ا گوور فاصووله

 .1وتن عجارت عقد ازدواح (اخجاب و قجول) ،در وساجل حعد خواهد آود.
 .2حنووابراین« ،ازدواح سووفحد خووا سووپید» خووا «ازدواح کوواون ال» (خووا ازدواح حووا اسوواوی و عنوواوین عرفووی دخگوور) کووه
حوودون «عقوود ازدواح و نكوواح» صووورت ویپووذیرد و طوورفحن حووا وجوورد رضوواخت قلجووی ،اقوودام حووه هنحاشووی حووا
خكدخگر ههراه حا رواحط جنسی خا حدون آن وینهاخند ،صورت شرعی ندارد.

ازدواح /

افتووادن بووین آن دو ،حووه انوودازهای حاشوود کووه عرفووا گفتووه شووود ایوون «قجووول» ور بوووط حووه

«اخجابی» است که قجل از آن واقع شده ،اشكال ندارد.
 .7 بين اخجاب و قجول ،وطاحقت حاشد

مسأله  .185در صحغۀ عقد ازدواح حاخد وضهون «اخجاب» و «قجوول» از جهوت وقودار
و کحفحت وهر و شراخطی که در ضهن عقد وعحن ویشود ،وطاحقت داشته حاشد؛

حنابراین اگر زوجه حگوخد« :خودم را حوه ازدواح توو در آوردم حوا وهرخوۀ ده سوكۀ طوالی

بهار آزادی» و زوح حگوخد« :ازدواح را قجول کردم حا وهرخۀ پنج سكه طوال» ،عقود ووذکور
صووححح نحسووت .ههچنووحن ،اگوور زن در صووحغۀ عقوود ازدواح ،سووكونت در وطوونش را

شوورط کنوود ،ولووی ووورد ازدواح را حوودون شوورط وووذکور قجووول نهاخوود ،چنووحن عقوودی حاطوول

است.

 .9 عقد ،حه اوری که هنوز اتفاق نحفتاده خا ناوعلوم است ،واحسته و وعلق نجاشد

مسأله  .186وعلق و واحسوته بوودن عقود ازدواح بور اووری کوه هنگوام عقود هنووز اتفواق

نحفتوواده صووححح نحسووت و فرقووی نوودارد کووه هنگووام عقوود وعلوووم حاشوود کووه آن اووور حعوودا
َ
َ
اتفاق خواهد افتاد ،وثل اخنكه زن صوحغۀ عقود ازدواح را ایون گونوه حخوانودَ « :زو ْج ُتوك
َ َ
َْ
وادم؛ خووودم را حووه ازدواح حووه تووو درآوردم زوووانی کووه ووواه جدخوود
نفسووی ؤذا َحوول الشو ْوه ُر القو ِ
َ َْ
َ
فرارسد» ،خا واقع شدن آن اور نواوعلوم حاشود واننود اخنكوه زن حگو خودَ « :زو ْج ُتوك نفسوی
ْ
ْؤن اش َت َر ْخ َت دارا؛ خودم را حه ازدواح تو درآوردم ،در صورتی که ونزلی حخری».
مسأله ُ .187وعلق و واحسته بودن عقد ازدواح بر اوری که هنگام عقود وعلووم نحسوت
اتفاق افتاده حاشد ،نحز صححح نحست؛
ََ ْ ُ َ
وك َن ْفسوی ْؤن کوانَ
وانند اخنكه زن صحغۀ عقود ازدواح را ایون گونوه حخوانود« :زوجت
َ
َْ َْ َ
الش ْه ُر ُ
اله َح َرم؛ خودم را حه ازدواح تو درآوردم در صورتی که واه وحورم تهوام
قد انقضی

شده حاشد» و این در حالی حاشد کوه نهیداننود وواه وحورم تهوام شوده خوا نوه؛ ولوی ا گور

حدانند که واه وحرم تهام شده ،اشكال ندارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههچنووحن ،اگوور عقوود ازدواح واحسووته حووه اوووری حاشوود کووه از شووراخط شوورعی صووححح

بوووودن عقووود وحسووووب وووویشووود ،اشووكال نوودارد ،هرچنوود تحقووق آن در هنگووام عقوود
َ َْ
َ
ناوعلوم حاشد؛ وثل اخنكه زن صحغۀ عقد ازدواح را این گونوه حخوانود « َزو ْج ُتوك نفسوی
الرضو َ
ْؤن َلو ْون َت ُكو ْون َأخ وی وو َون َ
واعة؛ خووودم را حووه ازدواح تووو درآوردم در صووورتی کووه بوورادر
ِ
رضاعی ون نجاشی».

 .3 شروع ودت عقد از هنگام تحقق آن حاشد (حنابر احتحاط واجج)

مسأله  .188حنابر احتحاط الزم حاخد زوان شروع عقد از هنگوام تحقوق آن و وتصول حوه
عقوود حاشوود .حنووابراین ،ا گوور صووحغۀ عقوود داجوون خوانووده شووود ولووی زوووان شووروع زوجحووت
داجهی در آن وثال از اول وواه آخنوده قورار داده شوود ،صوححح بوودن عقود وحول اشوكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
شراخط عاقد

مسأله  .189کسی که صحغۀ عقد را جاری ویکند حاخد دارای شراخط ذیل حاشد:
 .1وعنای صحغۀ عقد را  -هرچند حهطور اجهالی -حداند؛

 .2هنگام اجرای صحغۀ عقد ،قصد انشاء و اخجاد وعنای آن را داشته حاشد؛
 .3عاقل و حالغ حاشد؛

 .4اگر عاقد غحر از زوجحن حاشد ،حاخد وکحل آنها بوده خا از آنان اجازه داشوته حاشود

خا ولی شرعی آنان وحسوب شود.

 .5اگر عاقد وکحل زن و ورد ،خوا ولوی شورعی آنوان اسوت ،در ووقوع عقود ،زوجوحن را

وعحن کند؛

توضحح این ووارد در وساجل حعد ذکر وی گردد.

 .9 وعنای صحغۀ عقد را  -هرچند حهطور اجهالی  -حداند

مسأله  .191اگوور فووردی کووه صووحغۀ عقوود را ووویخوانوود وعنووای آن را  -هرچنوود ح وهطور

ازدواح /

اجهالی  -حداند و قصد تحقق آن وعنا را داشته حاشد ،عقد صححح است.

حنابراین ،الزم نحست وعنای تک تک کلهاتی را که در عقد حه کوار وویرود حدانود،

خا تشخحص دهد که فعل ،فاعل ،وفعول خا جوار و وجورور بور طجوق دسوتور ز حوان عر بوی
کدام است.

 .3 هنگام اجرای صحغۀ عقد قصد انشاء و اخجاد وعنای آن را داشته حاشد

مسأله  .191فردی که صحغۀ عقد را ویخوانود حاخود قصود انشواء و اخجواد وعنوای آن و

تحقووق زوجحووت را داشووته حاشوود .حنووابراین ،ا گوور قصوود جوودی نداشووته و صووحغۀ عقوود را

سهوا خا حه شوخی حخواند کافی نحست.
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 .7 عاقل و حالغ حاشد

مسأله  .192فردی که صحغۀ عقد را ویخوانود حاخود عاقول و وهحوز حاشود؛ در غحور ایون
صورت عقد حاطل است.

مسأله  .193ا گوور فوورد ناحووالغ وهحووز حوودون اذن ولووی شوورعی خوووخش ،حووا خوانوودن صووحغۀ

عقد ،خود را حه ازدواح فوردی در آورد ،عقود ووذکور حاطول اسوت .ههچنوحن ،ا گور عقود

وذکور حا اذن ولحش حاشد ولی انتخاب ههسور ،تعحوین وهور و شوراخط عقود حوه خوودش
واگذار شده حاشد ،چنحن عقدی صححح نحست.

اوا اگر اوور وذکور را ولحش عهدهدار شود و فرد ناحالغ وهحز را فقط وکحل در اجورای

صووحغۀ عقوود نهاخوود ،صووححح بووودن چنووحن عقوودی وحوول اشووكال اسووت و وراعووات
وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود؛

شوواخان ذکوور اسووت ،احتحوواط وووذکور در جووایی کووه ناحووالغ وهحووز ،وکحوول در اجوورای

صحغۀ عقد برای غحر خودش حاشد نحز جاری ویحاشد.

2

 .1ههحن طور اگر قصدش از خواندن صحغۀ عقد ،وعنای خجری (خعنی خجر دادن از وقوع اووری در گذشوته)
حاشد ،کافی نحست.
 .2حنابراین ،اگر طرفحن قصد جدا شدن از هن را ندارند ،حنابر احتحاط واجب حه چنحن عقدی اکتفوا نكورده و
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 .9 ا گر عاقد غحر از زوجحن است ،وکحل خا ولی آنان بوده خا از آنها اجازه داشته حاشد

مسأله  .194اگر صحغۀ عقد را فردی غحر از زوجحن خا وکحل خا ولی شرعی آنان حخوانود

و وی بوورای خوانوودن عقوود از آنووان اذن و اجووازه هوون نداشووته حاشوود ،عقوود وووذکور «عقوود

فضولی» وحسوب ویشود.

حنابراین ،اگر حعد از عقد  -هرچند حا گذشت ودت زخاد  -زوجحن خوا ولوی شورعی

آنان ،نسجت حه عقدی که انجام شده ابوراز رضواخت نهووده و آن را اجوازه دهنود ،عقود

صححح است ،وگرنه حاطل ویحاشد.

شاخان ذکور اسوت ،رضواخت قلجوی نسوجت حوه عقود فضوولی حودون آنكوه حوا گفتوار خوا

انجام عهلی ابراز شود ،کافی نحست.

مسأله  .195ا گوور زن وووردی را وکحوول کنوود کووه حووه ووودت وشووخص و وجلووغ وعحنووی حووه

عنوووان وهرخووه ،او را بوورای خووود عقوود ووقووت نهاخوود ،چنانچووه ووورد او را حووه عقوود داجوون
خوووخش در آورد ،خووا حووه غحوور از ووودت خووا وجلغووی کووه وعووحن شووده او را عقوود کنوود ،عقوود
وذکور فضولی وحسوب وی گردد؛

حنووابراین ،چنانچووه زن حعوودا آن را اجووازه دهوود ،عقوود صووححح اسووت ،وگرنووه حاطوول

ویحاشد.

مسأله  .196اگر عقد ازدواجی حه صورت فضولی برای شخصی ونعقد شود تا زوانی
که آن شخص عقد وذکور را اجوازه خوا رد نكورده ،چنوحن عقودی بورای طورف دخگور (کوه

اصحل ناوحده ویشود) 1اثری ندارد.

دوحاره حا رعاخت شراخط ،صحغۀ عقود را اجورا نهاخنود ،اووا ا گور قصود جودایی داشوته حاشوند ،حنوابر احتحواط
واجب  -حا رعاخوت شوراخط  -اقودام حوه اجورای صوحغۀ طوالق در عقود داجون و حخشوش وودت حاقحهانوده در
عقد ووقت نهاخند .الجته ،چنانچه عقد ،داجن و زوح حچۀ ناحالغ حاشد ،طالق حاخد توسط خود زوح حعود از
حلوغ و رشد صورت گحرد و ولحش والخت در اجرای صحغۀ طالق ندارد و در صورتی کوه عقود ووقوت بووده،
ولی شرعی ویتواند  -حا رعاخت شراخط  -اقدام حه حخشش ودت حاقحهانده از عقد نهاخد.
خود وی خا وکحل خا ولحش انجام شده و از طرف او ،فضوولی
 .1خعنی طرفی که اخجاب خا قجول عقد از جانب ِ
واقع نشده است.

ازدواح /

حنووابراین ،اگوور طوورف اصووحل ،زن حاشوود در زوووانی کووه هنوووز شووخص وووذکور عقوود را

اجازه نداده و رد هن نكرده ،ویتواند حا ورد دخگری ازدواح نهاخد.

ههچنحن ،اگر عقد ازدواح حه صورت فضولی واقع شود و حعد از آن فردی که عقود

از ط ورف وی فضووولی واقووع شووده خووا ولووی شوورعی او ،حووه آن رضوواخت نووداده و عقوود را رد

نهاخوود ،ولووی حعوود از رد کووردن پشووحهان شووده و آن را اجووازه دهوود ،صووححح بووودن عقوود

وذکور وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

1

مسأله  .197اجوورای صووحغۀ عقوود ازدواح ویتوانوود توسووط هوور خووک از افووراد ذیوول انجووام

شود:

هر خک از زن و ورد ،خودشان عجارت وربوط حه خود (اخجاب و قجول) را حخوانند.

هر خک از زن و ورد ،شخص دخگری را برای خواندن عقود وکحول کننود (خوک نفور از

طرف زن و خک نفر از طرف ورد).

زن و ورد ،خک نفر را برای خواندن عقد وکحل کنند (خک نفر از طرف هر دو).

ورد وکحل شود تا از طرف زن عقد را حخواند.

زن برای خواندن عقد از طرف ورد وکحل شود.

الجته ،احتحاط وستحب آن است که صحغۀ عقد (اخجاب و قجوول) توسوط دو نفور

اجرا شود؛ نه خک نفر.

مسأله  .198زن و ووورد تووا اطهحنووان نكننوود وکحوول آنهووا صووحغۀ عقوود ازدواح را خوانووده،

نهیتوانند حه خكدخگر نگاه وحروانه نهاخند خا سایر آثار زوجحت را جاری سازند.

حنووابراین ،گهووان حووه اخنكووه وکحوول صووحغۀ عقوود را خوانووده ،کووافی نحسووت؛ حلكووه ا گوور

وکحل حگوخد« :صحغۀ عقدرا خواندهام» ،ولی اطهحنان حه گفته او نجاشد ،اکتفوا کوردن

حووه کووالم وی ،وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک

نشود؛

2

 .1حه وسألۀ « »50وراجعه شود.
 .2ههان.
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الجته ،اگر اطهحنان داشته حاشند وکحل صحغۀ عقود را خوانوده و شوک در صوححح

خواندن آن حاشد ،ویتوانند حنا را بر صححح بودن حگذارند.

 .3 ا گرعاقددد وکحددل زن و وددرد ،خددا ولددی شددرعی آنددان اسددت ،در ووقد عقددد زوجددحن را
وعحن کند.

مسأله  .199اگر وکحل زن و شوهر خا ولی شرعی آنان صحغۀ عقد را ویخواند ،حاخود در
ووقع عقد ،زوجحن را  -هرچند در نحت خود  -وعحن کند؛

پس وثال پدری که چند دختر دارد و وویخواهود خكوی از آنوان را حوه عقود شخصوی

درآورد ،حاخد حا بیان اسن دختور ووورد نظور خوا اشواره حوه او خوا شوحوۀ دخگوری ،وی را وعوحن
َ
َ
نهاخود و ا گور حوودون تعحوین دختور حگوخوودَ « :زو ْج ُتوك ِؤ ْحودی َحنوواتي» (خكوی از دختوورانن را
ههسوور تووو نهووودم) و طوورف وقابوول حگو خوودَ « :قج ْلو ُ
وت» (قجووول کووردم) ،چووون در ووقووع عقوود
ِ
ِ
دختر وعحن نشده ،عقد حاطل است.
آداب عقد ازدواح

مسأله  .211وستحب است در هنگوام خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح داجون وووارد ذیول

رعاخت گردد:

 .1حضووور دو نفوور شوواهد عووادل ووورد؛  .2آشووكار نهووودن عقوود؛  .3خوانوودن صووحغۀ

عقد در شب؛

 .4خواندن خطجه قجول از اجورای صوحغۀ عقود؛ وناسوب اسوت خطجوه وشوتهل بور

حهد خداوند وتعوال و ذکور شوهادتحن و صولوات بور وحهود و آل وحهود و وصوحت حوه

تقوی و دعا برای زوجحن حاشد؛ برای نهونه دو خطجه که در کتوب روایوی و آدابوی نقول
شده ذکر ویشود:
َ
ْ
َْ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َََ
الفْ « .ال َح ْه ُد هلِل الذي َحه َد في الك َ
اب نفسه وافتتح ِحالحه ِد ِکتاحوه وجعلوه أول
ت
ِ
ِ
َِ ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َو َحل ِن ْع َه ِت ِه َو ِآخ َر َج َز ِاء أ ْهل َط َاع ِت ِه َو َصلی ُ
ام َعلی ُو َحه ٍود خ ْحو ِر َبرخ ِت ِوه َو َعلوی آ ِل ِوه أ ِجه ِوة
ِ
ِ
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َ
ََ
ْ
َ
َ
ْ ُ
َ
َ َ
َ
َ
واط ِق أن
الر ْح َه ِة َو َو َع ِاد ِن ِ
واد ِق َو ِکت ِاح ِوه الن ِ
الحك َه ِة َوال َح ْهود ِهلِل الوذي کوان فوي ن َج ِج ِوه الص ِ
َ َ َ ُْ
َ
َ
َ
َ َ َ
َْ
َ
ِو ْن أ َحق ْاْل ْس َ
الصل ِة َوأ ْولی اْل ُو ِور ِحالتق ِد َو ِة َس َججا أ ْو َج َب ن َسجا َوأ ْورا أ ْعق َب َح َسجا
ج
اب ِح ِ
َ َ َ َ َِ َ َ ُ ِ ُ َ
َ ََ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َُ َ َ
هاء حشرا فجعلوه نسوجا و ِصوهرا وکوان ر حوك قودیرا
فقال جل ثناؤ ُهَ :وه َو الذي خلق ِون ال ِ
َْ
ُ
ْ ُ ْ َ َ
ُ ْ ْ َ ُ ُ َُ َ ْ
َ َ َْ
الصا ِل َ
راء ُخغ ِون ِه ُن
جادک ْن َو ِؤوا ِجكن ِؤن خكونوا فق
َوقالَ :وأن ِك ُحوا اْلخاوی ِونكن و
ححن ِو ْن ِع ِ
ام ِو ْن َف ْض ِل ِه َو ُ
ُ
واس ٌع َع ٌ
لحن.
ام ِ
ْ
َ َ ُ
ْ َ
اه َر َآخ ٌة ُو ْح َك َه ٌة ُو ْن َز َل ٌة َو َال ُس َن ٌة ُو َت َج َع ٌة َل َك َ
َ
ان َ
فحها
َول ْو ل ْن َخك ْن في ال ُه َنا ک َح ِة َوال ُه َص ِ
َ َُ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ْ َْ
وب فح ِوه ْال َع ِاق ُول اللجح ُ
ف ْال َجعح ِود َووا َر ِغ َ
وب َو َس َوار َع ِؤل ْح ِوه
ق
رخب َوتوأل ِ
جع َل ام فحها ِون ِب َ ِر ال ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َْ
ْ
ْ
َ
ُ َ َ َ
َ
ام و ِن ات َجع أو َر ُه َوأنفذ حك َهه َوأوضی قض َاء ُه َو َرض َوي
صحب فأ ْولی الن
ال ُه َوف ُق ال ُه
اس ِح ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ ُْ
َ
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ
1
ام ت َعالی أ ْن ُخ ْن ِج َز ل َنا َولك ْن َعلی أ ْوف ِق اْل ُوور».
جزاءه ،ونحن نسأل
َ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ ُ َ َ
بْ « .ال َح ْه ُد ِهلِل ؤ ْق َرارا ح ِن ْع َه ِت ِه َوال ؤل َه ؤال ُ
ام ِؤخالصا ِب َو ْحد َانح ِت ِه َوصلی ام علی وحه ٍود
ِ ِ
َِ ِ
َ َ َْ
ْ َْ ََ َْ ُ ََ ْ َ َ ْ َ ْ
اْل َنووام َأنْ
َسووح ِد َب َرخ ِتو ِوه َو َع َلووی ْاْل ْصو َ
وی
و
ل
ع
ام
ول
و
ض
ف
ون
و
و
وان
و
ک
ود
و
ق
ف
ود
و
ع
ح
وا
و
و
أ
؛
وه
و
ت
ر
ت
ع
ون
و
و
اء
وفح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ْ ُ ْ َ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َْ
ُ
الصووا ِلحح َن ِووونْ
أغنوواهن ِحووالحال ِل عو ِون الحوور ِام فقووال سووجحانه :وأن ِكحوووا اْلخوواوی ِووونكن و
2
ام ِو ْن َف ْض ِل ِه َو ُ
راء ُخ ْغ ِنه ُن ُ
جاد ُک ْن َو ؤوا ِج ُك ْن ؤ ْن َخ ُك ُونوا ُف َق َ
واس ٌع َعلحن».
ام ِ
ِع ِ
ِ
ِ
ِ
مسأله  .211خواندن صحغۀ عقد ازدواح در اوقات «قهر در عقورب» خوا زووانی کوه «وواه
در ُوحاق» 3است و نحز زوان گروی هوا ،وكروه شهرده شده است.
مسأله  .212حضور دو ورد عادل حه عنوان شاهد و ههچنحن پواک بوودن زن از خوون
ححض و نفاس (که برای صحت طالق شرط است) ،در وورد ازدواح و خواندن عقود
 -چه داجن و چه ووقت  -الزم نحست.

مسأله  .213گوورفتن اجوورت بوورای خوانوودن عقوود ازدواح خووا صووحغۀ طووالق جووایز اسووت،
ولی در وورد خاد دادن صحغۀ ازدواح خا طالق حكهی کوه در وسوألۀ « »004ذکور شوده،

جاری ویشود.

 .1طجرسی ،حسن بن فضل ،هكازماألخالق ،ص.445
 .2ههان.
 .3اخام وواه در ُوحواق ،غالجوا در وواههوای قهوری  74روزه ،سوه شوب آخور وواه و در وواههوای قهوری  45روزه ،دو
شب آخر واه ویحاشد.
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کحفحت خواندن صحغۀ عقد داجن

مسأله  .214اگر زن و ورد حخواهند «خودشوان» صوحغۀ عقود داجون 1را حخواننود حاخود حوا
رعاخت شراخطی که در وساجل قجل بیان شد ،پس از تعحین وهرخه:
َ ْ
ُ
َ
َ َْ
َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم» 2خعنی «خود
احتدا زن خطاب حه ورد حگوخدَ « :زو ْج ُتك نفسی َعلی

را ههسر تو نهودم حه وهری که وعحن شده»؛
َ
ْ
َ ُ َ
وخج َعلووی َ
التو ْوز َ
اله ْهو ِور
پووس از آن ،حوودون فاصوولۀ قابوول توجووه 3ووورد حگو خوود« :ق ِجلووت
ْ ُ
4
ال َه ْعل ِوم» خعنی «قجول کردم ازدواح را حا وهر وعلوم».
َ ْ ُ
َ
َْ َ
َ َْ
5
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم»؛
خا اخنكه زن حگوخد« :أنك ْح ُتك نفسی َعلی
َ ْ ُ
َ َ
َ ْ ُ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
كاح َعلی
الن
سپس ورد حگوخد« :ق ِجلت ِ
مسأله  .215اگوور زن و ووورد حخواهنوود خودشووان صووحغۀ عقوود داجوون را حخواننوود ،جووایز
َْ َْ ُْ
ََ
ََ ْ ُ َْ
ووم» 6پوس از
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
وی
س
ف
وک ن
است احتدا ورد خطواب حوه زن حگوخود« :زوجت ِ
ِ
ْ ُ ِ
َ
َ ْ ُ َ
وخج َعلی َ
الت ْز َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم»؛
آن حدون فاصلۀ قابل توجه زن حگوخد« :ق ِجلت
الجته ،احتحاط وستحب است که صحغۀ ازدواح را حه شوحوهای کوه در وسوأله قجول
ذکر شد ،حخوانند.

مسأله  .216اگر زن و ورد« ،دو نفر را وکحل کنند» که از طرف آنان صحغۀ عقود ازدواح
را حخوانند ،چنانچه وثال اسن ورد «وحهد» و اسن زن «فاطهه» حاشود ،حاخود حوا رعاخوت

شراخطی که در وساجل قجل بیان شد ،پس از تعحین وهرخه:
َ
َ
َ
َ
ََ ُ
فاط َهووة ُو َو ِکلووك
احتوودا وکحوول زن خطوواب حووه وکحوول ووورد حگو خوود« :زو ْجووت ُوو َوو ِکلتی ِ

 .1کحفحت خواندن صحغۀ «عقد ووقت» ،در فصل «عقد ووقت» خواهد آود.
َ ْ ُ
َ َ
َ ْ ُ
َ َ
َْ
َْ
َ
َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم» خا « َزو ْج ُت نفسی ِو ْنك َعلی
 .2خا حگوخد « َزو ْج ُت نفسی ِحك َعلی
 .3ونظور از «حدون فاصلۀ قابل توجه» در این وسأله و وساجل حعود ،رعاخوت ووواالت اسوت کوه توضوحح آن در
وسألۀ « »140ذکر شد.
َ ْ
َ ْ ُ َ
ُ
ْ
َ
 .4الجته ویتوان حه عجارت «ق ِجلت» خا «ق ِجلت التزوخج» نحز اکتفا نهود.
َ ْ ُ
َ َ
َ ْ ُ
َ َ َ
َْ َ
َْ َ
َْ
َْ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم» خا «أنك ْح ُت نفسی ِو ْنك َعلی
 .5خا حگوخد« :أنك ْح ُت نفسی لك َعلی
َ
 .6ضهحر «کاف» در عجارت « َزو ْج ُتك » ...حه کسره قراجت ویشود.

ازدواح /

َْ َ ُْ
ََ
ووم»؛ 1سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توجووه ،وکحوول ووورد حگو خوود:
و
ل
ع
اله
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
ُو َحهوودا ع
ِ
ِ
َ ْ ُ
َ
َ ْ ُ َ
الت ْز َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
وخج ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی
«ق ِجلت
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َُ َ
ْ
ُ
وك ُو َح َهوودا َعلووی َ
اله ْهو ِور
اطهووة وو ِکلو
خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوود« :أنك ْحووت ُوو َوو ِکلتی ف ِ
َ ُْ
2
َ ْ ُ
واح ِل ُهو َوو ِکلی ُو َح َهو ٍود َع َلووی َ
النكو َ
اله ْهو ِور
و
ل
ووم»؛ سووپس وکحوول ووورد حگوخوود« :ق ِجلووت ِ
ْالهع ُ ِ
ال َه ْعل ِوم».

مسأله  .217اگوور زن و ووورد «خووک نفوور را وکحوول نهاخنوود» کووه از طوورف آنهووا صووحغۀ عقوود
ازدواح را حخواند ،چنانچه وثال اسون وورد «وحهود» و اسون زن «فاطهوه» حاشود ،حاخود حوا

رعاخت شراخطی که در وساجل قجل بیان شد ،پس از تعحین وهرخه:
ُ
ََ ْ ُ ُ َ َ
3
اله ْ
اله ْهوور َ
فاط َهو َوة ُوو َوو ِکلی ُو َحهوودا َع َلووی َ
ووم»؛
و
ل
ع
تی
ل
وکحوول حگوخوود« :زوجووت وووو ِک
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
سوپس حودون فاصولۀ قابول توجوه حگو خود« :قجل ُ
وخج ِل ُه َوو ِکلی ُو َحه ٍود علوی َ
وت الت ْوز َ
اله ْه ِور
ِ
ْ ُ
ال َه ْعل ِوم».
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
4
فاط َه َوة ُو َ
ووم»؛
ل
ع
اله
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ودا
ه
ح
و
لی
ک
وو
تی
ل
خا اخنكه حگوخد« :أنكحوت ووو ِک
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َْ ُْ
ُ َ َ ََ
َ ْ ُ
الن َ
كاح ِل ُه َو ِکلی وحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم».
سپس حگوخد« :ق ِجلت ِ
شاخان ذکر است ،حنابر احتحاط الزم وکحل در این وورد حوه خوانودن صوحغۀ اخجواب
اکتفا نكند و صحغۀ قجول را هن  -که در وتن فوق ذکر شد  -حخواند.

مسأله  .218اگر «ورد حخواهد زنی را حه عقد داجن خوخش» در آورد ،و زن  -وثال حوا نوام

«فاطهه»  -وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقود ازدواح نهاخود ،حاخود حوا رعاخوت شوراخطی
َ
َْ َ ُ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
ََ ُ
ََ ُ
فاط َهووة
فاط َهووة َعلووی الههو ِور
اله ْعلوووم» خووا «زو ْجووت ُوو َوو ِکلتی ِ
 .1خووا حگوخوود« :زو ْجووت ُو َو ِکلووك ُو َحهوودا ُوو َوو ِکلتی ِ
َْ َ ُْ
َ َ ْ َُ َ ُ َ َ ََ
ََ ْ ُ َُ َ
َْ َ ُْ
َُ َ ُ َ َ ََ
فاطهة ِون وو ِک ِلك وحه ٍد علی الهه ِر الهعلوم».
ِحهو ِک ِلك و َحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم» خا «زوجت وو ِکلتی ِ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
َْ َ ُْ
َ ََ
َ
َِ َ
َ َ
َ
 .2خووا حگوخوود« :أ ْن َك ْحو ُ
فاطهووة
وت ُو َو ِکلووك ُو َحهوودا ُوو َوو ِکل
فاط َهووة علووی الههو ِور الهعلوووم» خووا «أنكحووت وووو ِکلتی ِ
تی ِ
َ
َ
َْ َ ُْ
َُ َ ُ َ َ ََ
َ َ ْ َُ َ
ْ َ ُ
وك ُو َح َهو ٍود َع َلووی َ
اله ْهو ِور
فاطهووة ِووون وو ِک ِلو
ووم» خوووا «أنك ْحووت ُوو َوو ِکلتی ِ
ِلهو ِک ُِلووك وحهو ٍود علووی الههو ِور الهعلو ِ
َ
اله ْعل ِوم».
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
اله ْهر َ
فاط َهة َعلی َ
فاط َهوة ِح ُه َوو ِکلی
اله ْعلوم» خوا «زو ْجوت ُو َوو ِکلتی ِ
 .3خا حگوخد« :زو ْجت ُو َو ِکلی ُو َحهدا ُو َو ِکلتی ِ
ِ
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
اله ْهر َ
ُو َح َه ٍد َع َلی َ
فاط َهة ِو ْن ُو َو ِکلی وحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم».
اله ْعل ِوم» خا «زو ْجت ُو َو ِکلتی ِ
ِ
َ
َ
َْ َ ُ
َ َ
َ
َ
َ
ْ َ ُ
َْ َ ُ
فاط َهووة
فاط َهووة َعلووی الههو ِور
اله ْعلوووم» خووا «أنك ْحووت ُوو َوو ِکلتی ِ
 .4خووا حگوخوود« :أنك ْحووت ُوو َوو ِکلی ُو َحهوودا ُوو َوو َ ِکلتی ِ
َْ َ ُ
َ
َ
َْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُ
اله ْعل ِوم».
فاط َهة ِو ْن ُو َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی الهه ِر
ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی الهه ِر
اله ْعل ِوم» خا «أنك ْحت ُو َو ِکلتی ِ

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

که در وساجل قجل بیان شد و حعد از وعحن نهودن وهرخه:
َْ َ ُْ
ََ
ََ ْ ُ َُ َ
َ َ َْ
ووم»؛ سوپس حودون
ل
ع
اله
ر
ه
اله
ی
ل
ع
سی
ف
ن
ح
ة
ه
فاط
تی
ل
احتدا حگوخد« :زوجت وو ِک
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ِ
َ
ْ
َ
ُ َ
وخج َعلی َ
الت ْز َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
فاصلۀ قابل توجه ،خود حگوخد« :ق ِجلت
ُ
َ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
ْ
َ
اله ْ
اله ْهور َ
فاط َهوة ِل َنفسوی علوی َ
ووم»؛ 2سوپس
ل
ع
تی
ل
خا اخنكوه حگوخود« :أنكحوت ووو ِک
ِ
ِ
ِ
َْ َْ ُْ
َ َ
َ ْ ُ
كاح َعلی الهه ِر الهعل ِوم».
الن
حگوخد« :ق ِجلت ِ
شوواخان ذکوور اسووت ،حنووابر احتحوواط الزم وکحوول (ووورد) در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ
1

اخجاب اکتفا نكند و ههان طور که در وتن فوق نحز ذکر شد ،صحغۀ قجول را هن حخواند.

مسأله  .219اگر «زن حخواهد خود را حه عقود داجون ووردی» در آورد و وورد  -ووثال حوا نوام

«وحهد»  -وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقود ازدواح نهاخود ،حاخود حوا رعاخوت شوراخطی

که در وساجل قجل بیان شد و حعد از وعحن نهودن وهرخه:
ُ
اله ْ
اله ْهور َ
احتدا حگوخدَ « :ز َو ْج ُت َن ْفسی ح ُه َوو ِکلی ُو َح َه ٍود َع َلوی َ
ووم»؛ 3سوپس حودون
ل
ع
ِ
ِ
ُ َ َ ََ ِ َْ َْ ُْ
َ ْ ُ َ
ْ
ُ
َ
َ
فاصلۀ قابل توجه ،خود حگوخد« :ق ِجلت التزوخج ِلهو ِکلی وحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم».
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
خووا اخنكووه حگوخوودَ « :أ ْن َك ْحو ُ
وت َن ْفسووی ِل ُهو َ
ووم»؛ 4سووپس
و
ل
ع
اله
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
ع
ود
و
ه
ح
و
لی
ک
وو
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ
َ
َ
َ ْ ُ
الن َ
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم».
كاح ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی
حگوخد« :ق ِجلت ِ
شوواخان ذکوور اسووت ،حنووابر احتحوواط الزم وکحوول (زن) در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ
اخجوواب اکتفووا نكنوود و ههووان طووور کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور شوود ،صووحغۀ قجووول را هوون

حخواند.

شروط ضهن عقد ازدواح

مسأله  .211زوح خووا زوجووه ووویتواننوود در ضووهن عقوود ازدواح ،انجووام هوور عهوول حووالل و
وشووروعی را بوور عهوودۀ طوورف وقابوول شوورط نهاخنوود؛ الجتووه آنچووه شوورط ووویشووود حاخوود

َْ َ ُ
َ
َ
َْ
َ
ََ ُ
اله ْعل ِوم».
فاط َهة ِو ْن نفسی َعلی الهه ِر
 .1خا حگوخدَ « :زو ْجت ُو َو ِکلتی ِ
َْ َ ُ
َ
َ
َْ
َ
ْ َ ُ
اله ْعل ِوم».
فاط َهة ِو ْن نفسی َعلی الهه ِر
 .2خا حگوخد« :أنك ْحت ُو َو ِکلتی ِ
َْ َ ُ
َ
َْ
َ
َ
اله ْعل ِوم».
 .3خا حگوخدَ « :زو ْج ُت نفسی ِو ْن ُو َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی الههر
َ ِْ َ ْ ُ
ُ َ َ ََ
َ
َْ
َْ
 .4خا حگوخد« :أنك ْح ُت نفسی ِو ْن ُو َو ِکلی وحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم».

ازدواح /

ویژگوویهووایی کووه در جلوود سوووم وجحووث «حعضووی از احكووام ور بوووط حووه شوورط» ،وسوواجل

« 454تا  »744بیان شد را داشته حاشد.

حنووابراین؛ اگوور زوح در ضووهن عقوود ازدواح شوورط نهاخوود کووه زوجووه کارهووایی را کووه

انجام آن توسط حانوان وتعوارف اسوت حوه عهوده گحورد خوا زوجوه در ضوهن عقود ازدواح

شوورط نهاخوود کووه زوح وحوول سووكونت در زنوودگی وشترکشووان را وطوون زوجووه قوورار دهوود،

عهوول حووه چنووحن شووراخطی واجووب اسووت و ووویتوووان طوورف وقابوول را بوور انجووام آن الووزام
نهود؛

1

الجتووه ،تخلووف از آن خووا تعووذر از انجووام آن ،ووجووب حووق فسووخ بوورای طوورف وقابوول

نهیشود.

2

مسأله  .211اگر زوجه در ضهن عقود ازدواح شورط نهاخود کوه زوح توا وودت وعحنوی خوا
وطلقا حا وی نزدخكی نكند ،چنحن شرطی صححح است ،هرچنود ازدواح داجون حاشود

و چنانچه زوح حوا شورط ووذکور وخالفوت کنود ،ورتكوب حورام شوده ،ولوی حكون زنوا را

ندارد.

شاخان ذکر است ،اگر زوجه حعدا حه نزدخكی رضاخت دهد ،این کار برای زوح جوایز

و حالل ویحاشد.

مسأله  .212اگوور زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح شوورط کنوود کووه زوح حوودون اجووازۀ وی
اقدام حه ازدواح وجدد ننهاخد ،بر زوح واجب است حوه شورط ووذکور عهول نهاخود؛ چوه

اخنكه شرط ازدواح نكردن وربوط حه ازدواح داجن حاشد خا ووقت و خا هر دو؛

الجته ،در صورت اقدام زوح بر ازدواح وجودد  -هرچنود ورتكوب گنواه شوده  -ولوی

عقد ازدواح وجدد ،صححح وحسوب ویشود.

 .1ههووحن طووور ،ا گوور در ضووهن عقوود ازدواح شوورط شووود کووه چنانچووه زوح ههسوورش را طووالق دهوود ،حاخوود وووثال
نصف دارایی خود را که در اخام زناشویی حه دست آورده و در هنگام طالق ووجوود اسوت خوا وعوادل آن را
حهطور وجانی حه ههسرش تهلحک نهاخد ،شرط وذکور صححح است و حاخد وطابق آن عهل شود.
 .2الجتووه ،فوورد در صووورت دارا بووودن «خحووار عحووب» خووا «خحووار توودلحس» ووویتوانوود عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود.
توضحح آنها ،در فصل «فسخ ازدواح» ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .213اگ وور در ضوووهن عقووود ازدواح ش وورطی ش ووود ک ووه خ ووالف وقتض ووای عق وود
وحسوب شود ،وانند اخنكه زوجه در ازدواح ووقت حا زوح شرط نهاخد زوح حوق هوحچ

گون ووه اس ووتهتاعی را نداش ووته حاشووود 1،عق وود ازدواح و ش وورط ض ووهن آن ،ه وور دو حاط وول
ویحاشد.

مسأله  .214اگوور در ضووهن عقوود ازدواح انجووام عهلووی شوورط شووود کووه خووالف شوورع
حاشد ،وانند اخنكه زوجه شرط نهاخد که زوح نفقه و سایر حقوق شرعی ههسر داجهوی

دخگرش را نپردازد خا حق طالق 2حا زوجه حاشد ،شورط ووذکور حاطول اسوت ،ولوی اصول

عقد ازدواح صححح ویحاشد.

مسأله  .215برای آنكه شروط ضهن عقد حه صورت صححح واقع شود ،حاخود زوجوحن
در هنگام عقد از وفاد آن وطلوع حاشوند؛ الجتوه ،ا گور عقود ازدواح توسوط وکحول زوجوحن

خوانوووده ویشووود و وی وکحوول حاشوود عقوود را وووثال حووا شووراخط ووجووود در قجالووۀ ازدواح
حخوانوود ،اطووالع وکحوول از وفوواد شووراخط کووافی اسووت و الزم نحسووت زوجووحن از وفوواد آن

وطلع حاشند.

شوواخان ذکوور اسووت ،چنانچووه زوجووحن از وفوواد شووراخط وطلووع حاشووند و وکحوول حوودون

اطالع از آن وفاد ،عقد را حا ههان شراخط حخواند ،وثل آنكه در اداووه جهوالت صوحغۀ
َ
َ ُ
َ
اله ْعل َووة» کافی است.
عقد حگو خدَ « :علی الشرا ِج ِط
مسأله  .216زوح خا زوجوه نهویتواننود در ضوهن عقود ازدواح  -داجون خوا ووقوت  -بورای
خوخش حق فسخ عقد ازدواح را شرط نهاخند و اگر چنحن اووری را شورط کننود ،شورط
وذکور حاطل است ،ولی عقد ازدواح صححح ویحاشد.

 .1وثل آنكه هدف از ازدواح تنها حصول وحروحت حاشود و حخواهنود حوا چنوحن شورطی ،زوحنوۀ اسوتهتاعات
جنسی را وطلقا از بین بجرند.
 .2اگر زوجوه حخواهود حوق داشوته حاشود خوود حودون ههواهنگی حوا زوح ،اقودام حوه طوالق خووخش از طورف وی
نهاخود ،ویتوانوود از شوورط وکالووت در ضوهن عقوود حووا توضووححی کووه در جلود سوووم ،فصوول «وکالووت» ،وسووألۀ
« »1147بیوان شود ،اسوتفاده کنود .ههچنووحن ،بورای توضوحح بیشوتر در وووورد حوق طوالق حوه وسووألۀ «»504
رجوع شود.

ازدواح /

وهرخه

1

 تعرخف وهرخه

مسأله َ « .217وهر» خا « َوهرخه» 2که حه آن « ِصداق» 3خا «کابین» نحز گفتوه ویشوود ووالی
است که زن حه سجب ازدواح وستحق درخافت آن وی گردد؛

الجته ،گاه حدون اخنكه ازدواح صورت گرفته حاشد حوه جهوت انجوام نزدخكوی حوا زن

خا آنچوه در حكون نزدخكوی اسوت 4،پرداخوت وهر خوه بور وورد ثاحوت ویشوود کوه توضوحح

ووارد فوق در وساجل حعد ذکر ویشود.
 نوع وهرخه و شراخط آن

مسأله  .218وهرخه کوه کحفحوت تعحوین آن در وسواجل حعود ذکور ویشوود ،صوورتهای
وختلفی دارد ،از جهله ووارد ذیل:

 .1عحن؛ وانند خانه خا حاغ خا زوحن وعحن و ووجود.

 .2دین؛ وثل تعداد وعحنی سكۀ بهار آزادی در ذوۀ زوح.
 .3ونفعت؛ وثل ونافع خانه خا حاغ خا وسحلۀ نقلحۀ وعحن.

 .4عهل (کار و خدوت)؛ وانند تعلحن قرآن کرخن خا آووزش حرفه خا هنر خاص.
 .5حق والی قابل نقل و انتقال؛ وانند حق التحجحر و سرقفلی وغازه.
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مسأله  .219والی که حه عنوان وهرخه قرار داده ویشوود 6،حاخود شوراخطی داشوته حاشود

که از جهله آنها ووارد ذیل ویحاشد:

 .1وساجلی که در این فصل بیوان وویشوود ور بووط حوه عقود داجون اسوت؛ ولوی برخوی از آنهوا در عقود ووقوت نحوز
جاری ویشود.
« .2وهرخه» حا تشدخد (خاء) و حدون آن تلفظ ویشود.
(صوداق) ،أفصوح از فوتح َ
(صوداق)
کسر
حه
آن
خواندن
ولی
 .3این واژه « ِصداق» خا « َصداق» تلفظ ویشود،
ِ
است (هدمعالبسسيى ،ح ،0ص ،444صدق).
 .4توضحح آنچه در حكن نزدخكی است ،در وسألۀ » »404ذکر شده است.
 .5ونظور از حق التحجحر در جلد سووم ،وسوألۀ « »1705و حوق سورقفلی در جلود سووم ،وسواجل « 545و »514
ذکر شده است.
 .6حه وهرخۀ تعحین شده در عقد« ،وهر الهسهی» گفته ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 -از نظر شرعی والک شدن وسلهان نسجت حه آن صححح حاشد؛

حنابراین ،شراب ،خوک ،وسواجل وخصووص قهوار و واننود آن نهویتوانود حوه عنووان

وهر قرار گحرد.

 -حنابر احتحاط الزم عرفا ارزش والی داشته حاشد؛ پس قرار دادن اشحای بویارزش

وانند خک دانه گندم خا خک برگ درخت حه عنوان وهرخه ،حنوابر احتحواط الزم صوححح

نحست.

 وجهن خا ناوعحن نجاشد .حنابراین ،اگر خكی از دو شویء  -ووثال ونوزل خوا واشوحن -حدون تعحین آن ،وهر قرار داده شود صححح نحست.
 oوقدار وهرخه و تعحين آن

مسأله  .221تعحین وهرخۀ ازدواح ،حا توافق زوجحن در هنگام عقد صوورت وی گحورد و ا گور
وهرخه در هنگام عقد وعحن نشده حاشد ،حكن آن از وساجل حعد فههحده ویشود.

مسأله  .221زوجحن در ضهن عقد ازدواح حه هور وقودار از وهور کوه رضواخت دهنود ،حوا
رعاخت شراخط گذشته صححح است ،چه کون حاشود چوه ز خواد؛ ولوی وسوتحب اسوت
1
که وهر در عقد داجن از وقدار «وهر ُ
السنه» که « 044درهن» است ،بیشتر نجاشد.
شوواخان ذکوور اسووت ،حنووا بوور نظوور وشووهور ،وزن درهوون وعووادل  14/5نخووود سووكۀ نقووره

است که تقریجا  4/015گرم ویحاشود ،بور ایون اسواس  044درهون وعوادل  1445/0گورم
(خک کحلو و دوخست و نه و نحن گرم) ویحاشد.
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مسأله  .222اگر زوح در عقد داجن ،وهرخۀ ههسرش را خكی از دو شیء ،وثال خانوه خوا
وغازه قرار دهد خا بردن حه خكی از دو سفر وثال کرحال خا عهره را حه عنوان وهر قورار دهود،

 .1زخاد قرار دادن وهرخه بر اسواس رواخواتی کوه در ایون زوحنوه نقول شوده ،اوور وطلووبی نحسوت توا جوایی کوه کون
بودن وهرخه از برکات زن و زخاد بودن آن از ناوجارکی وی شهرده شده است.
 .2حنابر برخی از نظرات ،درهن وعادل ( 10/04نخود) سكۀ نقره است که تقریجا ( 4/54گرم) ویحاشود و بور
ایوون اسوواس 044 ،درهوون وعووادل  1054گوورم (خووک کحلووو و  054گوورم نقووره) ووویحاشوود .توضووحح بیشووتر در ایوون
وورد ،در فصل «دخات» ،وجحث «وقدار شرعی درهن و دخنار» ،وساجل« 1007و  »1000ذکر ویشود.

ازدواح /

ولی وشخص نجاشود کودام خوک از آن دو شویء خوا دو سوفر وهور قورار داده شوده اسوت،
وهرخه حاطل ،ولی اصل عقد صححح ویحاشد.

در فرض فوق ،اگر نزدخكی 1انجام شود ،زوح حاخود وهور آن زن را وطوابق وهور زنوانی کوه

وثل او هستند حدهد (که حه آن وهر الهثل گوخند) 2،وگر اخنكه قحهت وهر الهثل بیشتر از

کنقحهتترین آن دو شیء خا دو عهل حاشود ،کوه در ایون صوورت حاخود زوجوحن نسوجت حوه
وقدار تفاوت قحهت وهر الهثل و آن شیء خا عهل کنارزشتر ،حا هن وصالحه نهاخند.

مسأله  .223اگوور عقوود داجوون حوودون وهر خووه واقووع شووود ،عقوود صووححح اسووت ،هرچنوود
تصرخح کورده حاشوند کوه ازدواح حودون وهر خوه حاشود و در ایون صوورت وقودار وهر خوهای

که بر زوح ثاحت وی گردد ،از وساجل حعد فههحده ویشود.

مسأله  .224اگر عقد داجن حدون وهرخه واقع شود ،زوجوحن ویتواننود توا قجول از انجوام
نزدخكی حا توافق خكودخگر وهرخوه را تعحوین کننود و در ایون صوورت وهر خوۀ تعحوین شوده،

حكن وهرخهای را دارد که در هنگام عقد وعحن شده است.

مسأله  .225اگر عقد داجن حدون وهرخه واقوع شوود و زوجوحن توا قجول از انجوام نزدخكوی

وهرخهای را حا توافق خكدخگر تعحین نكنند ،حا انجام نزدخكی ،وهر الهثول بور عهودۀ زوح

ثاحت ویشود.
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مسأله  .226اگر عقد ازدواح داجن حدون وهرخه واقع شود و زوجوحن پوس از عقود نحوز حوا

توافوووق خكووودخگر وهرخوووهای تعحوووین نكننووود ،تووا قجوول از دخووول ،زوجووه اسووتحقاق هووحچ
وهرخهای ندارد؛

الجته ،اگر قجل از دخول طالق واقع شوود ،پرداخوت ووالی (چحوزی کوه دارای ارزش

والی است) بر حسوب وضوعحت ووالی زوح  -از نظور دارایوی خوا تنگدسوتی  -بور عهودۀ
وی ثاحت وی گردد که حه آن « ُو ْت َعه» گفته ویشود؛
 .1هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .2توضحح وهر الهثل ،در وسألۀ « »403خواهد آود.
 .3ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ولووی چنانچووه خكووی از آن دو قجوول از دخووول حهحرنوود خووا ازدواح داجوون آن دو حووه سووجب

اوووری غحوور از طووالق (واننوود ارتووداد خووا فسووخ در ووووارد عحوووب خوواص) قجوول از نزدخكووی
حه هن حخورد ،نه وهرخه بر عهدۀ زوح ثاحت ویشود و نه ُو ْت َعه.
مسأله  .227اگر در عقد داجن تعحین وهر خوه حوه خكوی از زوجوحن وا گوذار شوود ،ووثال زن
َ ُ
َ َْ
َ
هنگووام خوانوودن صووحغۀ عقوود داجوون حگو خوودَ « :زو ْج ُتووك نفسووي َعلووی وووا ت ْحكو ُون» خعنووی
َ
َ
«خودم را حه ازدواح تو درآوردم حا وهری که توو وشوخص کنوی» خوا زن حگو خودَ « :زو ْج ُتوك
ْ
َ ُ
َْ
نفسووي َعلووی وووا أ ْحكو ُون ِوو َون ال َه ْهو ِور» خعنووی «خووودم را حووه ازدواح تووو درآوردم حووا وهووری کووه
َ ْ
خودم وشخص کنن» ،و ورد هن حگوخد« :ق ِجل ُت» ،عقد و وهر هر دو صححح است؛
الجته ،در تعحین آن حاخد آنچه در وسألۀ حعد ذکر ویشود ،رعاخت گردد.
مسأله  .228اگوور تعحووین وهرخووه حووا توضووححات وسووألۀ قجوول حووه زوح وا گووذار شووود ،وی

ویتواند هور آنچوه را والحوت (ارزش ووالی) دارد  -کون حاشود خوا ز خواد  -حوه عنووان وهر خوه

قرار دهد؛

الجتووه ،چنانچووه وقوودار حووداقلی در هنگووام وا گووذاری تعحووین وهر خووه حووه زوح لحوواظ

شده ،نهیتواند کهتر از آن را حه عنوان وهرخه قرار دهد؛ چه اخنكه آن وقودار حوداقل را
زوجحن تعحین کرده حاشند خا اخنكه بر اساس ارتكاز عرفی لحاظ شده حاشد.

1

مسأله  .229اگر تعحین وهرخه حا توضححات وسألۀ « »443حه زوجه واگذار شود ،وی
حنووابر احتحوواط واجووب نهوویتوانوود بیشووتر از وهوور ُ
السوونه ( 044درهوون) 2را حووه عنوووان وهوور

تعحین نهاخد.

مسأله  .231اگر تعحین وهرخه حا توضححات وسألۀ « »443حوه خكوی از زوجوحن (حوهطور

وشخص) واگذار شود و وی قجول از اخنكوه آن را تعحوین کنود و پویش از دخوول حهحورد،
برای زوجه « ُو ْت َعه» ثاحت ویشود و اگر حعود از دخوول حهحورد ،در صوورتی کوه تعحوین آن
 .1وثال حه جهت اخنكوه در آن شوهر وهر خوه وعهووال کهتور از  0سوكۀ بهوار آزادی قورار داده نهیشوود ،در هنگوام
واگذاری تعحین وهرخه حه زوح ،عرفا وعلوم حاشد وقداری که وی وعحن وی کند ،نجاخد از این وقودار کهتور
حاشد.
 .2وراد از درهن ،در وسألۀ « »441ذکر شد.

ازدواح /

حا زوح بوده ،وهر الهثل و چنانچه حا زوجه بوده ،وهر ُ
السنه ثاحت ویشود.
 oالزم نجودن تعحين خصوصحات وهرخه در عقد داجن

مسأله  .231در عقد داجن الزم نحست وقودار وهر خوه حوه گونوهای کوه در خر خود و فوروش
کاال ذکر شد ،وعلوم حاشد؛

پس برای اخنكه وال ووجود و وشخصی وانند زووحن خوا خانوه خوا خوک قطعوۀ طوال خوا

وقداری پارچه حه عنوان وهرخه قرار داده شود ،ههحن که زن آن را بجحنود کوافی اسوت،

هرچند وقدار آن از نظر وسواحت خوا تعوداد خوا وزن خوا سوایر ویژگیهوای ووال وشوخص

نجاشد.

مسأله  .232اگر اووال وعحنی وانند ونزل ،اتاق ،زوحن ،حاغ ،وغوازه ،واشوحن سوواری

حه صورت کلوی در ذووۀ زوح حوه عنووان وهر خوه در عقود داجون قورار داده شوود ،ولوی نووع و
کحفحت آن وعحن نگردد ،وهر صححح است؛

الجته ،در این صورت زوح برای تعحوین چحوزی کوه حوه عنووان وهر خوه قورار داده شوده

(وثال ونزل) حاخد آنچه وتعارف و وتناسب حوا شوأن زوجوحن حاشود را وعوحن نهاخود و در

صورتی که ووارد وتعارف قحهتهای وتعدد داشته حاشد ،حنابر احتحاط واجوب حاخود
آنچه را از لحاظ قحهت ،وتوسط وحسوب ویشود در نظر حگحرد.
 قصد عدم پرداخت وهرخه

مسأله  .233ا گوور زوح در هنگووام عقوود وهوور وعحنووی را بوورای ههسوورش قوورار دهوود ،ولووی

قصدش این حاشد که آن را نپردازد ،عقد صححح است و بور وی واجوب اسوت وهور را

بپردازد.

 قرار دادن حق فسخ در وهرخه

مسأله  .234زوح خا زوجه ویتواننود در ضوهن عقود ازدواح داجون نسوجت حوه وهر خوهای
که در هنگام عقد تعحین شده ،تا ودت وعلوووی (ووثال  04روز) بورای خوود حوق فسوخ

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

قرار دهند و در این صورت ،اگر وهرخه در ودت وعحن شده فسخ شوود ،حكون ازدواح

حدون وهر  -که در وساجل « 440تا  »445بیان شد  -جاری ویشود.
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 حخشش وهرخه

مسأله  .235اگر وهرخه حه صورت کلی در ذوه  -وانند تعداد وعحن سكۀ بهار آزادی

خووا وجلووغ وعووحن پووول  -بوور عهوودۀ زوح حاشوود و زوجووه حخواهوود آن (خووا وقووداری از آن) را
بجخشد ،چنانچه وقصود وی بریء الذوه کوردن زوح حاشود ،صوححح اسوت و چنوحن
حخششی نحاز حه قجول از طرف زوح ندارد.

حنابراین ،ههحن که حخشش و بریء الذوه کردن توسط زوجه حا گفتار خا عهل ابراز

شد ،طلب وی حاحت وهرخه ساقط شده و پشحهانی حعد از آن نحز اثری نداشته و قابول

برگشت نحست؛

اوا حخشش آن حه صوورت «هجوه» صوححح نحسوت؛ وگور آنكوه وقصوود وی از هجوه،

ههان بریء الذوه کردن زوح و اسقاط دین حاشد.

مسأله  .236ا گوور وهر خووه ،عووحن شخصووی واننوود ولووک وعووحن حاشوود ،حخشووش چنووحن

وهرخهای (خا حخشی از آن) حا هجه و تهلحک آن وحقق ویشود .حنوابراین ،حاخود شوراخط
وربوط حه آن رعاخت شود؛

وثال ا گور آن را هجوه کنود ،توا زووانی کوه قجوول و تحویول حوه زوح (قوجض) واقوع نشوود،

هجه وحقوق نهیشوود و ا گور آن را صولح کنود ،قجوول الزم اسوت ،ولوی تحویول (قوجض)

شرط نحست.

مسأله  .237اگووور زن حخش ووحدن وهرخ ووۀ خ ووود را  -ک ووه ح ووه ص ووورت دی وون در ذو ووۀ زوح
طلجكار است  -حا قحد و شرطی وانند طالق دادن وی توسط زوح (حا طوالق عوادی)

2

ههراه کند ،چند صورت دارد:

 .1شاخان ذکر است ،قرار دادن شرط خحار نسجت حه وهرخه در عقد ووقت صححح نهیحاشد.
ُ
 .2حخشش و حذل وهر خوه در طوالق خلوع و وجوارات ،احكوام و یوژهای دارد کوه در وسواجل « 007توا  »005و نحوز
وساجل « 055و  »034ذکر ویشود.

ازدواح /

الف .اصل حخشش را وعلق و وقحد بر آن کند ،خعنی وقصودش آن حاشود کوه ایون

حخشووش در صووورتی اسووت کووه وووثال شوووهر ،وی را طووالق دهوود ،وگرنووه اصووال حخششووی
واقووع نشووده حاشوود؛ در ایوون صووورت ،حخشووش وووذکور حاطوول و بیاثوور اسووت چووه اخنكووه

شوهر وی را طالق دهد خا نه.

ب .زن حخشوش وهرخوه را وشوروط حوه شوورطی واننود طوالق کنود؛ 1در ایون صووورت،

حخشش واقع شده ،ولی شرط آن بیاثر است و اگر ورد حه آنچه بر او شورط شوده عهول

نكند ،وهرخۀ حخشحده شده بر نهی گردد.

ج .وقصود زن وعودۀ حوه حخشوش در فورض ووذکور حاشود؛ حوه ایون وعنوا کوه ووثال

اگر شوهر وی را طوال ق دهود ،زن وهرخوۀ خوود را خواهود حخشوحد؛ در ایون صوورت حوا
چنحن عجارتی ،حخشوش وهور واقوع نشوده ،هرچنود حنوابر احتحواط واجوب بور زن الزم

اسوووت در صوووورتی کوووه طوووالق واقوووع ش وود ،ح ووه وع وودۀ خ ووود عه وول ک وورده و وهر خ ووه را

بجخشد.

2

مسأله  .238اگر زن حخشش وهرخه را  -که در ذوۀ شوهر طلب دارد  -در قالب عقود
صلح حا عوض خا وشروط وحقق کند ،وثال حه شوهرش حگوخد« :وصالحه کردم که توو

نسووجت حووه وهرخووه بووریء الذوووه حاشووی ،در قجووال اخنكووه ازدواح داجوون خووا ووقووت وجوودد

نكنی» 3خا حگوخد« :وصالحه کردم که تو نسجت حه وهرخه بریء الذوه حاشوی ،حوه شورط

اخنكووه ازدواح داجوون خووا ووقووت وجوودد نكنووی» چنانچووه زوح وصووالحه را قجووول کنوود،

حخشش وهرخه واقع ویشوود 4و بور زوح ازدواح وجودد حورام اسوت و چنانچوه ورتكوب
 .1زیرا بریء الذوه کردن و حخشش حودهكار عقود نحسوت ،حلكوه «اخقواع» ویحاشود و ههوان طوور کوه در جلود
سوم ،وسألۀ « »747ذکر شد« ،اخقاع» قاحلحوت نودارد شورطی در ضوهن آن لحواظ گوردد؛ شواخان ذکور اسوت
فرق بین قحد و شرط از توضحح وذکور در جلد سوم ،وسألۀ « »037فههحده ویشود.
 .2حكن وذکور در این وسأله در سایر ووارد حخشش وشروط خا وقح ِود دیون در ذووه (غحور از وهر خوه) نحوز جواری
است.
 .3خووا اخنكووه حگوخوود« :وص والحه کووردم کووه تووو نسووجت حووه وهر خووه بووریء الذوووه حاشووی ،در قجووال اخنكووه ووورا طووالق
(عادی) حدهی».
 .4زوح ،بریء الذوه ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

آن شود ،هرچند ازدواجش صححح است ،ولی زوجه ویتواند وصالحه را فسوخ کنود

و حا این کار وجددا وهرخه را طلجكار وی گردد.

1

 وطالجۀ وهرخه

مسأله  .239اگر وهرخوه حوه صوورت دیون در ذووۀ زوح حاشود ،حكون سوایر حودهیهوا در
وورد آن جاری ویشود.

2

حنووابراین ،ا گوور ووودتدار نجوووده خووا ووودتدار بوووده و زوووان پرداخووت آن فوورا رسووحده،

زوجه ویتواند آن را وطالجه نهاخد و بر زوح واجب اسوت در صوورت توانوایی ووالی ،آن
را بپردازد؛ ولی چنانچه توانایی والی نداشته حاشد ،زوجه حاخد حه وی وهلت دهد.

شاخان ذکر است ،در ایون حكون فرقوی بوین «وهر خوۀ عنود الهطالجوه» و «وهر خوۀ عنود

االستطاعه» نحست.

3

 اوتناع از تهکحن تا زوان پرداخت وهرخه

مسأله  .241اگر هنگام انعقاد عقد داجن برای پرداخت وهر خوه وودتی قورار داده نشوده

حاشوود ،زوجووه ووویتوانوود پوویش از درخافووت تهووام وهر خووه ،از نزدخكووی کووردن شوووهر اوتنوواع
ورزد ،هرچند وی توانایی پرداخت وهر را نداشته حاشد؛

4

 .1گفتنی است وصالحه نسجت حه حخشش وهر ،ههان طور که وانند وثالهای وذکور در ووتن ویتوانود حوه
صورت «شرط نتحجوه» حاشود ،ویتوانود حوه صوورت «شورط فعول» نحوز واقوع شوود؛ وثول اخنكوه زوجوه حگو خود:
«وصالحه کردم حا تو بر اخنكه وهرخه را بجخشن و اسقاط نهاخن در قجال اخنكه (خوا وشوروط بور اخنكوه) ازدواح
وجدد نكنی»؛ در این صورت ،حا قجول زوح و انعقاد وصالحه ،بور زوجوه واجوب اسوت وهر خوه را بجخشود و
زوح را بوریء الذوووه نهاخوود و ا گوور چنووحن نكنوود ،زوح ویتوانوود او را وججوور حووه حخشووش وهوور کنوود ،هرچنوود حووا
رجوع حه حاکن شرع حاشد و ویتواند وصالحه را فسخ نهاخد.
شاخان ذکر است ،فرق بین شرط نتحجه و شرط فعل از توضححات ووذکور در جلود سووم ،وسواجل « 455و
 »744وعلوم ویشود.
 .2تفصحل احكام حدهیها در جلد سوم فصل «دین» ذکر شود .ههچنوحن ،در صوورت وفلوس شودن شووهر و
صدور حكن َح ْجر توسط حاکن شرع ،پرداخت وهر خوهای کوه حوه صوورت دیون در ذووه شووهر اسوت حكون
سایر دیون را دارد و بر ادای سایر حدهكاریهایی که شوهر حه دخگران دارد وقدم نحست.
 .3هرچند وهرخۀ «عند الهطالجه» و «عند االستطاعه» از لحاظ قانونی ،تفاوتهایی حا هن دارند.
 .4حكن وذکور از نظر حقوقی« ،حق َح ْجس» ناوحده ویشود.

ازدواح /

ولی اگور زوجوه پویش از گورفتن وهور ،حوه نزدخكوی راضوی شوود و شووهر ایون کوار را

انجوووام دهووود ،دخگووور نهوووی توانووود حووودون عووذر شرعوووو ی از نزدخكووی شوووهر جلوگووووحری

نهاخوود؛

الجته ،اگر نزدخكی از روی اججار خوا ا کوراه خوا در حوال خوواب خوا بیهوشوی و واننود آن

حاشد ،اثری ندارد و زوجوه وویتوانود ههچنوان قجول از درخافوت وهور ،از نزدخكوی اوتنواع

ورزد.

شاخان ذکر است ،واجب بودن تهكحن بر زوجه نسجت حه استهتاعات دخگر  -غحر

از نزدخكووی  -قجوول از درخافووت وهرخووهای کووه حوودون ووودت بوووده ،وحوول اشووكال اسووت و

وراعوووات وقتضوووای احتحووواط در ایووون و ووورد ت وورک نش ووود؛ 1وخصوص ووا در ص ووورتی ک ووه

احتهال حدهد استهتاع ونجر حه نزدخكی ویشود.

مسأله  .241در هووحچ خووک از دو وووورد ذیوول ،زوجووه نهوویتوانوود جهووت درخافووت وهوور خووا
حاقحهاندۀ آن حدون عذر شرعی از نزدخكی شوهر جلوگحری نهاخد:

الف .هنگوام خوانودن عقود داجون بورای پرداخوت تهوام وهور ،وودتی قورار داده شوده

حاشد.

ب .حخشووی از وهوور ووودتدار و حخووش دخگوور آن حوودون ووودت حاشوود و زوح وقوودار

وهرخۀ حدون ودت را پرداخت نهوده حاشد؛ چه اخنكه زوان پرداخت وقودار وودتدار

فرا رسحده حاشد خا نه.

مسأله  .242اگوور شوووهر توانووایی وووالی پرداخووت وهر خووه را نداشووته و در ضووهن عقوود
ازدواح ،وهرخووه «عنوود االسووتطاعة» قوورار داده شووده حاشوود ،چنووحن وهووری در حكوون وهوور

ودتدار (و جل) وحسوب ویشود ،که حكن آن در وسأله قجل بیان شد.

 .1حنابراین ،وظحفۀ زوجه حنابر احتحاط واجوب آن اسوت کوه نسوجت حوه اووور فووق در صوورت درخواسوت زوح
تهكحن کند ،هرچند احتحواط واجوب آن اسوت کوه زوح نحوز حودون رضواخت زوجوه وی را وادار حوه ایون اووور
ننهاخوود؛ حوودیهی اسووت ایوون وسووأله ههچووون سووایر ووووارد احتحوواط واجووب ،قابوول رجوووع حووه وجتهوود جوواوع
الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 ووارد ساقط شدن نصف وهرخه

مسأله  .243اگر در عقد ازدواح وهرخوه تعحوین شوده حاشود ،حوا اجورای صوحغۀ ازدواح،

تهام وهر بر عهدۀ زوح ثاحت ویشود؛

الجته ،اگر زوح ههسرش را قجل از نزدخكی طالق دهود ،فقوط نصوف وهور بور عهودۀ

اوست و نوحن دخگور آن ،چنانچوه حوه صوورت دیون (کلوی در ذووه ،واننود تعوداد وعحنوی

سكه در ذووۀ زوح) بووده سواقط وویشوود و در صوورتی کوه عوحن شخصوی (واننود خوک
ولک وعحن) بوده ،زوح در نصف آن حوا زوجوه شورخک ویشوود و والوک نصوف وشواع

آن وی گردد.

پس اگر حعد از نزدخكی 1طالق صورت گحورد ،ههچنوان زوح حاخود تهوام وهر خوه را حوه

ههسرش بپردازد.

2

مسأله  .244اگر طالق حدون انجام نزدخكی واقع شود و این در حالی حاشد که زوجه
وهرخه را که حه صورت دین بر ذووۀ زوح بووده (واننود تعوداد وعحنوی سوكه در ذووۀ وی)

3
قجول از طووالق حخشووحده اسوت ،زوح ویتوانوود  -حووا وجوود اخنكووه وهر خووهای نپرداختووه -

نصف وهرخه را از زوجه وطالجه نهاخد و ا گور نزدخكوی صوورت گرفتوه ،شووهر حوق نودارد
چحزی از ههسرش حگحرد.

مسأله  .245اگر وهرخه حه صورت دین بر ذوۀ شوهر حاشد (وانند تعداد وعحنی سوكه

در ذوۀ وی) و زوجه نصف آن را حه شوهرش بجخشد 4،چنانچه شوهر قجول از نزدخكوی
وی را طالق دهد ،نصف دخگر وهرخه نحز حه سجب طوالق از ذووۀ زوح سواقط شوده و از

 .1هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور ازالووۀ حكووارت توسووط زوح حوودون نزدخكووی صووورت گرفتووه و زوجووه حووه ایوون اووور راضووی
نجوده ،در صورت طالق حاخد زوح نصف وهرخه را بپردازد و نسجت حه نحن دخگر آن ،حنابر احتحواط الزم حاخود
زوجحن حا خكدخگر وصالحه نهاخند.
 .3توضحح وعنای حخشش در این گونه ووارد ،در وسألۀ « »470ذکر شد.
 .4ههان.

ازدواح /

این جهت هحچ کدام از زوجحن حق ندارد چحزی از دخگری وطالجه کند.

1

مسأله  .246اگوور وهرخووه حووه صووورت عووحن شخصووی بوووده (واننوود خووک ولووک وعووحن و
ووجووود خووا خووک خووودروی وعووحن و ووجووود) و زوجووه تهووام آن را حووه شوووهرش بجخشوود،

2

چنانچه شوهر قجل از نزدخكی وی را طالق دهد ،در صورتی که وهرخه از اشحای وثلی

حاشوود 3،شوووهر ویتوانوود نصووف وثوول آن وهر خووه را از زن وطالجووه نهاخوود و ا گوور از اشووحای
قحهی حاشد ویتواند نصف قحهت آن را از او وطالجه کند.

اوا چنانچه نزدخكی صورت گرفته ،شوهر حق وطالجۀ چحزی از ههسرش ندارد.

مسأله  .247ا گوور وهر خووه حووه صووورت عووحن شخصووی بوووده (واننوود خووک ولووک وعووحن و

ووجود خا خک خودروی وعحن و ووجود) و زوجه نصف آن را  -چه نصف وشاع و چوه

نصووف وعووحن  -حووه شوووهرش بجخش ود ،چنانچووه شوووهر قجوول از نزدخكووی وی را طووالق
دهد ،زوجحن در نصف حاقحهانوده کوه حخشوحده نشوده شورخک ویشووند و زوجوه حاخود

وثل خا قحهت نصف حخشحده شده را حه زوح بپردازد.

4

مسأله  .248اگر در عقد ازدواح وهرخهای وعحن شوود ،ولوی زوح حوا توافوق زوجوه ،ووال

دخگری را حه جای وهرخۀ وعحن شده حه و ی بپردازد و شوهر قجول از نزدخكوی او را طوالق
دهد ،شوهر ویتواند نصف وهرخهای را که در عقد وعحن شده از زوجه وطالجوه نهاخود
و حق ندارد آنچه را در ازای وهرخه پرداخته از زوجه پس حگحرد.

مسأله  .249اگوور فووردی وهرخووهای را کووه بوور عهوودۀ زوح اسووت حووهطور وجووانی بپووردازد و

شوهر قجل از نزدخكی ههسرش را طالق دهد ،زوجه حاخد نحهی از وهرخه را بپردازد؛

 .1ههحن طور ،اگر وثال وهرخۀ  10سوكۀ بهوار آزادی بور ذووۀ زوح حاشود و قجول از نزدخكوی ،زوجوه نحهوی از وهر خوۀ
ُ
ُ
خووود را در ازای طووالق خلووع حووه ههسوورش حووذل نهاخوود ،حووا تحقووق طووالق خلووع ،هووحچ کوودام از زوجووحن حووق
وطالجۀ چحزی از دخگری ندارد.
 .2توضووحح وعنووای حخشووش در ایوون ووووارد ،در وسووألۀ « »475ذکوور شوود؛ الجتووه ،ا گوور حخشووش وووذکور از ووووارد
حخشش الزم  -که در جلد سوم ،وسألۀ « »1454ذکر شد  -نجاشد ،زوجه ویتواند حه آنچه حخشوحده رجووع
نهاخد.
 .3تعرخف اشحای وثلی و قحهی در جلد سوم ،وسألۀ « 1040و  »1040ذکر شد.
 .4اگر وهرخه از اشحای وثلی بوده ،نصف وثل آن و اگر از اشحای قحهی بوده ،نصف قحهت آن را بپردازد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

او ووا در و ووورد اخنك ووه نص ووف و ووذکور وتعل ووق ح ووه زوح اس ووت خ ووا ف ووردی ک ووه وهر خ ووه را

پرداخته ،وسأله وحل اشكال است و احتحاط واجب آن اسوت کوه زوح و فورد ووذکور
نسجت حه آن حا هن وصالحه نهاخند.

ههحن طور ،در صورتی که ولی حچۀ ناحالغ (پدر خا جد پودری) او را حوا وهر خوۀ وعوحن

حه عقد ازدواح فردی درآورد و وهرخه را از وال خوود بپوردازد ،سوپس فرزنود خوا نووه حعود از

حلوغ و رشد ،قجل از نزدخكی ههسرش را طالق دهد ،حكن وذکور جاری وی گردد.

مسأله  .251اگوور شوووهر قجوول از نزدخكووی ههسوورش را طووالق دهوود ،نسووجت حووه نصووف

حاقحهاندۀ وهر 1،پدر خا جد پدری زوجهای که غحر حالغ و غحر رشحد اسوت اختحوار عفوو
و حخشووش دارنوود؛ الجتووه ،آنووان حووق ندارنوود تهووام حاقحهانوودۀ وهوور را بجخشووند و حنووابر
احتحاط واجب حاخد حخشحدن وهر و وقدار آن حا رعاخت وصلحت وی صورت گحرد.

اوا در وواردی که والخت بورای پودر و جود پودری ثاحوت اسوت ،ولوی (حنوابر فتووی خوا

احتحاط) نهیتوانند حهطور وستقل دختر خوخش را حدون اجازۀ وی حوه عقود کسوی در
آورنوود ،اختحووار عفووو و حخشووش بوورای آنووان حوودون توافووق حووا زوجووه وحوول اشووكال اسووت؛
وانند دختر حالغۀ رشحده ،چه وستقل در شؤون زندگی حاشد و چه غحر وستقل.

مسأله  .251اگر خكی از زوجحن در ازدواح داجن قجل از نزدخكوی 2فووت کنود ،نصوفی از

وهرخهای که تعحین نهودهاند ههچنان ثاحت بوده و نصف دخگر آن ،سواقط وویشوود،
هرچند احتحاط وستحب آن است که در وورد آن وصالحه صورت گحرد.

ههوووحن طوووور ،سوووایر احكوووام وربوووط حووه وقوودار وهر خووه در جووایی کووه طووالق قجوول از

نزدخكی واقع وی گردد (که در وساجل قجل ذکر شود) ،در ووورد فووت قجول از نزدخكوی نحوز
جاری است.

شاخان ذکر است ،اگر فردی در ورض وتصل حوه وووت حوا زنوی ازدواح کنود و قجول از

 .1نصووف وهر خووه ،حووا توجووه حووه وسووألۀ « »407حووه جهووت طووالق قجوول از نزدخكووی سوواقط ویشووود و حكوون ایوون
وسأله ،وربوط حه نحن دخگر وهرخه است.
 .2حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.

ازدواح /

نزدخكی 1حا او حه سجب ههان ورض حهحرد ،چه اخنكه زن وذکور پس از فوت ورد زنوده
حاشد خا او نحز قجل از فوت ورد حهحرد ،عقد ازدواجشان حاطل ویشود و هحچ وهر خوهای

برای زن ثاحوت نحسوت .توضوحح وطلوب در فصول «ارث» ،وسواجل« 1451و  »1454ذکور

ویشود.

 قرار گرفتن وهرخه بر عهدۀ فردی غحر از زوح

مسأله  .252اگر فردی غحور از زوح (واننود پودر وی) رضواخت دهود کوه ووال وعحنوی از

اووال وی ،حه صورت «عحن شخصی» جهت وهرخۀ ازدواح قرار گحرد و عقد ازدواح حوا
ههان وهرخه انجام شود ،وهر و عقد هر دو صححح است؛

اوا قرار دادن وهر حه صورت «دین بر ذوۀ فوردی غحور از زوح» وحول اشوكال اسوت و

وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود ،هرچند حا اذن خا اجوازۀ وی حاشود؛

الجته اصل عقد صححح است.

شوواخان ذکوور اسووووووت ،وهرخوووووه در ازدواح حچووۀ ناحال و وغ حك و ون و یووژهای دارد کو و وه در

وسألۀ « »407خواهد آود.

مسأله  .253اگر ولی حچوۀ ناحوالغ (پودر خوا جود پودری) او را حوه عقود ازداوح دخگوری در
آورد ،در دو صورت ذیل ،ولی حچه حاخد وهرخۀ وی را بپردازد:
الف .فرد ناحالغ در هنگام عقد والی نداشته حاشد؛

ب .ولی ناحالغ ضاون 2وهرخه شود ،هرچند وی (ناحالغ) وال داشته حاشد.

در غحر این دو وورد ،چنانچه وهرخۀ وعحن شده (وهر الهسهی) بیش از وهر الهثل

نجاشوود خووا ازدواح حووه بوویش از وهوور الهثوول حووه جهووت رعاخووت وصوولحت ناحووالغ صووورت

گرفته حاشد ،پدر خا جد پدری ویتوانند وهر را از وال فرزند خا نوه بپردازند؛

اوووا ا گوور ازدواح حووا بیشووتر از وهوور الهثوول حووه وصوولحت ناحووالغ نجاشوود ،عقوود ازدواح

 .1ههان.
 .2ونظور ،ضهانت نقل دین ویحاشد که توضحح آن در جلد سوم ،وسألۀ « »1434ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

صححح است و در صورتی که فرزند خا نوه حعد از رسوحدن حوه سون حلووغ و رشود ،وهر خوۀ

وعووحن شووده را قجووول نهاخوود ،وهوور نحووز صووححح اسووت و چنانچووه قجووول نكنوود ،فقووط

وهر الهثل 1ثاحت ویشود.

 قرار دادن وهرخه برای فردی غحر از زوجه

مسأله  .254قرار دادن حخشی از وهرخوه بورای فوردی غحور از زوجوه (واننود ووادر خوا پودر
زوجه) صححح نحست .حنابراین ،ا گور زوح در عقو ود ازدواح وقوداری از وهرخو وه را (ووثال

 14سكۀ بهار آزادی) برای زوجه و وقداری از وهر را (وثال  0سكۀ بهار آزادی) برای فرد
دخگر قرار دهد ،فقط وقوداری کوه بورای زوجوه وقورر شوده صوححح اسوت و آنچوه بوراى

فرد وذکور قرار داده شده صححح نحست و برای وی حقی ثاحت نهیشود.

اوا اگر زوح ،تهام وهر را برای زوجه قورار دهود و در ضوهن عقود ازدواح شورط نهاخود

زوجه وقدار وعحنی از وهر خودش را حه فرد دخگری (واننود ووادر خوا پودر زوجوه) حدهود،

شرط وذکور صححح است.

ههحن طور ،در صورتی که زوجه در ضهن عقد ازدواح شورط نهاخود کوه زوح وجلوغ

وعحنی (غحر از وهر) را حه فرد وذکور وجانا بجخشد ،چنحن شرطی صححح ویحاشد.
 oشحربها و وانند آن

مسأله  .255در حعضی وناطق ورسوم است حعضی از نزدخكان زن وانند وادر خا پودر

خوووا بووورادر زوجوووه ،ووووالی را حووه عنووووان «شووحر بهووا» خووا حووه عنوووان دخگووری از زوح درخافووت
وی کنند؛ این وال جزء وهرخه نحست و احكام آن را ندارد.

مسأله  .256درخافت شوحر بهوا (و ووواردی واننود آن) صوورتهوای وختلفوی دارد کوه

حكن حعضی از آنها ذکر ویشود:

الففف .فووردی کووه از او خواسووتگاری شووده راضووی حووه ازدواح حووا وهر خووۀ وعووحن شووده

 .1ونظور از وهر الهثل ،در وسألۀ « »403ذکر ویشود.

ازدواح /

حاشوود ،ولووی خكووی از حسووتگانش (واننوود وووادر خووا بوورادر وی) وووانع از ازدواجشووان گووردد و

وجلغی را حه عنوان شحر بها از خواستگار وطالجه نهاخد؛

در ایون صووورت ،چنانچووه خواسووتگار حوودون رضواخت قلجووی و فقووط بوورای رفووع وووانع

ازدواح ،شحر بها را بپردازد ،گرفتن آن حرام بوده و درخافت کننده ،ضاون آن ویحاشود

و وی ویتواند عحن آن را پس حگحرد و چنانچه تلف شده عوضش را وطالجه نهاخد.
ب .شحر بها حه عنوان ُجعاله و حق الزحهه در ازای انجام عهول وجواحی پرداخوت
شووود؛ واننوود اخنكووه خواسووتگار حووه وووادر دختوور حگو خوود« :چنانچووه فرزنوود خووود را بوورای
ازدواح راضی کنحد و وقدوات خواستگاری و وصلت را فراهن سوازخد ،وجلوغ وعحنوی

را حه شها ویپردازم»؛

در ایوون صووورت ،شووحربها و واننوود آن حووالل اسووت و حووا انجووام عهوول وووورد ُجعالووه،

خواسووتگار حاخوود آن وجلووغ را بپووردازد و چنانچووه پشووحهان شووود ،حووق پووس گوورفتن آن را
ندارد.

ج .خواستگار حا رضاخت قلجی خود حوه انگحوزۀ جلوب رضواخت حعضوی از حسوتگان

کسی که از او خواستگاری شده ،وجلغی را حه وی اهودا نهاخود ،هرچنود فورد ووورد نظور

وانع ازدواح نشده و الزاوی از طرف او برای پرداخت وجلغ صورت نگرفته حاشد؛

در ایوون صووورت نحووز ،درخافووت آن اشووكال نوودارد و احكووام هجووه را دارد .حنووابراین ،در

غحر ووارد اسوتثنایی کوه در جلود سووم فصول «هجوه» ذکور شوده ،پوس گورفتن آن ووانعی

ندارد.

د .زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح شوورط نهاخوود زوح وجلووغ وعحنووی را حووه فووردی (واننوود

پدر خا زوجه) هجه نهاخد ،شرط وذکور صوححح اسوت و بور زوح الزم اسوت حوه آن عهول

نهاخد.

 وهر الهثل

مسأله  .257ونظور از «وهر الهثول»  -کوه در حعضوی از وووارد بورای زن ثاحوت ویحاشود -

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وهرخووهای اسووت کووه در عوورف بوورای زنووی کووه ویژگوویهووای وشوواحه حووا زن وووورد نظوور را دارد

تعحین ویشود.

حنووابراین ،بوورای تعحوین وهوور الهثوول حاخوود اووووری واننوود سوون زن ،حوواکره بووودن ،نجاحووت،

پاکداونی ،عقل ،ادب ،شرافت ،زیجایی ،کهاالت اخالقی و اضداد آنها لحاظ شود.

ههحن طور ،تهام اووری که عرفا و حوهطور وعهوول در افوزاخش خوا کواهش وقودار وهور

تأثحر دارد ،وانند شأن خانواده خا حستگان زن ،شهر خا روستای وحل سوكونت ،سوطح

تحصحالت حاخد لحاظ گردد؛ حلكه حاخد وضعحت و شأن ورد نحز در تعحین وهور الهثول
زن والحظه شود.

1

مسأله  .258حعضی از وواردی که بورای زن «وهور الهثول» ثاحوت وویشوود از قورار ذیول

است:

2

الف .زن حاکره حاشد و فردی غحور از زوح ،حكوارت او را  -حوه واسوطۀ نزدخكوی خوا غحور

آن  -حا اججار خا اکراه از بین بجرد؛

ب .زن غحر حاکره حاشد و غحر زوح حا اججار خا اکراه حا او نزدخكی نهاخد؛

ج .اور بر زن وشتجه شوده و اقودام حوه نزدخكوی حوا فوردی کوه شووهرش نحسوت نهووده

حاشد (وطی حه شجهه).

در این وورد ،فرق ندارد که نزدخكوی حودون عقود ازدواح صوورت گرفتوه 3خوا حوا عقود

ازدواح حاطل انجام شده حاشد .ههوحن طوور ،فرقوی نحسوت بوین اخنكوه نزدخكوی کننوده

اطالع از ووضوع داشته خا نداشته حاشد.

4

 .1برای تعحین وهر الهثل الزم است عالوه بر اوور فوق ،نوع عقد نحز از نظر داجن خا ووقت بودن لحاظ شود.
 .2برخووی از احكووام ثاحووت شوودن وهوور الهثوول در وسوواجل وربوووط حووه تعحووین نشوودن وهرخووه در عقوود ،در وجح وث
«وقدار وهرخه و تعحین آن» ذکر شد.
 .3حه عنوان وثوال ،اگور فورد حوه خحوال اخنكوه بورای ازدواح داجون توافوق و رضواخت طورفحن کوافی اسوت و نحواز حوه
خواندن صحغۀ عقد نحست ،اقدام حه نزدخكی حا زنی نهاخد ،در این فرض ،وهور الهثول عقود داجون بورای زن
ثاحت ویشود.
 .4اوا اگر زن حا اطالع از اخنكه فردی که حا او نزدخكی کرده شوهر او نحسوت ،حاضور حوه ایون اوور شوده و اشوتجاه
فقط از طرف نزدخكی کننده بوده ،زن وهری طلجكار نهیشود.

ازدواح /

شاخان ذکر است ،اگر نزدخكی در اثر عقود ازدواح بووده و حعودا وعلووم شوود کوه عقود
وووذکور حاطوول بوووده ،چنانچووه وهووری کووه در عقوود ازدواح وعووحن شووده (وهوور ا ُلهسووهی)

کهتوور از وهوور الهثوول حاشوود ،حنووابر احتحوواط الزم حاخوود نسووجت حووه واحووه التفوواوت آن دو،

وصالحه صورت گحرد.

وظاخف زن و شوهر در زندگی وشترک

هر خک از زن و شوهر در عقد داجن نسجت حوه دخگوری وظواخفی دارنود کوه در وسواجل

حعد ذکر ویشود.

 حقوق شوهر بر زن
 oالف .تهکحن نسجت حه استهتاعات حالل وتعارف

مسأله  .259خكووی از وظوواخف واجووب زوجووه نسووجت حووه شوووهر خوووخش ایوون اسووت کووه

خود را برای استهتاعات حالل از وی و لذتهای جنسی وتعارف اعن از نزدخكی 1و

غحر آن ،هر وقت که شوهر حخواهود در اختحوار او قورار دهود و حودون عوذر شورعی  -واننود
ححض ،نفاس 2،اعتكاف واجب و ُوحرم بودن خا بیهاری سوخت - 3خوا وشوقت ز خواد
که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) از این اور خودداری نكند؛

 .1الجتووه ،نزدخكووی حووا زوجووۀ ناحووالغ در عقوود داجوون خووا ووقووت ،شوورعا حوورام اسووت؛ ههووحن طووور ،حكوون نزدخكووی از
پشت حا زوجه در وسألۀ « »451ذکر ویشود.
 .2شاخان ذکر است ،زنی که ازدواح کرده اگر حخواهد حا استفاده از دارو ،دورۀ ححض خا نفاس خوود را افوزاخش
دهد ،چنانچه ایون اوور حوه قصود فورار از تهكوحن خواص (نزدخكوی) حاشود ،وحول اشوكال اسوت و احتحواط
واجب در ترک آن است ،وگر آنكه رضاخت زوح در این اور جلب شود.
 .3حهطور کلی ،اگر زن حترسد در صورت تهكحن وجتال حه بیهاری قابل توجه شود (بیهاری که عقال حوه آن تون
نهیدهنوود و تحهوول نهی کننوود) ،تهكووحن بوور وی الزم نحسووت .ههووحن طووور ،اگوور زن بیهووار حاشوود و حترسوود
بیهاری وی حوا توضوحح فووق ،شودخدتر خوا دردنواکتر شوود .حوا ایون توضوحح ،وعلووم شود ا گور شووهر وجوتال حوه
بیهاری ُوسری حا شراخط وذکور حاشود و راه اخهنوی حخوش بورای پیشوگحری از سوراخت نجاشود و زوجوه تورس
انتقال آن را حه خود داشته حاشد ،وعذور شهرده شده و تهكحن بر وی واجب نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ولووی اسووتهتاعات حووالل غحوور وتعووارف بووین زن و شوووهر ،حاخوود حووا رضوواخت طوورفحن

صورت گحرد.

ههحن طور ،بر زن واجب است در صورت درخواست شوهر بورای اسوتهتاع ،از هور

اوووری کووه ووجووب ناخوشوواخندی و تنفوور وی بوووده و عرفووا وووانع از اسووتهتاعات جنسووی

حالل است اجتنواب نهاخود ،حلكوه در صوورت درخواسوت زوح ،از رعاخوت بهداشوت

شخصی و زخنت کردن خوخش اوتناع نورزد.

مسأله  .261اگر زوح از زوجه حخواهد که در سفر ،جهت استهتاعات جنسوی از وی

ههووراه او حاشوود ،در صووورتی کووه تهكووحن زن وتوقو وف بوور ههراهوو وی حووا شوهوو ور در سووفر
حاش ود ،این کار الزم است؛ وگور آنكوه رفوتن حوه چنوحن سوفری بور زن ضورری خوا َح َرجوی
حاشد.

مسأله  .261نزدخكی حا زوجه از پشت در صورتی که راضی نجاشود ،حنوابر احتحواط
واجوووب ،حووورام اسوووت و تهكوووحن بووور زوج ووه نس ووجت ح ووه ای وون ن وووع اس ووتهتاع واج ووب

نحست 1،هرچند این کار اگو ر زوجوه راضوی حاشود جوایز اسوت ،ولوی کراهوت شودخد
دارد.

شاخان ذکر است ،این حكن در وورد اخام ححض و نفاس زن نحز جاری ویحاشد.

مسأله  .262زوووانهووا ،وكووانهووا ،حوواالت و رفتارهووایی کووه در حووال نزدخكووی وكووروه
است عجارتند از:

الف .زوانهایی که نزدخكی وكروه است :اولحن شوب وواه قهوری حوه جوز شوب اول
واه روضان؛ شوب نحهوه وواه قهوری؛ اخواوی کوه وواه در ُوحواق اسوت؛ 2شوجی کوه در آن
خسوف (واه گرفتگی) رخ ویدهد؛ روزی کوه در آن کسووف (خورشوحد گرفتگوی) رخ

ووویدهوود؛ روز خووا شووجی کووه در آن زلزلووه رخ داده اسووت ،خصوصووا هنگووام زلزلووه؛ روز خووا

 .1حنابراین ،اوتناع از این عهل ووجب «ناشزه» شدن زوجه نهیشود.
 .2اخووام ووواه در ُوحوواق غالجووا در ووواههووای قهووری  74روزه ،سووه شووب آخوور ووواه و در ووواههووای قهووری  45روزه ،دو
شب آخر واه ویحاشد.

ازدواح /

شجی که در آن حادهای سحاه خا سرخ خا زرد ویوزد؛ بوین الطلووعحن؛ 1از غوروب آفتواب
2
تا زوال َش َفق ُ
(ح ْهرۀ وغربیه).

ب .وكانهوایی کوه نزدخكوی وكوروه اسوت :در کشوتی؛ در اتواقی کوه کسوی حضوور
ََ
دارد حتی اگر کودکی حاشد که صداخشان خا نفسشوان را وویشونود خوا آنوان را ویبینود،
حلكه اگر وستلزم عهل حراوی حاشد جایز نحست؛

ج .حوواالتی کووه نزدخكووی وكووروه اسووت :نزدخكووی رو حووه قجلووه و پشووت حووه قجلووه ،حووه

صورت برهنه (عرخان) ،نزدخكی حعد از احتالم قجل از غسول ،اووا در غحور ووورد احوتالم

نزدخكووی وجوودد حوودون غسوول اشووكال نوودارد؛ نزدخكووی در حووالی کووه وووو خووا حوودنش را حووه
جهت رنو کردن خضاب کرده است؛

د .رفتارهایی که در حال نزدخكی وكروه است :سوخن گفوتن حوه غحور ذکور خداونود

وتعال ،نگاه کردن حه عورت زن؛

ههچنحن ،وستحب است در هنگام نزدخكی نوام خودا را بجورد و از شور شوحطان حوه

خوودا پنوواه بجوورد و حووا وضووو حاشوود  -خصوصووا ا گوور زن حاولووه اسووت  -و نحووز از خداونوود
َ
َ
الش ْوح َط َ
ان
وام الل ُه َون َج ِن ْجنوي
ام َو ِح ِ
وتعال فرزند صالح و سالن حخواهد و حگوخدِ « :ح ْس ِون ِ
َ
ْ
الش ْح َط َ
3
ان َوا َر َزق َتني».
َو َج ِن ِب
 oب .خارح نشدن از ونزل حدون اجازۀ شوهر

مسأله  .263خكی از وظاخف واجوب زوجوه در عقود داجون ایون اسوت کوه حودون اجوازۀ

شوهر از ونزلی که حه عنوان وحل زندگی وشترک انتخاب شده بیرون نرود.

4

حنابراین ،خارح شدن وی از ونزل حدون اجازۀ شوهر حرام اسوت ،هرچنود حوا حوق

 .1فاصلۀ زوانی طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
َ َ
 .2از بین رفتن سرخی سهت وغرب (شفق) که پس از غروب آفتاب در آسهان پدخد آوده است.
َ ْ
َ َ َ
َ ُ َْ
اب الق ْو ِل ِع ْند ال َج ِاه َو َوا َخ ْع ِص ُن ِو ْن ُوش َارک ِة الش ْح َط ِان ،ص ،047ح.7
 .3فسوعكافی ،ح ،0ح
 .4شاخان ذکر است در این وورد ،اطهحنان زوجه حه رضاخت قلجی شوهر بورای خوروح از ونوزل حوه خوودی خوود
کافی نحست و حاخد اجازۀ وذکور حه صورتی (وانند گفتار خا عهلی که داللت بر آن نهاخد) ابراز شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

استهتاع شوهر ونافات نداشته حاشد؛ وگر در ووارد وسألۀ حعد.

مسأله  .264خارح شدن زن از ونزل حدون اجازۀ شوهر در ووارد ذیل اشكال ندارد:

 -خارح شدن برای انجام واججات عحنی کوه وتوقوف و واحسوته حوه خوروح از ونوزل

است وانند سفر حج واجب.

 -خارح شدن برای وووارد اضوطراری کوه زن ناچوار حاشود بورای اوووری واننود وعالجوۀ

بیهاریی که دروان آن ضروری اسوت خوا توأوحن نفقواتش در صوورتی کوه شووهر خوا شوخص
دخگری آن را تأوحن نهیکند خا خالصی از ضرر جانی ،والیِ ،ع ْرضی خا آزار و اذخت شوهر
خا فرد دخگر خا هر اوری که ووجب وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشوود َ
(ح َورح)
برای اوست ،از خانه بیرون رود؛ الجته حاخد حه وقدار رفع ضرورت اکتفا نهاخد.

 -خارح شدن زن در وواردی که ورد حدون عذر ،ههسر خوخش را حوهطور کلوی رهوا

کرده و حالتكلحف گذاشته ،طوری که نه شوهردار وحسوب شده و نه وطلقه.

1

مسأله  .265اگر در فاصلۀ بین عقد تا زفاف ،ورسوم و وتعارف حاشد کوه زوجوه ووثال
در ونزل پودرش سوا کن حاشود ،در طوول ایون وودت خوارح شودن زوجوه از ونوزل ووذکور

نحازی حه اجازه شوهر ندارد.

ونظووور از ونزلووی کووه خووروح از آن حوورام ویحاش ود ،وحلووی اسووت کووه بوورای زنوودگی

وشترک انتخاب شده است.

2

مسأله  .266اگر زوجوه در ضوهن عقود ازدواح شورط نهاخود کوه حوق خوروح از ونوزل را

بوورای ووودت وعحنووی جهووت اداوووۀ تحصووحل خووا شووغل خووا اووور دخگووری داشووته حاشوود 3،در
 .1شاخان ذکر است ،اگر زوجوه حوه سوجب احوتالی زوح حوه فراووشوی وطلوق و از دسوت دادن حافظوه (آلزاخهور) و
واننوود آن نهوویتوانوود از وی بوورای خووروح از ونووزل اجووازه حگحوورد ،احتحوواط الزم آن اسووت کووه جهووت خووروح از
ونزل از ولی شوهر اجازه حگحرد.
 .2الجتووه ،در ایوون ووودت حووق اسووتهتاع وعهووول در دوران عقوود ههچنووان بوورای شوووهر حوواقی اسووت و چنانچووه
خارح شدن از ونزل ونافات حا حق وذکور داشته حاشد ،جایز نحست.
 .3حكن در این وسأله ،در صورتی است که شرط اجازه برای خروح از ونزل حه صورت «شرط نتحجوه» حاشود
و در وسألۀ حعد ،حكن لحاظ آن حه صورت «شرط فعل» ذکر شوده اسوت .فورق بوین شورط نتحجوه و شورط
فعل از توضححات جلد سوم ،وساجل « 455و  »744وعلوم ویشود.

ازدواح /

طول این ودت خارح شدنش وطابق شرط وذکور ،نحاز حوه اجوازۀ شووهر نودارد و فرقوی

ندارد شرط وذکور در ضهن عقد تصرخح شده حاشد خا آنكه حوه علوت وطورح شودن در

پیش گفتگوی عقد ،ازدواح وجتنی بر آن واقع گردخده حاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،در ایوون گونووه ووووارد کووه حووق خووروح از ونووزل حووه صووورت «شوورط

نتحجووه» در ضووهن عقوود شوورط شووده اسووت ،در اخنكووه آخووا زوح ویتوانوود از اجووازهای کووه

داده برگووردد خووا نووه ،وسووأله وحوول اشووكال اسووت؛ 1وگوور آنكووه در ایوون گونووه ووووارد شوورط
ضهنی وجود داشته حاشد کوه زوح از اجوازهای کوه داده برنگوردد؛ ههچنوان کوه شواخد

در غالوووب وووووارد ،چنوووحن شوورطی وجوووود داشووته حاشوود و در ایوون صووورت ،ا گوور زوح از

اجووازهای کووه داده برگووردد ،گناهكووار اسووت ،ولووی ز ن حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود بوورای
خروح از ونزل از وی اجازه حگحرد.

مسأله  .267اگر زوجه در ضهن عقود ازدواح شورط کنود وورد اجوازۀ خوروح از ونوزل را

بوورای ووودت وعحنووی جهووت اداوووه تحصووحل خووا شووغل خووا اووور دخگووری حووه وی حدهوود (حووه

صورت شرط فعل) ،هرچنود واجوب اسوت زن بورای خوروح از ونوزل در وووارد فووق نحوز

اجازه حگحرد ،ولی بر ورد نحز واجب است که اجازه حدهد؛

اوا اگر اجوازه ندهود وورد گناهكوار اسوت و زن ویتوانود وی را وادار حوه اجوازه دادن

کند ،ولی اگر اجازه ندهد ،نهیتواند از ونزل خارح شود.

مسأله  .268اگر زوجه در ضهن عقد ازدواح خا وصوالحه شورط کنود کوه وکحول حاشود
در وورد خروح از ونزل از طرف زوح حه خود اجازه حدهد ،چنحن شورطی صوححح بووده
و پشحهانی و عدول زوح بیاثر است.

مسأله  .269شاخسوووته اسوووت وووورد ب وورای دخ وودار حس ووتگان ههس وور خ وووخش ،عح ووادت

بیهوواران و تشووحیع جنووازۀ اقوووام ونسوووب حووه وی و اوووور واننوود آن ،حووه وی اجووازۀ خووارح
شدن از ونزل حدهد؛ حلكه اجازه دادن برای اوور فوق حه وقداری که عرفا وعاشرت حه

 .1حه عجارتی« ،نافذ نجودن عدول ورد وحل اشكال است».

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شحوۀ نحک و پسندخده وحسوب ویشود 1،بر زوح واجب است.

حنووابراین ،چنانچووه ونووع کووردن زوجووه نسووجت حووه خووارح شوودن از ونووزل در برخووی

ووارد ،خالف «وعاشرت حه وعروف» حاشد جایز نحست.

2

 oسایر اوور وربوط حه حانوان

مسأله  .271زوجووه وظحفووه نوودارد کارهووای ونوزل از قجحوول آشووپزی ،نظافووت ،خحوواطی و

وانند آن را انجوام دهود و شووهر نهویتوانود وی را بور ایون اووور وججوور نهاخود؛ وگور آنكوه
شرط ضهن عقدی در این ووارد وجود داشته حاشد.

الجته ،انجام این اوور (در غحر ووارد شرط ضهن عقد) بر زوجوه وسوتحب اسوت و

ووجب اجر و ثواب اخروی ویحاشد.

در حدخث از اوام صادق رواخوت شوده کوه رسوول خودا  فروودنود :هور زنوی در

ونزل شوهرش حه قصد اصالح و ورتب کردن آن ،چحزى را جا حه جا کند ،خداوند حوه
او نظر افكند و هر کس خداوند حه او نظر نهاخد عذاحش نكند.

3

رواخووت شووده زنووی نحسووت کووه جرعووهاى آب حووه شوووهرش حنوشوواند؛ وگوور آنكووه ایوون

عهوول او بووراخش بهتوور از خووک سووال حاشوود کووه روزهوواخش را روزه حگحوورد و شووجهاخش را حووه

عجادت سپرى کند.

4

در حدخث از اوام حاقر نقل شده که جهاد زن ،نحكوو شووهرداری کوردن اسوت و

بزرگترین حق را بر زن ،شوهر او دارد.

5

 .1وعاشرت حه وعروف خا اوساک حه وعروف.
 .2بوور ایوون اسوواس ،حووجس و زنوودانی کووردن زوجووه در ونووزل و ونووع وطلووق ههسوور از دخوودار والوودین و ارحوواوش و
واننوود آن ،طوووری کووه وعاشوورت خووا اوسوواک حووه غحوور وعووروف شووهرده شووود جووایز نحسووت و از وقتضووحات
وعاشوورت و اوسوواک حووه وعووروف آن اسووت کووه زوح در صووورت درخواسووت ههسوورش حووه وقوودار وناسووب حووا
شأن وی ،حالنسجه حه وضعحت شأنی شوهر برای خروح از ونزل جهوت اووور غحور حورام واننود صولۀ ارحوام
ووافقت نهاخد.
 .3أهالیشیخصدوق ،وجلس  ،50ص ،011ح.3
 .4وسائلالشیعه ،ح ،44ابواب وقدوات النكاح ،حاب ،45ص ،134ح.7
 .5ههان ،حاب ،147ص ،441ح.1

ازدواح /

حوودیهی اسووت ظلوون ،آزار و اذخووت ،کتووک زدن ،ناسووزا گووویی ،و ...ههچنووان کووه

نسجت حه دخگران حرام است ،نسجت حه شوهر نحز جایز نحست.
 حقوق زن بر شوهر
 oالف .تأوحن نفقات ههسر داجهی

مسأله  .271خكی از وظاخف واجب شوهر تأوحن نفقات ههسر داجهحش ویحاشد کوه

توضحح وقدار و کحفحت آن در فصل «نفقات» ذکر ویشود.

1

 oب .وعاشرت حه وعروف (اوسا ک حه وعروف)

مسأله  .272ورد در زندگی وشوترک حوا ههسورش نجاخود رفتواری خوالف «وعاشورت خوا
اوساک حه وعروف» (وعاشرت حه شحوۀ نحک و پسندخده) حا وی داشته حاشد.

حنابراین ،نجاخد حه ههسرش ظلون کنود خوا او را ووورد اذخوت و آزار قورار دهود خوا کتوک

بزند خا حا وی حوا تنودی و خشوونت رفتوار کنود خوا پرخاشوگری و حوداخالقی و تنود ز حوانی

نهاخد 2خا او را رها کند حه گونهای که زن ،نه شوهردار وحسوب شود و نه وطلقه.
 oح .ترک نکردن نزدخکی بيش از چهارواه

مسأله  .273بوورای شوووهر جووایز نحسووت بوویش از چهووار ووواه قهووری ،نزدخكووی حووا زوجووۀ
جوان خود را حدون رضاخت وی ترک نهاخد؛ وگر آنكه در ضهن عقد ازدواح این اوور را

بر زن شرط کرده حاشد خا آنكه عوذر شورعی واننود بیهواری خوا وشوقت ز خواد کوه وعهووال
تحهل نهیشود َ
(ح َرح) وجود داشته حاشد.
 .1شاخان توجه است ،خكی از اووری که حا ازدواح حه عهودۀ وورد ویآخود ،وهر خوه اسوت کوه توضوححات ور بووط
حه آن در فصل «وهرخه» ذکر شد.
 .2الجتووه ،انجووام حعضووی از اوووور فوووق در برخووی ووووارد حووه جهووت ناشووزه بووودن زن حووا توضووحح و شووراخطی کووه در
کتابهای وفصلتر ذکر شده جایز است .ههحن طور ،گاه وهكن است نهی از ونكر اقتضا داشوته حاشود
حعضی از اوور وذکور انجام شود که حاخد شراخط و وراتب نهی از ونكر در وورد آن رعاخت گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

این حكن ،حنابر احتحاط واجوب شواول وسوافر نحوز ویشوود و وورد نهویتوانود حودون

عوذر شورعی سوفرش را حوه وقوداری کوه حوق زوجوه از بوین وویرود ،اداووه دهود .ههووحن
طور ،حكن وذکور حنابر احتحاط واجب در وورد زوجۀ ووقت نحز جاری است.

مسأله  .274اگر زوجه نهیتوانود توا چهوار وواه قهوری صوجر کنود حوه گونوهای کوه شووهر

ووویترسوود اگوور حووا وی نزدخكووی نداشووته حاشوود ،زن حووه گنوواه آلوووده گووردد ،حنووابر احتحوواط
واجووب حاخوود قجوول از چهووار ووواه ،حووه نزدخكووی حووا ههس ورش وجووادرت ورزد خووا او را طووالق

دهد.

مسأله  .275اگوور فووردی حووا دختوور ناحووالغی ازدواح کنوود ،حوورام اسووت پوویش از آنكووه

نه سال قهری دختر تهام شود حا او نزدخكی نهاخد؛ الجته چنانچه نزدخكی کند ،حعود از
حلوغ دختر ،نزدخكی حا وی حرام نحست ،هرچند افضاء شده حاشد؛

1

ولووی در صووورت افضوواء ،دخووه ثاحووت ووویشووود کووه وقوودار آن برابوور حووا دخووۀ قتوول زن

ویحاشد و عالوه بر دخه ،واجب است نفقات او را تا زوانی که حالت وذکور (افضواء)

بهجووود نحافتووه ،بپووردازد ،هرچنوود وی را طووالق دهوود؛ حلكووه چنانچووه زوجووهاش حعوود از
طوووالق حووووا شوووخص دخگووووری ازدواح نهاخووود ،حنوووابر احتحووواط الزم پرداخوووت نفقووواتش

ههچنان بر وی واجب ویحاشد.

مسأله  .276اگووور وووورد خوووک ههس وور داجه ووی دارد ،احتح وواط وس ووتحب آن اس ووت ک ووه

هر چهار شوب خوک شوب نوزد وی حهانود؛ الجتوه بور وورد واجوب اسوت ههسور خووخش را

وانند زن حالتكلحفی که نه صاحب شووهر وحسووب وویشوود و نوه طوالق داده شوده،

رها نكند.

َ
 oحق الق ْسن (وربوط حه وردی که بيش از خک ههسر دارد)

مسأله  .277اگووور ف ووردی دارای دو زوج ووۀ داجه ووی حاش وود و ش ووجی را ن ووزد خك ووی از آن دو
حهاند ،واجب است در ضهن سه شب وتوالی حعد از آن ،نزد زوجوۀ دخگورش نحوز خوک

 .1خعنی راه ادرار و ححض خا راه ححض و غاخط او خا هر سه خكی شده حاشد.

ازدواح /

شب حهاند و اختحار دو شوب دخگور حوا خوود اوسوت و وویتوانود حوه دلخوواه خووخش نوزد

هر خک از دو زوجهاش حهاند خا نزد هحچ کدام نهاند؛

اوا حعد از آن 1،شوهر نسوجت حوه هون خووابی حوا دو ههسورش وظحفوهای نودارد ،ولوی

هر زوان که شجی را نزد خكی از آن دو (حوه اختحوار خووخش) حهانود ،حاخود  -حوا توضوححی
که بیان شد  -نزد زوجه دخگرش نحز شجی را حهاند.
َ
3
حقی که در این وسأله ذکر شد« ،حق الق ْسن» 2ناوحده ویشود.

مسأله  .278اگر خكی از زنها در شجی که نوحت اوست از حق خود صرف نظر کند،

ووورد ویتوانوود بپووذیرد و آن شووب را هرجووا کووه حخواهوود سووپری کنوود و ویتوانوود نپووذیرد و
شب را نزد ههان زن که نوحتش بوده حهاند.
َ
مسأله « .279حووق الق ْسوون» شووواول ووووردی کووه سووه خووا چهووار زوجووۀ داجهووی دارد نحووز

ویشود.

حن وابراین ،اگوور فووردی سووه زوجووه داجهووی دارد و شووجی را پوویش خكووی از آنووان حهانوود،

واجووب اسووت در ضووهن سووه شووب وتوووالی حعوود از آن ،نووزد دو زوجووۀ دخگوورش هوور کوودام

خک شب حهاند و در خک شب حاقحهانده از سه شب ویتوانود حوه دلخوواه خووخش نوزد
هر خک از آنان حاشد خا نزد هحچ کدام نجاشد.

ههحن طور ،چنانچه فرد چهار زن داجهی دارد و شجی را پیش خكی از آنوان حهانود،

واجب است در سه شب وتوالی حعد از آن ،نزد سه زوجۀ دخگرش هر کدام خک شوب

حهاند.

َ
مسأله  .281اگر فرد فقط دارای خک زوجۀ داجهی حاشد« ،حق الق ْسن» برای زوجهاش

ثاحت نحست.

َ
مسأله « .281حووق الق ْسوون» بوورای زوجووۀ ناشووزه 4و زوجووۀ ناحووالغ و زوجووهای کووه ههحشووه

 .1حعد از سپری شدن چهار شب وذکور.
 .2تقسحن شبها وحان ههسران.
 .3حق وذکور برای زوجه در ازدواح ووقت ثاحت نحست ،هرچند فرد دارای دو خا چند ههسر ووقت حاشد.
 .4توضحح آن ،در وسألۀ « »445بیان ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

دیوانووه اسووت و زوجووهای کووه دیوانووۀ ادواری اسووت در زوووان جنووونش ثاحووت نحسووت؛

ههچن ووحن در ص ووورت س ووفر زوح ،ح ووق و ووذکور س وواقط و وویش ووود و ججوووران آن حع وود از
حازگشت از سفر ،بر شوهر واجب نحست.
َ
مسأله  .282وقدار واجب از «حق الق ْسن» این است که فرد نزد زوجوهاش ،شوجانگاه

حه وقدار وتعارف حهاند.

این اور نسجت حه افراد وختلوف و وضوعحت و شوراخط آنوان وتفواوت اسوت و حنوابر

احتحوواط واجووب ،حاخوود هوون خوووابی حووا زوجووهاش را حوودین صووورت کووه حووه نحووو وتعووارف
نزدخووک او حخواحوود و در حعضووی اوقووات چهوورهاش سووهت او حاشوود رعاخووت نهاخوود؛ ولووی
الزم نحست در آن شب حا او نزدخكی نهاخد و وسوتحب اسوت در صوجحگاه آن شوب،

نزد زوجهای که صاحب آن شب بوده حاشد.

مسأله  .283فردی که بیشتر از خک زوجۀ داجهی دارد ،وستحب است در وورد نفقه

و گشووادهرویی و توجووه حووه آنووان و نزدخكووی حووا اخشووان بینشووان فوورق نگذاشووته و حووهطور
ههسان و برابر رفتار نهاخد.

مسأله  .284وس ووتحب اسوووت فوووردی کووه حووا زوجووۀ حوواکره ،ازدواح داجهووی نهوووده در

احتودای زفوواف توا هفووت شوب و در صووورتی کووه زوجوه ،غحوور حواکره اسووت توا سووه شووب را
َ
برای «حوق الق ْسون» حوه وی اختصواص دهود و در ایون صوورت الزم نحسوت شوبهوای
وذکور را برای ههسران دخگرش تدارک نهاخد.
 احکام نشوز ورد خا زن

مسأله  .285اگر زوح خوا زوجوه حوه هور خوک از وظواخف واجوب خوود حودون عوذر شورعی

عهل نكنند ،اصطالحا «زوح ناشز» خا «زوجۀ ناشزه» ناوحده ویشوند.

ناشز خا ناشزه شدن در حعضی ووارد احكام و آثوار و یوژهای دارد کوه برخوی از آنهوا در

وساجل حعد ذکر ویشود.

مسأله  .286اگر زوجه حه وظاخف زناشویی خوود عهول نكورده و «ناشوزه» شوود ،حكون

ازدواح /

ساقط شدن خا ساقط نشدن حقوق وی حه صورت ذیل است:

 زوجووه نسووجت حووه اسووتهتاعات حووالل و لووذتهای وتعووارف حووهطور کلووی اوتنوواعَ
ورزد و تهكحن ننهاخد؛ در این صورت ،حق نفقۀ وی و ههحن طوور حوق الق ْسون و حوق
وی در نزدخكی حا او (هر چهار واه) ساقط ویشود.

 زوجه در برخی از اوقات نسجت حوه اسوتهتاعات جنسوی تهكوحن نكنود؛ در ایونَ
صووورت ،حنووابر احتحوواط واجووب حووق نفقووه و نحووز حووق الق ْسوون و حووق وی در نزدخكووی
ههسرش حا او ساقط نهیشود.

 -زوجه حدون اجازۀ شوهر از ونزل خوارح شوود؛ در ایون صوورت نحوز ،حقووق ووذکور

حنووابر احتحوواط واجووب سوواقط نهیشووود؛ وگوور اخنكووه نتحجووه خووروح از ونووزل اوتنوواع از

تهك ووحن و اس ووتهتاع حوووهطور کل ووی حاش وود ک ووه در ای وون ص ووورت حق وووق و ووذکور س وواقط
وی گردد.

1

مسأله  .287اگوووور شوووووهر برخووووی از حقووووق واجو ووب ههسووور خوووود را  -واننووود نفقو ووه و

حق القسن  -رعاخت نكند خا اقدام حه اذخت وی حا ضرب و شتن و غحر آن نهاخود و زن

حدون رضاخت قلجی والی حه او حدهد تا وظاخف واجب خود را انجام دهد خا دسوت از

اذخت او بردارد خا او را طالق دهد تا از دستش خوالص شوود ،درخافوت چنوحن ووالی بور
و وورد ح وورام اس ووت ،هرچن وود قص وودش از آزار و اذخ ووت و وانن وود آن ،وادار ک ووردن زن ح ووه

پرداخت وال نجاشد.

حنووابراین ،ووورد حاخوود حوودون درخافووت وووال ،وظوواخف واجووب خووود را در قجووال ههسوور

خوخش انجام دهد.

مسأله  .288اگوور زوح حووه وظوواخف زناشووویی خووود عهوول نكوورده و «ناشووز» شووود ،زوجووه

ویتواند بورای احقواق حوق خووخش حوه حوا کن شورع وراجعوه کنود کوه توضوحح برخوی از
ووارد آن در فصل «طالق» ذکر شده است.

 .1الجته ،ناشزه شدن زن در عقد داجن ووجب ساقط شدن وهرخۀ زن خا کاسته شودن از آن نهویشوود و حكون
عدم تهكحن زوجه در عقد ووقت ،در فصل «عقد ووقت» ،وسألۀ « »774خواهد آود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،برخی از وساجل وربوط حه کحفحت توأوحن نفقوۀ زوجوه در ووواردی

کووه زوح نفقووه نهیدهوود در فصوول «نفقووات» ،وجحووث «نفقووۀ ههسوور» ،وسووألۀ« »004و

برخی از آنها وانند وساجل« 504و  ،»550در فصل «طالق» بیان وی گردد.
َ
 تعحين َحکن در ووارد نشوز و تنفر

مسأله  .289اگر زن و شوهر هر دو از انجام وظواخف واجوب خووخش نسوجت حوه طورف

وقابل اوتناع ورزند و تنفر و جدایی بینشان حاصل شود ،حوا کن شورع حوا توضوححات
َ
وسووألۀ حعوود ،دو نفوور را حووه عنوووان « َحكوون» خكووی از طوورف زوح و دخگووری از طوورف زوجووه
وعووحن ووویکنوود تووا آنكووه نسووجت حووه آنچووه صووالح ووویداننوود ،در وووورد اداوووه زنوودگی خووا
جدایی حا اذن آن دو اقدام نهاخند.
َ َ
مسأله  .291احتحاط واجب آن اسوت کوه خكوی از دو «حكون» کوه در وسوألۀ قجول ذکور

شد از حستگان زوح و دخگری از حستگان زوجوه حاشود و چنانچوه حسوتگانی نداشوته خوا
َ
صالححت برای این اور نداشته حاشندَ « ،حكن» از غحر آنان وعحن ویشود.
َ
مسأله  .291بر دو « َحكن» واجب است سجب بروز اختالف بین زوجحن را حوا تحقحوق
َ
و بررسی شناسایی نهوده و سعی خوخش را در این اور حه کوار گحرنود و ا گور دو « َحكون»
بر اور وشروعی اتفاق نظور داشوتند و حكون نهودنود ،بور زوجوحن الزم اسوت حوه آن حكون
رضاخت داده و عهل نهاخند؛

پس اگر وثال بر زوح شرط کنند که فوالن شوهر خوا وحلوۀ وعوحن را حوه عنووان وسوكن

زوجه انتخاب نهاخد خا بر زوجه شرط کننود کوه وهر خوهاش را توا وودت خاصوی وطالجوه

ننهاخد ،زوجحن حاخد حه آن عهل کنند؛
َ
الجتووه ا گوور دو « َحكوون» بوور طووالق بووین زوجووحن اتفوواق نظوور داشووته حاشووند ،نهوویتواننوود
حكوون حووه طووالق نهاخنوود؛ وگوور آنكووه در هنگوواوی کووه دو حكوون تعحووین ویشوووند حووا آنووان

شرط کنند که اگر خواستند حكن حه سازش و آشتی بینشوان نهاخنود و ا گور خواسوتند
حه طالق و جدایی بینشان حكن کنند.

ازدواح /

شاخان ذکر است ،در صورت حكن حوه طوالق ،الزم اسوت صوحغۀ طوالق حوا رعاخوت

شراخط شرعی آن خوانده شود.

فسخ ازدواح

مسأله  .292زن خا شوهر حه جهت وجود برخی از عحوب خاص در طرف وقابل خا حوه
جهت تدلحس (نوعی فرخب کاری) طرف وقابل ،ویتواننود عقود ازدواح را (چوه عقود

داجن و چه عقد ووقت) فسخ نهوده و حه هون بزننود؛ ایون حوق« ،خحوار عحوب» و «خحوار

تدلحس» نام دارد و تفصحل آن دو ،در وساجل آخنده خواهد آود.
 .9 خحار عحج

 oالف .عحجهایی که شوهر ویتواند حه سجج آنها عقد را فسخ نهاخد

مسأله  .293اگور شووهر حعود از عقود ازدواح  -چوه اخنكوه عقود داجون حاشود خوا ووقووت -
حفههوود کووه ههسوورش خكووی از عحبهووای ذیوول را در هنگووام عقوود داشووته ،ووویتوانوود حووه
جهت آن عحب ،حدون طالق ،عقد ازدواح را فسوخ نهووده و حوه هون بزنود؛ آن عحوبهوا

عجارتند از:

الف .جنون ،هرچند داجهی نجاشد.

ب .ورض جذام (خوره).
1
ج .ورض َب َرص (پیسی).
د .نابینایی دو چشن.

اوا نابینایی خک چشن و شب کوری و ضعف چشهی که وعهوال حا اشک ههوراه

است ،حقی برای ورد برای فسخ عقد ازدواح اخجاد نهی کند.
ه .فلج بودن ،هرچند حه حد زوحن گحر شدن نجاشد.

 .1بیهاری پوستی است که نقاط سفحد وسحعی بر روی پوست فرد آشكار وی گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

و .آنكووه گوشووت ،خووا اسووتخوانی در َو ْهج ول او حاشوود ،خووواه وووانع نزدخكووی خووا آحسووتن
شدن حاشد خا خحر .ههچنحن است ،حه هن چسجحدگی َوهجول ،در صوورتی کوه ووانع از

نزدخكی حاشد.

شاخان ذکر است ،اگر عحوب وذکور حعد از عقد ازدواح اخجواد شوود ،خحوار عحوب و

حق فسخ ثاحت نحست.

مسأله  .294اگر شوهر حعد از عقود ازدواح حفههود ههسورش در هنگوام عقود وعحووب

حه عحب «ؤفضاء» بوده ،خعنی راه ادرار و ححض خا راه ححض و غاجط او خا هر سه خكوی
شده ،ثاحت شدن خحار عحب و حق فسخ وحول اشوكال اسوت و در صوورتی کوه زوح
عقد را فسخ نهاخد ،وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

1

 oب .عحجهایی که زن ویتواند حه سجج آنها عقد ازدواح را فسخ نهاخد

مسأله  .295اگوور زن حعوود از عقوود ازدواح  -چووه اخنكووه عقوود داجوون حاشوود خووا ووقووت -
حفههد شوهرش دارای خكی از عحبهوای ذیول اسوت ،وویتوانود حوه جهوت آن عحوب،
حدون طالق ،عقد ازدواح را فسخ نهوده و حه هن بزند؛ آن عحبها از قرار ذیل است:

الف .شووهر ،آلوت تناسولی نداشوته حاشود ،خوا حعود از عقود  -چوه قجول از نزدخكوی و

چه حعد از آن  -آلت تناسلی وی قطع شود؛ طوری کوه اوكوان نزدخكوی وجوود نداشوته

حاشد.

ُ
ب .شوووهر ،حووه جهووت بیهوواری « َعو َونن» ،کووه وووانع از انتشووار و ن ُعوووظ آلووت تناسوولی

است ،توانایی نزدخكی کردن نداشته حاشد ،هرچنود ایون بیهواری حعود از عقود ازدواح

 -چه قجل از نزدخكی و چه پس از آن  -عارض شده حاشد.

مسأله  .296ا گوور حووا شووهادت پزشووک وتخصووص و ووثووق وعلوووم شووود کووه زوح هرگووز
توانوووایی نزدخكوووی حوووا ههسوورش را نووودارد و بیهوواری « َعو َونن» وی داجهووی اسووت ،زوجووه

ویتواند اقدام حه فسخ ازدواح نهاخد و الزم نحست ودت زوان خاصی صجر کند.
 .1توضحح کحفحت احتحاط ،در وسألۀ « »50ذکر شد.

ازدواح /

مسأله  .297اگوور وعلوووم نجاشوود بیهوواری « َعو َونن» ووورد (کووه حووا خكووی از ووووارد وووذکور در
وسألۀ « »455ثاحت شده) ،داجهوی اسوت خوا نوه ،زوجوه حوه حوا کن شورع وراجعوه کورده و
پس از آنكه حاکن شرع خک سال قهری حه ورد وهلوت داد ،چنانچوه وی نتوانود در آن

ودت حا آن زن خا زن دخگر  -وثال زوجۀ داجن خوا ووقوت دخگورش  -نزدخكوی کنود ،زوجوه

ویتواند عقد ازدواح را فسخ کند.

مسأله  .298ثاحت شدن خحار عحب (حق فسخ) برای زوجه در وورد عحب «جنوون»
ورد ،وحول اشوكال اسوت؛ چوه اخنكوه حفههود وورد در هنگوام عقود وجنوون بووده و چوه
اخنكه حعد از عقد وجنون شده حاشد.

ههووحن طووور ،اگوور زن حفههوود ووورد در هنگووام عقوود داری خكووی از عحوووب ذیوول بوووده،

ثاحت شدن خحار عحب برای وی وحل اشكال است؛
الف .ورض ُجذام (خوره)؛

1

ب .ورض َبرص (پیسی)؛
ج .نابینایی هر دو چشن؛

د .آنكه بیضههای ورد کشحده خا کوبیده شده ،طوری که بیاثر شده حاشد.
حنابراین ،در عحوب پنج گانۀ فوق ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

2

 oراههای ثاحت شدن خحار عحج

مسأله  .299هر خک از عحوبهوایی کوه ووجوب ثجووت حوق فسوخ بورای زوح خوا زوجوه

ویشود ،حا اقرار خود صاحب عحوب خوا شوهادت بینوه بور اقورار وی خوا شوهادت دو وورد
عووادل بوور وجووود عحووب  -حتووی در وووورد « َعو َونن»  -ثاحووت ووویشوود و عحووبهووای حوواطنی
زنان ههانند نظایر آن حه شهادت چهار زن عادل ثاحت ویشود.
 .1الجتوه ،چنانچوه در وووورد عحووب وووذکور در ایون وسووأله تودلحس صووورت گرفتوه حاشوود ،حكون آن در وجحووث
«خحار تدلحس» خواهد آود.
 .2توضحح کحفحت احتحاط ،در وسألۀ « »50ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oثاحت نجودن خحار عحج در غحرعحوب خاص

مسأله  .311اگر زوح خا زوجه دارای عحوب خاصی حاشد که در وساجل قجل ذکر شود،

حق فسخ برای طرف دخگر ثاحت ویشود ،هرچند در وورد آن عحب تودلحس (فر خوب و
پنهان کاری) صورت نگرفته حاشد؛

اوا وجود سایر عحوب (غحر از عحوب خاص در زوح خا زوجه) وانند عقحن بودن هور

خک از دو طرف ،ووجب حق فسخ نهیشود؛ وگر آنكه نسجت حه آن تودلحس صوورت
گرفته حاشد حا توضححی که در خحار تدلحس خواهد آود.
 oفوری بودن خحار عحج

مسأله  .311خحار عحب فوری است ،حنابراین در هر خک از عحوبی که ووجوب ثاحوت

شدن خحار عحب و حق فسوخ بورای زوح خوا زوجوه ویشوود ،نجاخود فسوخ عقود بیشوتر از
زوان وتعارف حه تأخحر افتد؛

پس اگر تأخحر در فسخ عقد حه غورض عقالیوی واننود وشوورت حوا دخگوران صوورت

گحوورد ،طوووری کووه عرفووا کوتوواهی و تسوواوح در اقوودام بوور فسووخ وحسوووب نشووود ،اشووكال

ندارد ،وگرنه حق فسخ ساقط ویشود.

مسأله  .312اگوور زوح خووا زوجووه از عحووب طوورف وقابوول  -کووه ووجووب خحووار عحووب بوورای
وی ویشود  -اطالع نداشته خا نهیدانسته چنحن عحجی ووجب حق فسوخ بورای وی

ویشود خا از آن غافل بوده خا حوه جهوت فراووشوی فسوخ نكورده ،ویتوانود در زووانی کوه
آ گاهی خا توجه پیدا کرد ،حا رعاخت فورخت عرفی اقدام حه فسخ نهاخد.
 oاعهال خحار عحج حدون وراجعه حه حا کن شر ع

مسأله  .313در وواردی که خحار عحب برای زوح خوا زوجوه شورعا ثاحوت اسوت ،فسوخ

عقوود ازدواح نحوواز حووه اجووازه خووا حضووور نووزد حوواکن شوورع نوودارد و خووود ووویتوانوود اقوودام حووه

فسخ نهاخد؛

ازدواح /

الجته عحب « َع َنن» ورد دارای حكن ویژهای است کوه در وسوألۀ « »453ذکور شود و

رجوع حه حاکن شرع در وورد این عحب برای تعحین وهلوت و ضورب اْلجول اسوت کوه

از وظاخف حاکن شرع ویحاشد ،نه نافذ بودن فسخ.

حنووابراین ،ا گوور پووس از وراجعووه حووه حووا کن شوورع و تعحووین ووودت خووک سوواله ،چنانچووه

شوهر نتوانود در آن وودت حوا آن زن خوا زن دخگور نزدخكوی نهاخود و وودت حوه پاخوان رسود،
زوجه ویتواند حدون وراجعه حه حاکن شرع عقد ازدواح را فسخ کند.
 oرضاخت حه عحج و اسقاط حق فسخ

مسأله  .314اگر زوح خا زوجه در وواردی که حه جهت خحار عحب ،حق فسخ دارد ،حا

اطالع از وجوود ایون حوق و حوا اختحوار خووخش حوه عقود ازدواح رضواخت دهود خوا آنكوه حوا
گفتووار خووا انجووام عهلووی حووق فسووخ خوووخش را سوواقط نهاخوود ،پووس از آن نهیتوانوود عقوود
ازدواح را فسخ نهاخد.

 oاستحقاق خا عدم استحقاق وهرخه در ووارد خحار عحج

مسأله  .315اگر زوح خوا زوجوه حوه جهوت خحوار عحوب ،ازدواح را فسوخ کنود ،چنانچوه

نزدخكی صورت گرفته 1زوح حاخد تهام وهر را بپردازد 2و در صوورتی کوه نزدخكوی نشوده،
هحچ وقوداری از وهرخوه بور عهودۀ وورد نحسوت؛ وگور در ووورد عحوب « َع َونن» وورد 3کوه در
ایوون وووورد ،چنانچووه نزدخكووی صووورت نگرفتووه و زن عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود ،شوووهر

حاخد نصف وهرخه را حه وی بپردازد.

مسأله  .316اگوور عقووود ازدواح حوووا تووودلحس (پنهان کوواری و فر خووب) زوجووه نسووجت حووه

عحووب 4خوووخش ،ههووراه بوووده  -وثوول اخنكووه ووورد حووا اعتقوواد حووه اخنكووه زن فووالن عحووب را
 .1حكن وذکور ،شاول نزدخكی از جلو خا پشت ویشود.
 .2این حكن ،در صورتی اسوت کوه تودلحس (فرخوب کواری) صوورت نگرفتوه حاشود ،وگرنوه حكون آن در وسوألۀ
« »745بیان ویشود.
 .3توضحح این عحب ،در وسألۀ « »450ذکر شد.
 .4ونظور خكی از عحوبی است که ورد حا وجود آن حق فسخ دارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ندارد اقدام حه ازدواح حا وی کرده ،ولوی زن حوا آ گواهی از وجوود عحوب ،خوود را فاقود آن

وعرفی و توصحف نهوده خا نسجت حوه بیوان آن سوكوت کورده حاشود  -در ایون صوورت،
چنانچه زوح پس از اطالع از عحب ،عقد ازدواح را فسخ کند ،هحچ وقداری از وهرخه

حه عهدۀ ورد ثاحت نحست ،هرچند نزدخكی صورت گرفته حاشد.

مسأله  .317اگر عقد ازدواح حا تودلحس (پنهان کواری و فر خوب) ولوی شورعی خوا عرفوی

زوجه 1نسجت حه عحوب 2زوجوه ههوراه بووده -3وثول اخنكوه وورد حوا اعتقواد حوه اخنكوه زن،
پدر زن حا آ گواهی از وجوود عحوب،
فالن عحب را ندارد اقدام حه ازدواح حا وی کرده ،اوا ِ
وی را فاقد آن برای ورد وعرفوی و توصوحف نهووده خوا نسوجت حوه بیوان آن سوكوت کورده

حاشوود  -در ایوون صووورت ،چنانچووه زوح پووس از اطووالع از عحووب ،عقوود ازدواح را فسووخ
کنوود ،در صووورتی کووه نزدخكووی انجووام شووده ،تهووام وهر خووهای کووه در عقوود وعووحن شووده بوور

عهدۀ ورد ثاحت است و حاخد آن را بپردازد و حعد از پرداخت ویتواند آن را از شخصی

که ووجب تدلحس وی شده وطالجه نهاخد.

شاخان ذکر است ،در ووارد تودلحس ،چنانچوه فوردی غحور از ولوی شورعی و عرفوی حوا

سووعی و وسوواطت بووین طوورفحن ،رض واخت آنووان را بوورای ازدواح جلووب کوورده و عهوودهدار

بیان اوور وربوطه بوده ،در صورتی که تدلحس حه وی عرفا استناد پیدا وی کند ،حكون
وذکور در وورد وی جاری است.
 خحار تدلحس
 oحرام بودن تدلحس

مسأله  .318زن و و وورد ح ووق ندارن وود خك وودخگر را در وجل ووس خواس ووتگاری و غح وور آن
 .1وووراد از ولووی عرفووی ،کسووی اسووت کووه وعهوووال بوورای اووور ازدواح حووه وی رجوووع ووویشووود و حوودون رأی و نظوور او
ازدواح صورت نهیگحرد.
 .2ونظور ،خكی از عحوبی است که ورد حا وجود آن حق فسخ دارد.
 .3فرض وسأله جایی است که زوجه ،نقشی در تدلحس زوح نداشته است.

ازدواح /

فرخب دهند و چنانچه خود را دارای ویژگیها و کهاالتی وعرفی کننود کوه دارای آنهوا

نحسووتند و حووه ایوون طریووق حخواهنوود طوورف وقابوول را فر خووب دهنوود؛ وثوول آنكووه وووردی کووه
دارای ههسر ویحاشد ،در پاسخ حه س ال طرف وقابل (نسجت حه تأهل خا تجرد وی)،

خووود را وجوورد و حوودون ههسوور وعرفووی کنوود خووا زنووی کووه حووا کره نحسوت ،خووود را حووه عنوووان
حا کره توصحف کند ،چنحن کاری حرام است.

1

 oووارد خحار تدلحس

مسأله  .319در هر خک از ووارد ذیل چنانچه عقد ازدواح  -چه اخنكه عقد داجن حاشد خا
ووقت  -ههراه حا تدلحس (فرخب و پنهان کاری) حاشد ،طرف وقابل حق فسخ دارد:

الف .در ضهن عقد ازدواح شرط شود طورف وقابول عحوب خوا عحووب وعحنوی نداشوته

حاشد 2خا ضهن عقد حه وعحوب نجودن حه عحب خا عحوب خاصی توصحف شود؛

ب .در ضهن عقد ازدواح شرط شود طرف وقابل کهال خا کهاالت وعحنی داشته

حاشد 3خا ضهن عقد حه داشتن کهال خا کهاالت وعحنی توصحف شود؛

ج .در گفتگووووووی قجووووول از عقوووود  -وو ووثال در وجلو ووس خواسو ووتگاری  -اوصو وواف و

ویژگیهایی  -چه داشتن کهال خا کهاالت وشخص و چه نداشتن عحوب خوا عحووب

وعووحن  -بوورای زوح خووا زوجووه وطوورح شووود و عقوود ازدواح وجتنووی بوور اوصوواف وووذکور واقووع
شود ،حدون آنكه در ضهن عقد آن ویژگیها ذکر شود؛

در تهام ووارد سه گانۀ فووق ،ا گور حعود از عقود وعلووم شوود زوح خوا زوجوه آن طوور کوه

 .1حنابراین ،زنی کوه قوجال ازدواح کورده و نزدخكوی حوا وی صوورت گرفتوه خوا زنوا نهووده ،چنانچوه اقودام حوه توروحن
حكووارت کوورده ،جووایز نحسووت خواسووتگار را فر خووب داده و خووود را حووه عنوووان حوواکره وعرفووی نهاخوود .چگووونگی
تحقووق توودلحس در اداوووۀ وسوواجل ووویآخوود و حكوون تووروحن حكووارت در احكووام «پزشووكی» ،وسووألۀ « »305ذکوور
ویشود.
 .2فرقی نحست که عحب از عحوب جسهانی وانند نازایی و عقحن بوودن ،اعتحواد ،خوا عحووب و رذاجول اخالقوی
وانند تندخویی و عصجانحت و غحر آن حاشد.
 .3وانند حاکره بودن ،داشتن زیجایی و جهال ظواهری ،داشوتن تحصوحالت وعوحن ،خووش اخالقوی ،تقحود حوه
نهاز و روزه ،سحد بودن.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شورط خووا توصوحف شووده نجووده ،طوووری کووه عرفوا نوووعی تودلحس (فر خووب و پنهان کوواری)
وحسوب شود ،طرف وقابل حق فسخ (خحار تدلحس) دارد.

مسأله  .311ا گوور زوجووه خووا وووثال ولووی او حووا اطووالع از عحووب وی ،نسووجت حووه آن سووكوت

نهاخند و این در حالی حاشد که زوح حا این اعتقواد کوه زن وجوتال حوه آن عحوب نحسوت،

اقدام حه ازدواح حا وی نهاخد ،زوح حق فسخ ندارد.

ایوون حكوون ،در جووایی کووه زوح حووا اعتقوواد حووه آنكووه زن دارای کهووال خووا کهوواالت

وعحنوی اسوت اقودام حوه ازدواح نهاخود ،ولوی زوجوه خوا ووثال ولوی شورعی او نسوجت حووه آن

سكوت نهاخند نحز جاری است.

شوواخان ذک ور اسووت ،حكوون وووذکور شوواول عحوووب خاصووی کووه در خحووار عحووب بیووان

گردخووود نهیشووود و چنانچووه زوجووه خووا وووثال ولووی او ،از بیووان عحوووب خوواص سووكوت

نهاخند ،حاز هن حق فسخ برای زوح ثاحت ویحاشد.

مسأله  .311اگر در ضهن عقد ازدواح شرط شده که زن «حاکره» حاشود خوا ضوهن عقود
زن حوووه حووواکره بوووودن توصوووحف شوووود خوووا در گفتگ وووی قج وول از عق وود  -و ووثال در وجل ووس

خواستگاری  -حاکره بودن وی وطرح شده حاشد و عقد ازدواح وجتنوی بور ایون وصوف
واقووع شووود ،ولووی حعوود از عقوود وعلوووم شووود حووا کره نجوووده ،طوووری کووه عرفووا نوووعی توودلحس

(فرخب و پنهان کواری) صوورت گرفتوه حاشود ،حنوا بور آنچوه در وسوألۀ « »745بیوان شود،

زوح ویتواند عقد ازدواح را فسخ نهاخد.

1

 oاستحقاق خا عدم استحقاق وهرخه در ووارد تدلحس

مسأله  .312اگوور در وووواردی کووه زوح خحووار توودلحس دارد ،عقوود ازدواح را فسووخ ننهاخوود،
چحزی از وهرخۀ وعحن شده در عقد  -حه جهت وجود عحب خا ووارد دخگور تودلحس  -کسور

نهیشود؛ وگر در وورد «حاکره نجودن زوجه» که توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر ویشود.

مسأله  .313ا گوور در سووه ووووردی کووه حووا کره نجووودن زوجووه ووجووب حووق فسووخ بوورای زوح

 .1در غحر سه وورد وذکور ،حاکره نجودن زوجه ووجب حق فسخ برای زوح نهیشود.

ازدواح /

ویشود و توضحح آن در وسألۀ « »711بیان شد ،زوح عقد ازدواح را فسخ ننهاخد خوا در
غحر سه ووورد ووذکور زوح حوا اعتقواد حوه اخنكوه زوجوه حواکره اسوت حوا وی ازدواح نهاخود و

حعد وعلوم شوود حواکره نجووده ،حوا والحظوۀ نسوجت وهور الهثول غحور حواکره حوه وهور الهثول
حا کره ،از وهرخهای که در عقود ازدواح وعوحن شوده کسور وویشوود و در صوورتی کوه زوح
آن را پرداخت کرده ،ویتواند حه ههحن نسجت از وهر را پس حگحرد.

حووه عنوووان وثووال ،اگوور وهرخووهای کووه بوورای زوجووه وعووحن شووده  110سووكۀ طووالی بهووار

آزادی حاشد و در عرف ،وهر الهثل زنی حا ویژگیهای ههانند وی اگر غحور حواکره حاشود

 04سكۀ طال و اگر حا کره حاشد  44سوكۀ طوال لحواظ شوود ،در ایون حوال نسوجت وهر خوۀ
زن غحر حاکره حه وهرخۀ زن حاکره 1
ـــ ویحاشد 1و حوه ههوحن نسوجت از وهر خوۀ زوجوه کسور
4
2
ویشود .حنابراین ،وهر خۀ او  03سكۀ طال خواهد بود.

مسأله  .314اگوور زوح در جووایی کووه خحووار توودلحس دارد ،عقوود ازدواح را فسووخ کنوود،
چنانچه نزدخكی صورت نگرفته ،وهرخهای برای زوجه ثاحت نحست؛

اوا اگر نزدخكی صورت گرفته ،چنانچوه تودلحس عرفوا وسوتند حوه خوود زوجوه بووده،

استحقاق وهرخه ندارد؛ در غحر این صورت ،وهرخهای کوه در عقود ازدواح وعوحن شوده

بوورای وی ثاحووت اسوووت و زوح حاخووود آن را بپووردازد و حعوود از پرداخووت ووویتوانوود آن را از

شخصی که ووجب تدلحس وی شده وطالجه نهاخد.

 oرضاخت حه عقد در وورد تدلحس و اسقاط حق فسخ

مسأله  .315در وووواردی کووه خحووار توودلحس ثاحووت ووویشووود ،چنانچووه فووردی کووه حووق
فسخ دارد (زوح خا زوجه) حا اطالع از اخنكه حق فسخ دارد و حا اختحار خووخش حوه عقود
ازدواح رضوواخت دهوود خووا آنكووه حووا گفتووار خووا انجووام عهلووی حووق فسووخ خوووخش را سوواقط

نهاخد ،پس از آن ،نهیتواند عقد ازدواح را فسخ کند.

04
1 .1ــ = ــ
44 4
 .2حكن وذکور در این وسأله ،شاول وواردی که حكارت زن حه جهوت اووری غحور از نزدخكوی ،ههچوون ورزش
و وانند آن از بین رفته ،نهیشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oفوری بودن خحار تدلحس

مسأله  .316حكوون فورخووت خحووار تدلحو و وس ،ههاننوود خحووار عحووب ووویحاشو و ود کووه در
وساجل « 741و  »744ذکر شد.

 وساجل وشترک خحار عحج و خحار تدلحس

مسأله  .317بوورای تحقووق فسووخ عقوود ازدواح ،نحووت قلجووی فسووخ حووه تنهووایی کووافی

نحست و الزم است فرد حه قصد فسوخ عقود ،کالووی حگو خود خوا عهلوی انجوام دهود کوه

داللت بر حه هن زدن عقد وینهاخد؛ وثل آنكه حه قصد فسخ ازدواح حگوخد« :ازدواح را

حه هن زدم» خا حگوخد« :زوجحت بین ون و فالنی از حاال تهام شد» ،خوا حوه ههوحن قصود
اسناد وربوطه را اوضا کند.

مسأله  .318فسووووخ ازدواح (در ووووووارد خحو ووار عحو ووب و تو وودلحس) ،طو ووالق وحسو وووب

نهیشود و احكام و شراخط طالق در وورد آن جاری نهیشود؛ وثال الزم نحست فسوخ

در حضور دو ورد عادل صورت گحرد خا زوجه در هنگام فسخ از ححض و نفواس پواک

حاشد.

مسأله  .319ا گوور زوح خووا زوجووه حچووۀ ناحووالغ حاشوود و شووراخط ور بوووط حووه خحووار عحووب خووا

توودلحس در ازدواح وی وجووود داشووته حاشوود ،پوودر و پوودربزرگ پوودری وی ویتواننوود حووا

رعاخت شراخطی که در وسألۀ « »155ذکر شد ازدواح را فسخ کنند.
عقد ووقت

خكووی از انووواع عقوود ازدواح ،عقوودی اسووت کووه حووهطور ووقووت و بوورای ووودت زوووان
وشووخص ونعقوود ووویگووردد و حووه آن «صووحغۀ ووقووت» خووا « ُوتعووه» نحووز گفتووه ووویشووود.
کحفحت خواندن عقد ووقت و نحز برخوی از شوراخط و احكوام عقود ووقوت حوا عقود داجون
فرق دارد که در اداوه ذکر ویشود.

ازدواح /

 صحغۀ عقد ووقت و احکام خاص آن

مسأله  .321اگووور زن و ووووورد حخواهنوووود «خودشو ووان» صوووحغۀ عقو وود ووقوووت ُ(و ْت َعو ووه) را

حخواننوود ،حاخوود حووا رعاخووت شووراخط شوورعی آن و پووس از تعحووین وهر خووه و ووودت عقوود (حووا

توضححی که در وساجل حعد بیان ویشود):
ُ َ
َْ َْ ُْ
ََ
ََ ْ ُ َ َْ
ووم فووی الهوود ِ
ُاحتوودا زن خطوواب حووه ووورد حگوخوود« :زوجتووك نفسووی علووی الههو ِور الهعلو ِ
َ
اله ْعل َووة» 1خعنی خود را ههسر تو نهودم حه وهری که وعحن شده در ودت وعلوم؛
َْ َْ ُْ
َ ْ ُ َْ َ ََ
ووم
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
پس از آن حدون فاصلۀ قابل توجه ،وورد حگو خود« :ق ِجلوت التوزوخج ع
ِ
ِ
َُ َ ُ
2
اله ْعل َووة» خعنی قجول کردم ازدواح را حا وهر وعلوم در ودت وعلوم.
فی الهد ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
3
الهد ِ َ
اله ْهر ال َه ْعلوم فی ُ
خا اخنكه زن حگوخد« :أنك ْح ُتك نفسی علی َ
اله ْعل َووة»؛
ِ
ِ
َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ َ
َ ْ ُ
اله ْعل َووة»،
كاح َعلی
الن
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم فی الهد ِ
سپس ورد حگوخد« :ق ِجلت ِ
ُ َ َ ُ
َْ َْ ُْ
ََ
َ َ ْ ُ َ َْ
اله ْعل َووووة»
و
ل
ع
ه
ال
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
ع
وی
و
س
ف
خووا اخنكووه زن حگوخوود« :وتعتووك ن
ووم فووی الهوود ِ
ِ
َِ
ْ
ُ
ُ
َ
الهد ِ َ
اله ْهر ال َه ْعلوم فی ُ
سپس ورد حگوخدَ « :قج ْل ُت ْال ُه ْت َع َة َعلی َ
اله ْعل َووة».
ِ
ِ
ِ
مسأله  .321اگر زن و ورد حخواهند «خودشان» صوحغۀ عقود ووقوت را حخواننود ،جوایز
َْ َْ ُْ
ََ
ََ ْ ُ َْ
ووم ِفووی
و
ل
ع
ه
ال
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
وک نفسووی ع
اسووت کووه احتوودا ووورد خطوواب حووه زن حگو خوود« :زوجتو ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
4
اله ْعل َووة»؛
الهد ِ
َ
ْ
َ
ُ َ
وخج َعلووی َ
التو ْوز َ
اله ْهو ِور
پووس از آن حوودون فاصوولۀ قابوول توووجهی زن حگو خوود« :ق ِجلووت
َُ َ ُ
ْ ُ
اله ْعل َووة»؛
ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
الجته ،احتحاط وستحب است که صحغۀ ازدواح را حه شوحوهای کوه در وسوألۀ قجول
گذشت ،حخوانند.

َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ َ
َْ
َْ
ْ َ
َ
َ
وك َع َلوی َ
اله ْه ِور
اله ْعل َووة» خا « َزو ْج ُت نفسوی ِون
 .1خا حگوخدَ « :زو ْج ُت نفسی ِحك َعلی
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم فی الهد ِ
َ
ُ
الهد ِ َ
ْال َه ْع ُلوم فی ُ
اله ْعل َووة».
ِ
َ ْ
َ ْ ُ َ
الت ْز َ
وخج» نحز صححح ویحاشد.
 .2شاخان ذکر است ،اکتفا کردن حه «ق ِجل ُت» خا «ق ِجلت
َ َ
ُ َ َ ُ
َْ َْ ُْ
َ َ ََ
َْ َ ْ ُ َ ْ
َْ َ ْ ُ َ ْ
وت نفسوی ِو ْنوك َعلوی
اله ْعل َوووة» خوا «أنكح
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
وك
ل
سی
ف
 .3خا حگوخد« :أنكحت ن
ووم فوی الهود ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
َ ْ ُ
اله ْعل َووة».
د
اله
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم فی
ِ
َ
 .4ضهحر «کاف» در عجارت « َزو ْج ُتك » ...حه کسره خوانده ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .322اگر زن و وورد دو نفور را وکحول کننود کوه از طورف آنهوا صوحغۀ عقود ووقوت
ُ(و ْت َعه) را حخوانند ،چنانچه وثال اسن ورد «وحهود» و اسون زن «فاطهوه» حاشود حاخود حوا

رعاخووت شووراخط شوورعی آن و پووس از تعحووین وهر خووه و ووودت عقوود (حووا توضووححی کووه در

وساجل حعد بیان ویشود):
ََ ْ ُ ُ َ َ
َ َ َُ َ َ
فاطهووة وو ِکلووك
احتوودا وکحوول زن خطوواب حووه وکحوول ووورد حگو خوود« :زوجووت وووو ِکلتی ِ
َُ َ ُ
َْ َ ُ
َ
1
اله ْعل َووة»؛
ُو َحهدا َعلی الهه ِر
اله ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َ ْ ُ َ
الت ْز َ
وخج ِل ُهو َو ِکلی ُو َحه ٍود
سپس حدون فاصلۀ قابل توجه ،وکحل ورد حگوخد« :ق ِجلت
َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ
اله ْعل َووة».
َعلی
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ َُ َ َ
وك ُو َح َهوودا َع َلووی َ
اله ْهو ِور
فاطهووة وو ِکلو
تی
ل
خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوود« :أنكحووت وووو ِک
ِ
َُ َ ُ
َ ُ
2
اله ْعل َووة»؛
اله ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َْ َْ ُْ
ُ َ َ ََ
سپس وکحل ورد حگوخودَ « :قج ْل ُ
النك َ
واح ِل ُه َ
ووم ِفوی
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ود
ه
ح
و
لی
ک
وو
وت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
اله ْعل َووة».
الهد ِ
َ
َ َ َُ َ َ
َ ُ
وك ُو َح َهوودا َع َلووی َ
اله ْهو ِور
فاطهووة وو ِکلو
خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوودَ « :وت ْعووت ُوو َوو ِکلتی ِ
َُ َ ُ
ْ ُ
اله ْعل َووة»؛
ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َْ َْ ُْ
ُ َ َ ََ
سپس وکحل وورد حگوخودَ « :قج ْل ُ
وت ْال ُه ْت َع َوة ِل ُه َ
ووم ِفوی
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ود
ه
ح
و
لی
ک
وو
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
اله ْعل َووة».
الهد ِ

مسأله  .323اگوور زن و ووورد «خووک نفوور را وکحوول نهاخنوود» کووه از طوورف آنهووا ،صووحغۀ عقوود
ووقت ُ(و ْت َعه) را حخوانود ،چنانچوه ووثال اسون وورد «وحهود» و اسون زن «فاطهوه» حاشود

َ
َ َ
َ
اله ْع ُل َوووة» خوا « َز َو ْج ُ
ََ ُ
اله َود ِ َ
اله ْع ُلووم فوی ُ
اله ْهور َ
اط َه َوة َع َلوی َ
وت
 .1خا حگو خود« :زو ْجوت ُو َو ِکلوك ُو َحهودا ُو َوو ِکلتی ف ِ
ِ
َ
ُ َ َ ُ
َْ َ ُْ
َ َ َُ َ ُ َ َ ََ
َ
َ
ََ ُ
فاط َهوة ِو ْون
اله ْعل َوووة» خوا «زو ْجوت ُو َوو ِکلتی ِ
ووم فوی الهود ِ
ُو َو ِکلتی ِ
فاط َهة ِح َ َهو ِک ِلك وحه ٍد ُ علی الهه َِر الهعل ُ ِ
الهد ِ َ
اله ْعلوم فی ُ
اله ْهر َ
ُو َو ِک ِل َك ُو َحه ٍد علی َ
اله ْعل َووة».
ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
َ َ
َ
 .2خووا اخنكووه حگوخوودَ « :أ ْن َك ْحو ُ
اله ْع ُلوووم فووی ُ
اله ْهوور َ
فاط َهو َوة َع َلووی َ
اله ْعل َووووة» خووا
وت ُو َو ِکلووك ُو َحهوودا ُوو َوو ِکلتی
الهوود ِ
ِ
ِ
َ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
اله ْع ُل َوووة» خوا « َأ ْن َك ْح ُ
اله ْع ُلووم فوی ال ُه َود ِ َ
اله ْهر َ
فاط َه َة ِل ُه َو ِک ِل َك ُو َح َه ٍد َع َلی َ
وت ُو َوو ِکلتی
تی
ل
«أنكحت وو ِک
ِ
ِ
ُ َ َ ْ ُِ
َْ َ ُْ
َ َ ْ َُ َ ُ َ َ ََ
َ
فاطهة ِون وو ِک ِلك وحه ٍد علی الهه ِر الهعل ِوم فی الهد ِ الهعلووة».
ِ

ازدواح /

حاخد حا رعاخت شراخط شرعی آن و پس از تعحین وهرخه و وودت عقود (حوا توضوححی کوه

در وساجل حعد بیان ویشود):
َ ُْ
ََ ْ ُ ُ َ َ
اله ْ
فاط َه و َوة ُو و َوو ِکلی ُو َحه وودا َع َل ووی َ
ووم
و
ل
ع
اله
ور
و
ه
تی
ل
وکحووول حگوخووود«« :زوج ووت و ووو ِک
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
اله ْع ُل َووووة»؛ 1سووپس حوودون فاصووله قابوول توووجهی حگو خوود« :قجلو ُ
الهو َود ِ َ
ِفووی ُ
وت التو ْوز َ
وخج
ِ
َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ
اله ْعل َووة».
ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد َعلی
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
فاط َه َة ُو َِ
ووم ِفوی
ل
ع
اله
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ودا
ه
ح
و
لی
ک
وو
تی
ل
خا اخنكه حگوخد« :أنكحت وو ِک
ِ
ِ
ْ ُِ
اله ْع ُل َووة»؛ 2سپس حگوخدَ « :قج ْل ُ
كاح ِل ُه َو ِکلی ُو َح َه ٍد َع َلوی ا َله ْهور ال َه ْ
اله َد ِ َ
ُ
الن َ
ووم
ل
ع
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
اله ْعل َووة».
ِفی الهد ِ
َْ َْ ُْ
ُ َ َ ََ
ََْ ُ ُ َ َ
فاط َه َوة ُو َ
ووم ِفوی
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ودا
ه
ح
و
لی
ک
وو
تی
ل
خا اخنكوه حگوخود« :وتعوت ووو ِک
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
اله ْع ُل َووووة»؛ سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توجووه حگو خوود :قجلو ُ
الهو َود ِ َ
ُ
وت ال ُه ْت َعووة ِل ُهو َوو ِکلی
ِ
َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
اله ْعل َووة».
ُو َحه ٍد َعلی
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
شوواخان ذکوور اسووت ،حنووابر احتحوواط الزم وکحوول در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ
اخجاب اکتفا نكند و ههان طور کوه در ووتن فووق نحوز ذکور شود ،صوحغۀ قجوول را هون

حخواند.

مسأله  .324اگر «ورد حخواهود زنوی را حوه عقود ووقوت خووخش» در آورد و زن  -ووثال حوا

نام «فاطهه»  -وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقد ازدواح ووقت نهاخد ،حاخد حوا رعاخوت
شراخط شرعی آن و پس از تعحین وهرخه و ودت عقد (حا توضححی کوه در وسواجل حعود

بیان ویشود):

ُ َ
َْ َ ُْ
ََ
ََ ْ ُ ُ َ َ
َ َ َْ
ووم ِف وی
و
ل
ع
اله
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
ع
وی
و
س
ف
ن
ح
وة
و
ه
فاط
تی
ل
احتوودا حگوخوود« :زوجووت وووو ِک
الهوود ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ
َ
اله ْع ُل َوووة» خووا « َز َو ْجو ُ
ََ ُ
الهو َود ِ َ
اله ْع ُلوووم فووی ُ
اله ْهوور َ
فاط َهو َوة َع َلووی َ
وت
 .1خووا حگوخوود« :زو ْجووت ُوو َوو ِکلی ُو َحهوودا ُوو َوو ِکلتی ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ َ َ َ
ََ ُ
الهود ِ َ
اله ْعلووم فوی ُ
اله ْهور َ
َ
ُو َو ِک َلتی ِ َ َ ُ َ
فاط َهوة ِو ْون
اله ْعل َوووة» خوا «زو ْجوت ُو َوو ِکلتی ِ
فاطهة ِح َهو ِکلی وحه ٍد ُ علوی َ ِ
ُِ
ُ َ َ َ
الهد ِ َ
اله ْعلوم فی ُ
اله ْهر َ
َ
َُ
اله ْعل َووة».
وو ِکلی وحه ٍد عل َی َ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
الهوود ِ َ
اله ْعلوووم فووی ُ
اله ْهوور َ
فاط َهووة علووی َ
اله ْعل َووووة» خووا
 .2خو َوا اخنكووه حگوخوود« :أنك ْحووت ُوو َوو ِکلی ُو َحهوودا ُوو َوو ِکلتی ِ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
ُ َِ َ ُْ
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
َ
«أ ْن َك ْح ُت ُو َو ِک َلتی ِ َ َ ُ َ
ووم فوی الهود ِ الهعلوووة» خوا «أنكحوت ووو ِکلتی
فاط َهة ِلَ َهو ِکلی وحه ٍد ُعلوی الهه َِور الهعل ُ ِ
الهد ِ َ
اله ْعلوم فی ُ
اله ْهر َ
فاط َه َة ِو ْن ُو َو ِکلی ُو َحه ٍد علی َ
اله ْعل َووة».
ِ
ِ
ِ

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ُ َ
َْ َْ ُْ
َ ْ ُ َْ َ ََ
1
اله ْع ُل َ
َ
ووم ِفوی
ل
ع
ه
ال
ور
ه
اله
وی
ل
ع
وخج
وز
الت
وت
ل
ج
ق
«
حگوخود:
وورد
خوود
وپس
س
؛
»
ة
وو
الهود ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
اله ْعل َووة».
َْ َ ُْ
ََ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ َْ
ووم»؛ 2سوپس
ل
ع
اله
ور
ه
اله
وی
ل
ع
وی
س
ف
ن
ل
وة
ه
فاط
تی
ل
خا اخنكوه حگوخود« :أنكحوت ووو ِک
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
حگوخدَ « :قج ْل ُ
الهد ِ َ
اله ْهر ال َه ْعلوم ِفی ُ
كاح َع َلی َ
الن َ
اله ْعل َووة».
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
شاخان ذکر اسوت ،حنوابر احتحواط الزم وکحول (وورد) در ایون ووورد حوه خوانودن صوحغۀ
اخجوواب اکتفووا نكنوود و ههووان طووور کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور شوود صووحغۀ قجووول را هوون

حخواند.

مسأله  .325اگر «زن حخواهد خود را حوه عقود ووقوت ووردی» در آورد ،و وورد  -ووثال حوا

نام «وحهد»  -وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقد ازدواح ووقت نهاخد ،حاخد حا رعاخوت
شراخط شرعی آن و پس از تعحین وهرخه و ودت عقد (حا توضححی کوه در وسواجل حعود

بیان ویشود):
ُ َ
َ ُْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ُ
َْ
ُ َ
ُ َ
ووم ِفووی الهوود ِ
ُاحتووودا حگوخووود« :زوجووت نفسووی ِحهووو ِکلی وحهو ٍود علووی اله َهو ْ ِور الهعلو ِ
ُ َ
َ
التو ْوز َ
وخج ِل ُهو َوو ِکلی
اله ْعل َووووة»؛ 3سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توجووه ،خووود حگو خوود« :ق ِجلووت
َُ َ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
اله ْعل َووة».
ُو َحه ٍد َعلی
اله ْه ِر ال َه ْعل ِوم ِفی الهد ِ
َ
َْ َ ُْ
ُ َ َ ََ
خا اخنكوه حگوخودَ « :أ ْن َك ْح ُ
وت َن ْفسوی ِل ُه َ
ل
ع
اله
ور
ه
اله
وی
ل
ع
ود
ه
ح
و
لی
ک
وو
ووم ِفوی ا ُلهود ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ ِْ َ ْ ُ
ُ َ َ ََ
اله ْع ُل َووووة»؛ 4سووپس حگوخوودَ « :قج ْلو ُ
َ
النكو َ
واح ِل ُهو َ
ووم ِفووی
و
ل
ع
ه
ال
ور
و
ه
اله
وی
و
ل
ع
ود
و
ه
ح
و
لی
ک
وو
وت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ ُ
اله ْعل َووة».
الهد ِ

شوواخان ذکوور اسووت ،حنووابر احتحوواط الزم وکحوول (زن) در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ

اخجوواب اکتفووا نكنوود و ههووان طووور کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور شوود ،صووحغۀ قجووول را هوون

حخواند.

َُ َ ُ
َْ َ ُ
َ
َ
َْ
َ
ََ ُ
اله ْعل َووة».
فاط َهة ِو ْن نفسی َعلی الهه ِر
اله ْعل ِوم فی الهد ِ
 .1خا حگوخدَ « :زو ْجت ُو َو ِکلتی ِ
َُ َ ُ
َْ َ ُ
َ
َ
َْ
َ
ْ َ ُ
اله ْعل َووة».
فاط َهة ِو ْن نفسی َعلی الهه ِر
اله ْعل ِوم فی الهد ِ
 .2خا حگوخد« :أنك ْحت ُو َو ِکلتی ِ
َ
َ ُ
اله ْع ُلوم فی ُ
اله ْهر َ
 .3خا حگوخدَ « :ز َو ْج ُت َن ْفسی ِو ْن ُو َو ِکلی ُو َح َه ٍد َع َلی َ
اله ْعل َووة».
الهد ِ
ِ
ُِ
َ
َ
ُ
اله ْعلوم فی ُ
اله ْهر َ
 .4خا حگوخد« :أ ْن َك ْح ُت َن ْفسی ِو ْن ُو َو ِکلی ُو َح َه ٍد َع َلی َ
الهد ِ ال َه ْعل َووة».
ِ
ِ
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 برخی از شراخط صحت عقد ووقت

1

مسأله  .326از جهله شراخط صححح بودن عقد ووقت ،رعاخت اووری است:
 .1وهرخه ،وعحن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر گردد؛

 .2ودت عقد ،وعحن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر گردد؛

 .3شروع ودت عقد ووقت ،از هنگام تحقق آن حاشد (حنابر احتحاط واجب)؛

 .4ووودت عقوود ووقووت ،از وقوودار احتهووالی عهوور زوجووحن خووا خكووی از آن دو بیشووتر

نجاشد؛

 .5و وودت عق وود ووق ووت ،ب وورای اس ووتهتاع قاحلح ووت داش ووته حاش وود (حن ووابر احتح وواط

واجب)؛

توضحح ووارد فوق در وساجل حعد بیان ویشود.

 .9 oوهرخه وعحن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر گردد

مسأله  .327وهر خووه در عقوود ووقووت حاخوود حووا توضووححاتی کووه در وسووألۀ « »745ذکوور

ویشود ،وعحن حاشد؛ در غحر این صورت ،عقد حاطل است.

مسأله  .328وهر خ ووۀ عق وود ووق ووت ،حاخ وود در ص ووحغۀ عق وود ذک وور ش ووود .حن ووابراین ،ا گ وور

صحغۀ عقود عهودا خوا از روی فراووشوی ،غفلوت خوا ندانسوتن وسوأله حودون بیوان وهر خوه
واقع شود ،حاطل است ،هرچند بین طرفحن عقد ،وقدار و جنس آن وعحن حاشد.

الجتووه چنانچووه قجوول از خوانوودن عقوود ،وقوودار و جوونس آن تعحووین شووده ،ذکوور آن در
َْ َ ُ
َ
2
اله ْعلوم» کافی است.
صحغۀ عقد حه صورت « َعلی الهه ِر
 شراخط وهرخه و نوع آن

مسأله  .329وووالی کووه حووه عنوووان وهر خووۀ عقوود ووقووت قوورار داده ووویشووود ،الزم اسووت
 .1برخی دخگر از شراخط صحت عقد ووقت ،در وسألۀ « »141ذکر شد.
 .2حنابراین ،اگر وهرخۀ ووورد توافوق بوین زوجوحن  144هوزار توووان حاشود ،الزم نحسوت در صوحغۀ عقود گفتوه شوود
َ َْ
َْ َ ُ
َ
َ
اله ْعلوم» کافی است.
ف تووان» و گفتن « َعلی الهه ِر
«علی ِوج ِة أل ِ

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

دارای شراخطی حاشد که از جهلۀ آنها ووارد ذیل ویحاشد:

 .1از نظر شرعی ،والک شدن وسلهان نسجت حه آن صححح حاشد؛

حنووابراین ،نهیتوووان شووراب خووا خوووک خووا وسووایل وخصوووص قهووار و واننوود آن را حووه

عنوان وهرخه قرار داد.

 .2حنابر احتحاط الزم ،عرفا ارزش والی داشته حاشد؛

حنابراین ،قرار دادن اشحای بیارزش وثل خوک دانوه گنودم خوا خوک بورگ درخوت حوه

عنوان وهرخه حنابر احتحاط الزم صححح نحست.
 .3برای طرفحن وعلوم حاشد؛

پس اگر فرد حگوخد« :چحوزی را وهور قورار دادم» خوا «خكوی از دو شویء  -ووثال ونوزل خوا

واشحن  -وهر حاشد» ،حدون آنكه آن را وعحن نهاخد ،صححح نحست؛

حلكووه احتحوواط واجووب آن اسووت وهر خووه از نظوور وقوودار و جوونس و اوصوواف آن ،حووا

کحفحتی که در احكام وعاوالت بیان شد 1وعلوم حاشد؛

پس اگر وثال از اشحای وزنی خا عددی است بورای تعحوین وقودار آن ،حنوابر احتحواط

واجب حاخد وزن خا عدد آن و ا گور از اشوحای وتوری اسوت ،وتوراژ خوا وسواحت آن وعلووم

حاشد.
ُ
ههچنحن ،اگر وهرخه را وثال خک شواخه گول قورار داده ،ولوی جونس آن را وشوخص
ُ
نكنند ،حنابر احتحاط واجوب وهر خوه صوححح نحسوت؛ حلكوه ا گور جونس گول وشوخص
ُ
شده  -وثال گل سرخ  -ولی از بین انواع وختلف آن  -که قحهوت آنهوا حوه وقودار قابول
توجووه وتفوواوت اسووت  -نوووعش وعووحن نشووود ،حنووابر احتحوواط واجووب وهر خووه صووححح

نحست.

مسأله  .331آنچو ووه در عقو وود ووقو ووت ویتوانو وود حو ووه عنو وووان وهر خو ووه قو وورار داده شو ووود،

صورتهای وختلفی دارد ،از جهلۀ آنها ووارد ذیل است:
 .1عحن؛ وانند خانه خا حاغ خا زوحن وعحن و ووجود.

 .1حه جلد سوم ،فصل «خرخد و فروش» ،وسألۀ « ،»104شرط دوم و سوم رجوع شود.

ازدواح /

 .2دین؛ وانند تعداد وعحنی سكۀ بهار آزادی در ذوۀ زوح.
 .3ونفعت؛ وانند ونافع خانه خا حاغ خا وسحلۀ نقلحۀ وعحن.

 .4عهل (کار و خدوت)؛ وانند آووزش حرفه خا هنر خاص خا تعلحن قرآن؛
 .5حق والی قابل نقل و انتقال؛ وانند حق التحجحر خا سرقفلی وغازه.

1

مسأله  .331اگر فردی غحر زوح  -وانند پدر وی  -رضاخت دهد که وال وعحن وی حه
صورت عحن شخصی جهت وهرخۀ عقد ووقت قرار گحرد و عقد ازدواح حوا ههوان وهور
انجام شود ،صححح است.

اوا قورار دادن وهور حوه صوورت دیون بور ذووۀ فوردی غحور از زوح وحول اشوكال اسوت،

هرچند حا اذن خا اجازۀ وی حاشد.

 صورتهای والکحت زوجه نسجت حه تهام خا حخشی از وهرخه

مسأله  .332زوجه در عقود ووقوت حوا اجورای صوحغۀ عقود ،والوک تهوام وهر خوه وعوحن
شده در آن عقد وی گردد؛ ولی اگر در ودت عقد از نزدخكی شوهر حا وی 2حودون عوذر

3

اوتنوواع ورزد ،از وهر خووۀ وعووحن شووده ،حووه نسووجت ووودتی کووه اوتنوواع کوورده (در وقاخسووه حووا

تهام ودت) کسر وویشوود؛ ووثال ا گور اوتنواع وی در نصوف وودت عقود بووده ،نحهوی از
وهرخه کسر ویشود.

اوووا ا گوور زوجووه از سووایر اسووتهتاعات وتعووارف  -غحوور از نزدخكووی -4در ووودت عقوود

اوتناع ورزد ،چحزی از وهرخه کسر و ساقط نهیشود؛

الجتووه ،چنانچووه شوووهر از نزدخكووی عوواجز حاشوود ،در صووورت اوتنوواع زوجووه از سووایر

 .1ونظور از حق التحجحر در جلد سووم ،وسوألۀ « »1705و حوق سورقفلی در جلود سووم ،وسواجل « 545و »514
ذکر شده است.
ُ
ُ
 .2ونظووور از نزدخكووی در ایوون وسووأله ،نزدخكووی از جلووو (قجوول) و اسووتهتاعات وتعووارف قجوول و هنگووام نزدخكووی
ویحاشد.
 .3عذر شاول عذر شرعی ،وانند اخام حوحض و عوذر عرفوی ،واننود ورخضوی شودخد و سوفر ضوروری ویشوود،
هرچند نسجت حه عذر عرفی احتحاط وستحب آن است که حا هن وصالحه نهاخند.
 .4حا توضححی که در پاورقی ( )4از ههحن وسأله بیان شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

استهتاعات ،ساقط شدن وقداری از وهر حه اندازۀ ودت اوتناع (در وقاخسوه حوا تهوام
ودت) وحل اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد حوا وصوالحه و

وانند آن ترک نشود.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور زوجووه در ضووهن عقوود حووا شوووهر شوورط کوورده 1کووه نزدخكووی

صورت نگحرد ،اوتناع کردن حدون عذر زوجه از سایر اسوتهتاعات وتعوارف ،ووجوب

کن شدن وهرخه  -حا توضححی که بیان شد  -ویگردد.

مسأله  .333اگر شوهر در دوران عقد ووقت حهحرد خا زندانی شود خا وسافرت بورود خوا

ورخض شود تا اخنكه ودت عقد سپری گردد ،چحزی از وهرخه کسر و ساقط نهیشود،

هرچند در طول ودت عقد ،نزدخكی صورت نگحرد.

این حكن ،حنابر احتحاط واجب در جایی که زوجوه در بوین وودت عقود  -هرچنود

قجل نزدخكی  -فوت نهاخد نحز جاری است.

مسأله  .334ا گوور شوووهر در ازدواح ووقووت ،تهووام خووا وقوودار حاقحهانووده از ووودت آن را حووه

زوجهاش بجخشود ،چنانچوه حوا وی نزدخكوی کورده 2حاخود تهوام وهر خوۀ وعوحن شوده را حوه
وی بپردازد ،هرچند از زووان عقود تنهوا سواعتی سوپری شوده و ووثال چنود وواه خوا چنود

سال از ودت عقد حاقحهانده حاشد.

اوا چنانچه شوهر حا وی نزدخكی نكرده ،الزم است نصف وهرخه را بپردازد.

مسأله  .335ا گوور در عقوود ووقووت شووراخط شوورعی رعاخووت نشووده و حاطوول حاشوود ،واننوود

اخنكه وعلوم شود زوجه ،خواهر رضاعی زوح بووده خوا صوحغۀ عقود حوه صوورت صوححح
جاری نشده ،در هر خک از دو صورت ذیل وهرخهای برای زوجه ثاحت نهیحاشد:
الف .نزدخكی صورت نگرفته؛

3

ب .نزدخكی انجام شده ،ولی زوجه از حاطل بودن عقد اطالع داشته حاشد؛
 .1خا آنكه این شرط در پیشگفتگوی عقد وطرح گردخده و عقد وجتنی بر آن خوانده شده است.
 .2حكن وذکور ،شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.
 .3ههان.

ازدواح /

اوا اگر نزدخكی انجام شده و زوجه از حاطل بوودن عقود اطوالع نداشوته ،بورای زوجوه

«وهر الهثل»  -حوا لحواظ ووقوت بوودن عقود  -ثاحوت وویشوود؛ 1الجتوه ا گور وهر خوۀ وعوحن
شده در عقد 2،کهتر از وهر الهثل حاشد زوجه استحقاق بیشتر از آن وقدار را ندارد.
 .3 oودت عقد وعحن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر گردد

مسأله  .336در عقد ووقت حاخد ودت تعحین شود و آن «ودت» ،برای طرفحن وعحن

حاشد؛ وانند آنكه ودت را  04شجانه روز از زوان عقد قرار دهند؛

حنووابراین ،ا گوور ووودت عقوود وجهووول حاشوود  -واننوود چنوود هفتووه حوودون تعحووین تعووداد

هفتهها  -خا وردد بین وقدار کهتر و بیشتر حاشد  -وانند خک خوا دو وواه  -عقود ووقوت
صححح نحست؛

الجته اگر ودت عقد را تا آخور وواه قهوری قورار دهنود  -در حوالی کوه وعلووم نحسوت

واه فعلی  45روزه خا  74روزه است  -اشكال ندارد.

مسأله  .337و وودت عقووود ووقوووت حاخووود در صوووحغۀ عقووود ذکووور شوووود .حنوووابراین ،ا گووور

صحغۀ عقد  -عهدا خا از روی فراووشی ،غفلت خا ندانستن وسأله  -حدون ذکور وودت
عقد واقع شود ،حاطل است ،هرچند بین طرفحن ودت آن وشخص حاشد؛

الجته ،چنانچه قجل از خواندن عقد ،ودت تعحین شده ،ذکر آن در صحغۀ عقد حوه
َُ َ ُ
اله ْعلووة» کافی است.
صورت « ِفی الهد ِ
 .7 oشروع ودت عقد ووقت از هنگام تحقق آن حاشد (حنابر احتحاط واجج)

مسأله  .338ودتی که در عقد ووقت وعحن ویشود ،حنابر احتحاط الزم حاخود وتصول

حه عقد حاشد .حنابراین ،اگر صحغۀ عقد اجرا شوود و احتودای وودت آن ووثال آغواز هفتوۀ

حعد حاشد ،صححح بوودن عقود وحول اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در
این وورد ترک نشود.

 .1وعنای وهر الهثل ،در وسألۀ « »403بیان گردخد.
 .2وهر ُ
الهسهی.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .9 oودت عقد از وقدار احتهالی عهر زوجحن خا خکی از آن دو بيشتر نجاشد

مسأله  .339ودت ازدواح ووقت نجاخد بیشتر از وقدار احتهالی عهر زوجحن خوا خكوی
از آن دو حاشد .حنابراین ،ا گور وودت عقود را حوه انودازهای قورار دهنود کوه عرفوا اطهحنوان

حاصل ویشود که زوح خا زوجه حه آن وقدار عهر نهیکند ،عقد حاطل است.

1

 .3 oودت عقد ووقت برای استهتاع قاحلحت داشته حاشد (حنابر احتحاط واجج)

مسأله  .341ودت عقد ازدواح ووقت حنابر احتحواط واجوب نجاخود حوه انودازهای کوتواه

حاشد که در آن ودت ،قاحلحت استهتاع نسجت حه زوح و زوجه وجود نداشته حاشد.
حنابراین ،اگر پدر خا پدربزرگ پدری ،دختر خا پسر ناحالغ خود را جهت َوحرم شودن

برای ودت کوتاهی حه عقد ووقت کسی در آورد ،ولی در این ودت پسور ،حوهطور کلوی

قاحلحت لذت بردن نداشته حاشد ،خا دختر حهطور کلی قاحلحت لذت بوردن از او وجوود
نداشته نجاشد ،صححح بودن عقد وحل اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط
در این وورد ترک نشود.

شوواخان ذکوور اسووت ،در فوورض وووذکور جووایز اسووت بوورای رفووع اشووكال ،ووودت عقوود

ووقت را طوالنی قرار دهند و حعد از اجورای صوحغۀ عقود ،زوح خوا در صوورتی کوه ناحوالغ

است ولی شرعی زوح  -وانند پدر خا پدر یزرگ پدری  -ودت حاقحهانده را بجخشد.

2

 سایر وساجل عقد ووقت
 oپاخان زوجحت در عقد ووقت

مسأله  .341حعد از سپری شدن ودت وعحن شوده در عقود ووقوت ،احكوام زوجحوت
 .1حه عنوان وثال ،خواندن عقد ووقت « 55ساله» بورای وورد خوا زنوی کوه  74سوال عهور دارنود و حوداکثر وقودار
احتهالی عهر آنان  144سال است ،حاطل ویحاشد.
 .2شاخان ذکر است ،عقد حچۀ ناحالغ توسط پدر خا پدربزرگ پدری و ههحن طور حخشوش وودت عقود ،حاخود حوا
رعاخت شراخطی حاشد که در وسألۀ « »155ذکر شد.

ازدواح /

بین زن و شوهر حه پاخان ویرسد و نحازی حه اجرای صحغۀ طالق نحست؛

اوووا قجوول از سووپری شوودن ووودت تعحووین شووده ،در صووورتی جوودایی بووین طوورفحن

حاصل ویشود که خكی از ووارد ذیل وحقق شود:

الففف .شوووهر حاقحهانوودۀ ووودت عقوود را حووه زوجووهاش بجخشوود ،ایوون حخشووش «هجووۀ

ودت» خا «حذل ودت» نحز ناوحده ویشود؛

1

ب .خكی از زوجحن فوت نهاخد؛

ج .عقد حه سوجب خحوار عحوب خوا خحوار تودلحس  -کوه توضوحح آن در فصول «فسوخ

عقد» بیان شد  -فسخ شود؛

د .عقوود حووه سووججی ههچووون ارتووداد خووا رضوواع و واننوود آن خووود حووه خووود فسووخ شووود

(انفساخ عقد).

مسأله  .342بوورای وحقووق شوودن «حخشووش ووودت عقوود» خووا «هجووۀ ووودت» ،رضوواخت
قلجووی شوووهر کووافی نحسووت؛ حلكووه حاخوود آن را از روی اختحووار (حوودون ا کووراه) 2حووا گفتووار خووا

عهلی که داللت بر آن کند ،ابراز و انشاء نهاخد.

وثوول آنكووه ووورد حووه ههووحن قصوود حگو خوود« :ووودت حاقحهانووده را حخشووحدم»؛ خووا پووس از

اخنكه زوجه از زوح تقاضای حخشش ودت نهوده ،حگوخد« :حخشحدم»؛ خا آنكه زوح حوا
التفات حه این وطلب که راحطۀ زوجحت بینشان حوه پاخوان نهویرسود ،وگور حوا حخشوش

حقحۀ ودت ،حگوخد« :هر چه بین وا بود تهام شد».

مسأله  .343برای وحقق شدن «حخشش ودت عقد» ،قجول حخشش توسط زوجه خا
رضوواخت وی شوورط نحسووت؛ ههووحن طووور الزم نحسووت حخشووش در حضووور زوجووه انجووام
شده خا حه صورت خطاب حه او گفته شود.

حنوووابراین ،اگووور زوح در غحووواب زوجوووهاش  -و ووثال ح ووه ن ووام و وورخن  -حگو خ وود« :و وودت

 .1حخشووش ووودت حاقحهانوودۀ عقوود ،نوووعی اسووقاط و ابووراء کلحووۀ حقوووق زوجحووت و خاتهووه و پاخووان احكووام آن
ویحاشد و نوعی «اخقاع» وحسوب ویشود؛ وعنای اخقاع در جلد سوم ،وسألۀ « »30ذکر شد.
 .2وعنای «اکراه» در فصل «طالق» ،وساجل « 045و حعد از آن» ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حاقحهانده از عقد ووقت ورخن را حخشحدم» ،هجۀ وودت واقوع شوده و زوجحوت حوه پاخوان
ویرسد.

مسأله  .344بورای وحقوق شودن «حخشوش وودت عقود» ،شوراخطی کوه در طووالق الزم
است وانند پاک بودن زن از ححض و نفاس و نحوز شواهد گورفتن دو وورد عوادل خوا غحور
آن ،شرط و الزم نحست.

مسأله « .345اختحار» حخشش تهام ودت عقد ووقت خوا وقودار حاقحهانودۀ آن «فقوط

حا شوهر» است؛ الجته وی ویتواند برای این اور ،حه فورد دخگوری  -زوجوه خوا غحور زوجوه -
وکالت خا اذن دهد؛
1

ایوون اذن قابوول رجوووع و وکالووت قابوول عووزل ووویحاشوود و ا گوور زوجووه حخواهوود وکالووت

وذکور غحر قابل عزل حاشد ،حكن آن در وسأله حعد ذکر ویشود.

مسأله  .346ا گوور زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح ووقووت خووا عقوود دخگووری ،شوورط نهاخوود

وکحل در حخشش ودت عقد از طرف شوهرش حاشد  -حه صورت وطلوق خوا در شوراخط

خاصی که در هنگام عقد وعوحن وویکننود  -و شووهر عقود را حوا شورط ووذکور پذیرفتوه
حاشد ،چنحن وکالتی قابل عزل نحست و زوجه وطابق شرط ویتواند حه وکالوت از زوح
ودت عقد را بجخشد.

2

مسأله  .347اگوور زوح حچووۀ ناحووالغ حاشوود ،پوودر و پوودربزرگ پوودری وی ویتواننوود  -حووا
رعاخووت آنچووه در وسووألۀ « »155ذکوور شوود  -ووودت عقوود ووقووت را بجخشووند ،هرچنوود
وقدارى از زوان ازدواح ووقت پس از حلوغ وی حاشد؛

پس اگر پدر خا پدربزرگ براى پسر چهوارده سوالۀ خوودش کوه حوالغ نحسوت زنوی را دو
ساله « ُو ْت َعه» کند ،حا رعاخت شراخط وسوألۀ « »155وویتوانود وودت حاقحهانودۀ عقود آن
زن را بجخشد.

 .1این اختحار و والخت در حخشش ودت برای حاکن شرع ،حه سوجب وقووع زوجوه در عسور و حورح و واننود آن
ثاحت نحست.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وکالت» ،وسألۀ « »1147ذکر شد.

ازدواح /

مسأله  .348حع وود از حخش ووش و وودت ،زوج ووحن ح وودون اج وورای وج وودد ص ووحغۀ عق وود
ازدواح ،حق رجوع حه خكدخگر را ندارند.

مسأله  .349اگر زوح حخشحدن ودت عقود ووقوت را حوا «قحود و شورطی» ههوراه کنود،

چند صورت دارد:

الف .زوح اصل حخشحدن ودت را وعلوق و وقحود بور آن کنود ،خعنوی وقصوودش آن

حاشوود کووه حخشووش ووودت در صووورتی اسووت کووه وووثال زن ،حعوودا حووا فوورد وعحنووی ازدواح

نكند ،وگرنه اصال حخششی واقع نشده حاشد؛ در این صورت ،حخشش وذکور حاطول و

بیاثر است.

ب .زوح حخشش ودت را وشروط حه شرطی وانند ازدواح نكردن زن حا فرد وعحنوی

نهاخووود؛ 1در ایووون صوووورت ،حخشووش ووودت واقووع شووده ،ولووی شوورط آن بیاثوور اسووت.
حنابراین ،چنانچه زن حعدا حا فرد وعحن ازدواح کند ،حاز هن حخشش ودت حه درسوتی
واقع شده و ازدواح قجلی قابل برگشت نحست.

ج .وقصود زوح ،وعدۀ حخشحدن وودت حاشود ،خعنوی وعوده دهود ووثال در صوورتی

که ههسرش وهرخۀ خوخش را بجخشد ،وی ودت حاقحهانده را خواهد حخشحد.

در این صورت حا چنحن عجارتی ،حخشش ودت واقع نشده ،هرچند بور وی (زوح)

حنابر احتحاط واجوب اسوت در صوورتی کوه زن وهر خوه را حخشوحد ،حوه وعودۀ خوود عهول

کرده و ودت را بجخشد.

مسأله  .351ا گوور زوح حخشووش ووودت را در قالووب عقوود صوولح حووا عوووض خووا وشووروط

وحقق کند ،وثال حه زن حگوخد« :وصوالحه کوردم حوا توو بور اخنكوه وودت حاقحهانودۀ عقود

حخشووحده شووده و سوواقط حاشوود در قجووال اخنكووه حووا فووالن فوورد ازدواح نكنووی» خووا حگو خوود:

«وصالحه کوردم حوا توو بور اخنكوه وودت حاقحهانودۀ عقود حخشوحده شوده و سواقط حاشود،

وشووروط بوور اخنكووه حووا فووالن فوورد ازدواح نكنووی» ،چنانچووه زوجووه وصووالحه را قجووول کنوود،

 .1فرق بین قحد و شرط از توضححی که در جلد سوم ،وسألۀ « »037ذکر شد فههحده ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حخشووش ووودت واقووع ویشووود و زوجووه حووق نوودارد حووا فوورد وعووحن ازدواح کنوود؛ 1الجتووه،

چنانچووه حووا وی ازدواح کنوود ،ازدواجووش صووححح اسووت ،هرچنوود ورتكووب وعصووحت

شده است.

شاخان ذکر است ،اگر شرط ضوهن صولح خوا عووض صولح ووثال آن حاشود کوه زن حوا

فرد وعحنی ازدواح کند ،زوح ویتواند او را حه انجام شرط وادار کند هرچند حا وراجعوه
حه حاکن شرع و وانند آن حاشد.

 oحقوق زوجحن در عقد ووقت

َ
مسأله  .351زوجووه در ازدواح ووقووت ،حووق الق ْسوون 2نوودارد .ههچنووحن ،بوورای وی حووق

نفقه ثاحوت نحسوت ،هرچنود از شووهرش آحسوتن حاشود و فرقوی نودارد زوجوه از اخنكوه در

عقد ووقت ،حق القسن و حق نفقه وجود ندارد ،اطالع داشته حاشد خا نه.

مسأله  .352در عقد ووقت زوجوه وویتوانود حودون اجوازۀ شووهر از ونوزل خوارح شوود،
ولی اگر خوروح وی از ونوزل ،ووانع حوق اسوتهتاع و نزدخكوی زوح حاشود ،جوایز نحسوت،

وگر اخنكه عذری داشته حاشد؛

3

الجتووه ،احتحوواط وسووتحب آن اسووت کووه زوجووه حتووی در صووورتی کووه حووق شوووهر از

بین نهیرود ،حدون اجازه از ونزل خارح نشود.

مسأله  .353زن و شوووهر در عقوود ووقووت از خكوودخگر ارث نهوویبرنوود و چنانچووه ارث

 .1گفتنی است وصالحه نسجت حه ابراء ودت ،ههان طوور کوه واننود وثالهوای ووذکور در ووتن ویتوانود حوه
صووورت «شوورط نتحجووه» حاشوود ،ویتوانوود حووه صووورت «شوورط فعوول» نحووز واقووع شووود؛ وثوول اخنكووه زوح حگو خوود:
«وصووالحه کووردم حووا تووو بوور اخنكووه ووودت حاقحهانووده از عقوود ووقووت را بجخشوون در قجووال اخنكووه (خووا وشووروط بوور
اخنكه) حا فالنی ازدواح نكنوی» و در ایون صوورت ،حوا قجوول زوجوه و انعقواد وصوالحه ،بور زوح واجوب اسوت
ودت را بجخشد و اگر چنحن نكند ،زوجه ویتواند او را وججور حه حخشحدن وودت کنود ،هرچنود حوا رجووع
حووه حوواکن شوورع حاشوود .شوواخان ذکوور اسووت ،فوورق بووین شوورط نتحجووه و شوورط فعوول از توضووححات جلوود سوووم،
وساجل « 455و  »744وعلوم ویشود.
َ
 .2توضحح حق الق ْسن ،در وسألۀ « »433ذکر شد.
 .3ووارد عذر ،در وسألۀ «»450بیان شد.

ازدواح /

بووردن از خكوودخگر خووا ارث بووردن خكووی از دخگووری را در ضووهن عقوود شوورط کوورده حاشووند،

صووححح بووودن ایوون شوورط وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط توورک

نشود.

1

 oازدواح ووقت حا زنی که ادعا وی کند شوهر ندارد

مسأله  .354اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد و در اخوام عودۀ 2شوخص دخگوری نحسوت،
چنانچووه احتهووال عقالیووی داده شووود کووه راسووت وی گو خوود ،ازدواح ووقووت حووا او جووایز

است؛

الجته در صورتی که زنُ « ،وتههوه» وحسووب شوود ،خعنوی قوراجن و شوواهدی حاشود

که گهان حه کذب او برود ،ورد برای ازدواح ووقت حا او حنابر احتحاط الزم حاخود فحوص
و جستجو نهاخد تا در این وورد حه اطهحنان برسد.

مسأله  .355ا گوور ووورد حعوود از ازدواح ووقووت بووراخش تردخوود حاصوول شووود کووه زوجووهاش
وانع شرعی از ازدواح داشوته خوا نوه ،جسوتجو و تحقحوق در ایون ووورد شاخسوته نحسوت،

هرچند وورد اتهام حاشد؛

الجته ،اگر وجود وانع شرعی از ازدواح حا وی بورای وورد ثاحوت شوود ،حاخود وطوابق آن

عهل نهاخد.

 oازدواح ووقت حا زنی که زنا کرده

مسأله  .356ازدواح ووقت 3حا زنی که  -العحاذ حام  -زنوا کورده ،ولوی در حوال حاضور
وانع شرعی از ازدواح حا وی وجود ندارد ،وكوروه اسوت؛ حلكوه در دو صوورت ازدواح حوا

 .1وانند اخنكه اگر شرط ارث بردن زوجه از زوح شده حاشود ،در صوورت فووت زوح ،ورثوۀ وی حوا زوجوه در ایون
وورد وصالحه نهاخند.
 .2اعن از عدۀ طالق ،عدۀ ازدواح ووقت ،عدۀ وفات ،عدۀ وطی حه شجهه و غحر آن.
 .3احتحاط واجب وذکور در این وسأله و وسألۀ حعد اختصاص حوه عقود ووقوت نداشوته و ههوان طوور کوه در
وساجل « 105تا  »104ذکر شد ،در وورد عقد داجن نحز جاری است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وی وحل اشكال است و احتحاط واجب در ترک آن ویحاشد:

1

الف .وردی که حا او زنا کرده ،حخواهد قجل از توحۀ زن حا او ازدواح نهاخد؛

ب .زن بوور انجووام عهوول زنووا وشووهور شووده حاشوود و ووورد حخواهوود قجوول از توحووۀ آن زن حووا

وی ازدواح نهاخد ،هرچند آن ورد حا او زنا نكرده حاشد.

2

مسأله  .357ازدواح ووقت زن حا وردی که  -العحاذ حام  -وشوهور حوه زنوا حاشود ،قجول
از توحۀ آن ورد ،وحل اشكال است و احتحاط واجب در ترک آن است.

3

 oازدواح داجن حا زنی که در عقد ووقت شخص بوده

مسأله  .358اگر فرد زنی را برای خوخش عقد ووقت نهاخد ،قجل از تهام شودن وودت

عقد ،نهیتواند وی را وجوددا حوه عقود داجون خوا ووقوت خوود در آورد و بورای ایون ونظوور

حاخد صجر کند تا ودت عقود تهوام شوود خوا آنكوه وودت حاقحهانوده را بجخشود 4و سوپس
اقدام حه ازدواح داجن خا ووقت حا وی نهاخد.

5

 oازدواح ووقت حدون استهتاع

مسأله  .359اگر قصد افراد از ازدواح ووقت لوذت بوردن نجاشود  -ووثال بورای حاصول

شدن وحروحت حاشد  -حاز هن ازدواح صوححح اسوت؛ ولوی ا گور زوجوه در عقود ووقوت
شرط نهاخد که برای زوح هحچ حق استهتاعی نجاشد ،عقد حاطل است؛

اوا اگر شرط کنود شووهر حوا او نزدخكوی نكنود ،عقود و شورط صوححح اسوت و شووهر

 .1در صورت وخالفت حا احتحاط واجب ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.
 .2توضحح بیشتر در وورد احكام ازدواح حا زنی که زنا کرده ،در وساجل « 105و  »103ذکر شد.
 .3در صورت وخالفت حا احتحاط واجب ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.
 .4حذل ودت خا هجۀ ودت نهاخد.
 .5شاخان ذکر است ،در فرض ووذکور زوجوه بورای ازدواح وجودد حوا شووهرش الزم نحسوت عوده نگوه دارد؛ ولوی
اگر حخواهد حا شخص دخگری ازدواح نهاخد  -حا توضححی که در احكوام عوده بیوان وی گوردد  -حاخود عوده
نگه دارد.

ازدواح /

فقط ویتواند لذتهای دخگر از او بجرد و اگر زوجه حعدا حه نزدخكی راضی شود ،شووهر
ویتواند حا او نزدخكی نهاخد.

1

 oاختالف زوجحن در داجن خا ووقت بودن عقد

مسأله  .361اگر حعد از تحقوق عقود ازدواح ،زوجوه ادعوا نهاخود عقود حوه صوورت داجون

بوده و در نتحجه وستحق نفقه است ،ولی زوح ،ووقت بودن عقود و عودم ثجووت نفقوه

ونكر» وحسوب ویشوود؛ وگور اخنكوه
را ادعا کند ،در این وورد زوجه «ودعی» و زوح « ِ
ادعای زوجه وطابق ظاهر حاشد؛

اوا اگر وقصود زوجه از ادعای داجهی بودن عقد ،استحقاق تهام وهور حاشود و ایون

در حالی حاشد که حه عدم تهكحن اقرار ووینهاخود ،ولوی وقصوود زوح از ادعوای ووقوت

بودن عقد ،پس گرفتن حخشی از وهر حه سجب عدم تهكحن زوجه در حعضوی از وودت

2
ونكر» وحسوب ویشود؛
عقد حاشد ،در این فرض زوح «ودعی» و زوجه « ِ

وگر اخنكه ادعای زوح وطابق ظواهر حاشود و حوا کن شورع پوس از تعحوین «وودعی» و

«ونكر» ،حسب ووازین حاب قضا بین طرفحن حكن وینهاخد.

شوواخان ذکوور اسووت ،گوواهی نووزاع و اخووتالف بووین طوورفحن از حوواب «تووداعی» 3اسووت،

وانند اخنكه دو دعوای وذکور اجتهاع نهاخند ،از خک طرف زوجه ادعا نهاخود عقود حوه
 .1این حكن ،در عقد داجن نحز جاری ویشود.
 .2توضححات ور بووط حوه عودم اسوتحقاق زوجوه نسوجت حوه وهر خوۀ عقود ووقوت حوه جهوت تهكوحن نكوردن ،در
وسألۀ « »774ذکر شد.
 .3در دعاوی گاه خكی از دو طرف« ،وودعی» چحوزی و طورف دخگور «ونكور» ادعوای اوسوت ،حودون آنكوه خوود
ادعووایی داشووته حاشوود .غالووب ووووارد دعوواوی چنووحن اسووت و گوواه هوور دو طوورف ووودعی هسووتند ،دو طوورف
دعوی «وتداعحان» و دعوای آن دو «تداعی» ناوحده ویشود؛ وثال کسوی واحودی از آپارتهوانهوای خوود را
حووه شخصووی اجوواره داده ،پوویش از سووكونت وسووتأجر در آپارتهووان ،بینشووان در تعحووین واحوود وووورد اجوواره
اختالف پیش ویآخد ،ووجر ودعی ویشود واحد غربی را اجاره داده است ،ولوی وسوتأجر وودعی اسوت
ووورد اجوواره واحوود شوورقی ووویحاشود؛ در ایوون صووورت ،هوور خووک وودعی اجووارۀ واحوودی از سوواختهان و ونكوور
اجارۀ واحد دخگر است .شاخان ذکر است ،تداعو وی در حاب ازدواح  -که وثال آن در وتو ون ذکور شوده  -نحوز
از ههحن قجحل است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

صورت داجن بوده و وی وستحق نفقه اسوت و از شووهر وطالجوه نفقوه نهاخود و از طورف

دخگر زوح ادعای ووقت بودن عقد و پس گرفتن حخشی از وهر حه سوجب عودم تهكوحن
زوجه در حعضی از ودت عقد را داشته حاشد ،در این صورت اگر ظاهر ووافق حوا گفتوۀ

خكی از آنها نجاشد ،احكام «تداعی» 1در وورد آن جاری ویشود.

2

 .1احكام حاب تداعی ،در کتابهای وفصلتر ذکر شده است.
 .2حنابراین ،در نزاع وذکور نهیتوان در تهام ووارد «اصل» را بر داجهی خا ووقت بودن عقود قورار داد ،حلكوه الزم
است وقصود زوجحن از این ادعا لحاظ گردد.

برخی از احکام مربوط به اوالد
انتساب شرعی فرزند حه زن و شوهر

مسأله  .361ا گوور حعوود از تحقووق خووافتن عقوود ازدواح  -داجوون خووا ووقووت  -فرزنوودی از زن
وتولد شود ،در صورتی که از هر راه عقالیی 1وعلو م شود که فرزند ور بووط حوه شووهر آن
زن خا فرد دخگر است ،احكام شرعی فرزند وذکور ،وطابق حا ههان ثاحت ویشود؛

ولی چنانچه احتهال برود توسط غحر شوهر حاردار گردخده و وعلووم نجاشود فرزنودی

که وتولد شده ،وربوط حه شوهر خا فرد دخگر است ،آن فرزند حا وجود شراخط ذیل از نظور

شرعی ولحق و ونسوب حه شوهر آن زن ویشود:

2

 .1شوهر زن حا وی نزدخكی کرده و احتهال عقالیی داده شود انزال ونی در َو ْه ِجول

زن صورت گرفته خا آنكه هرچند نزدخكی وحقوق نشوده ،ولوی انوزال ونوی بور ظواهر فورح
صورت گرفته و احتهال عقالیی داده شود ونی جذب َو ْه ِجل شده حاشد؛
اوووا ا گوور حووه روش دخگووری ونووی شوووهر وارد َو ْه ِجوول شووده حاشوود ،واننوود شووحوههووای
وصنوعی و احتهال عقالیی داده شود که بر اثور آن ،زن حواردار شوده ،الحواق فرزنود حوه

 .1وانند آزواخش «دی ان ای»(.)DNA
َ
َ
 .2در فرض وذکور ،واجب نحست برای ثاحت شدن نسوب فرزنود ،از شوحوههوا و روشهوای علهوی کوه ووجوب
َ
خقحن ویشود استفاده نهود؛ ولی در صورتی که ن َسب فرزند از این راهها وعلوم شد ،الزم است وطوابق آن
عهل گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

زوح وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

 .2از زوان نزدخكی شوهر خا آنچه در حكن نزدخكی است تا زوان تولد فرزنود ،شوش

واه قهری سپری شده حاشد .حنابراین ،اگر فرزند قجل از ودت وذکور زنده وتولد شود،

ولحق حه شوهر نهیگردد.

 .3بیشتر از خوک سوال قهوری از زووان نزدخكوی شووهر خوا آنچوه در حكون آن اسوت توا

زوان تولد فرزند سپری نشده حاشد.

مسأله  .362حا تحقق شروط سوه گانوهای کوه در وسوألۀ قجول ذکور شود ،فرزنودی کوه از
زن وتولوود شووده ،ولحووق حووه شوووهر وی ووویحاشوود و شوووهر جووایز نحسووت آن را از خوووخش

نفی نهوده و فرزند خود نداند؛

اگر نفی فرزند نهاخد چنانچه عقد داجن است ،نفی ووذکور بویاثور اسوت وگور آنكوه

« ِلعووان» 1صووورت گحوورد و ا گوور عقوود ووقووت اسووت ،در ظوواهر نفووی وووذکور حوودون «لعووان»
َ
پذیرفته ویشود ،ولی در صورتی که زوجوه خوا فرزنود ووذکور ادعوای ن َسوب دارد ،حوا کن
ُ
شرع ویتواند از شوهر حخواهد که بر این اور قسن حخورد و در صورت اوتناع و نكوول از
قسن ،حكن حه انتساب ویشود.

شاخان ذکر است ،عدم جواز نفی فرزند در صوورتی اسوت کوه شووهر شوک داشوته و

احتهال حدهد که فرزند وربوط حه اوست ،اوا ا گور  -از شوحوههوای علهوی جدخود واننود

آزواخش ( - )DNAویداند که فرزند وی نحست ،حاخد وطابق علن خوخش رفتار نهاخد.

مسأله  .363اگوور انعقوواد نطفووه بوور اثوور وطووی حووه شووجهه 2حاشوود و فرزنوودی وتولوود شووود،

ِ « .1لعووان» ،نوووعی وجاهلووۀ خوواص بووین زن و و شوووهر در نووزد حوواکن شوورع اسووت بوورای دفووع حوود ،در ووووردی کووه
شوهر ههسرش را وتهن حه زنا نهاخد خا برای نفی ولد ،در ووردی که کودکی را که از ههسرش وتولد شوده و
حووه حسووب ظوواهر فرزنوودش وحسوووب ووویشووود ،فرزنوود خووود ندانوود ،ولووی زن ادعووای وی را تكووذخب نهاخوود و
احكام وربوط حه آن در کتاب هًهاجالصالسیى ،جلد سوم ،فصل «لعان» ذکر شده است.
 .2وراد از «وطی حه شجهه» آن است که ووردی از روی جهول و عودم التفوات حوا زنوی نزدخكوی نهاخود ،در حوالی
که شرعا استحقاق آن را نداشته است؛ وانند اخنكه ورد و زنی حا اعتقاد حه اخنكه عودۀ زن سوپری شوده حوا
هوون ازدواح و نزدخكووی کوورده حاشووند و حعوود براخشووان وعلوووم شووود کووه زن در اخووام عووده بوووده اسووت .توضووحح
بیشتر ،در فصل «طالق» ،وجحث«احكام عده» ،وسألۀ « »545بیان ویشود.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

ولحو وق حه طرفحو ون (زن و وو وردی که بر اث و ور شجهو وه ،نزدخكی نهوودهانود) و فرزن و ود آن دو
و حاللزاده وحسوب ویشود.

مسأله  .364اگوور انعقوواد نطفووه بوور اثوور انجووام زنووا توسووط طوورفحن حاشوود و فرزنوودی وتولوود
َ
شود ،هرچند فرزند وذکور حرام زاده وحسوب وی گوردد ،ولوی از لحواظ ن َسوب ،آن زن

و وورد ،پوودر و وووادر وی حووه حسواب ووویآخنوود و تهووام احكوام نسووب غحوور از توووارث (ارث

بردن) بین او و زن و ورد وذکور ،ثاحت ویحاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور آن فرزنوود ازدواح نهاخوود ،فرزنوودانی کوه از او وتولوود ووویشوووند

حاللزاده هستند.

1

مسأله  .365اگر فرد حا ههسر شرعحش در اخوام حوحض خوا نفواس ،خوا در حوال روزۀ وواه

روضان خا اعتكاف خا ؤحرام خا ووارد دخگری که نزدخكی حورام اسوت اقودام حوه نزدخكوی

نهاخد ،فرزندی که بور اثور ایون نزدخكوی وتولود وویشوود حواللزاده وحسووب وویگوردد و
حكن ولد الزنا در وورد وی جاری نحست.

مسأله  .366اگر ونی وردی غحر از شوهر حدون انجام نزدخكی در َو ْه ِجل زن وارد شوده

و نطفووهای ونعقوود گووردد و زن حووه ایوون شووحوه حوواردار گووردد ،هرچنوود ایوون عهوول جووایز

نحسووت ،ولووی زنووا حووه حسوواب نهیآخوود و فرزنوودی کووه وتولوود ویشووود ولحووق حووه زن و
صاحب ونی بوده و حاللزاده وحسوب وی گردد.

مسأله  .367ا گوور زن و شوووهر ،حچووهای را کووه فرزنوود آن دو نحسووت بوورای سرپرسووتی و

پوورورش در اختحووار گرفتووه و او را بووزرگ کننوود (فرزندخوانووده) ،ایوون اووور ووجووب ثاحووت
َ
شدن احكام ن َسب بین آن حچه و زن و شوهر وذکور نهیشود؛
حنابراین ،ثجوت کوردن نوام فرزنود خوانوده در شناسوناوه حوه عنووان فرزنود حقحقوی خوا

اطالع ندادن واقع اور حه فرزند خوانده که ووجب وخالفت حا حعضی از احكام شرعی

وربوط حه فرزند حقحقی (وانند ارث و وحروحت) ویشود ،جایز نحست.

 .1حكن صورتی که نزدخكی از خک طرف ،زنا و از طرف دخگر ،وطی حه شجهه بوده ،در فصول «ارث» ،وجحوث
«ووانع ارث» ،وسألۀ « »1744ذکر ویشود.
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آداب و احکام وربوط حه تولد فرزند

مسأله  .368برخی از اووری که انجام آن پس از تولد فرزند وستحب است عجارتند از:
 .1شستن نوزاد حعد از تولد ،در صورتی که اخهن از ضرر حاشد.
 .2اذان گفتن در گوش راست و اقاوه گفتن در گوش چو

قجل از آنكه حند نافش بیفتد.

نووزاد در روز تولودش،

1

 .3رس ووواندن وقووووداری از آب ف ووورات و ترحو ووت حضو وورت ابو ووی عجو وودام الحسو ووحن

سحد الشهداء حه کام نوزاد.

 .4ولحهه دادن در روز تولد نوزاد؛ الجته تأخحر آن بورای زووان کوتواه واننود چنود روز،

اشكال ندارد.

 .5تراشووحدن سوور نووووزاد در روز هفووتن تولوود وی ،در صووورت اخهوون بووودن از ضوورر و

صدقه دادن طال و نقره هن وزن ووهاى تراشحده شدۀ وی و وكوروه اسوت کوه قسوهتی

از سر را حتراشند و قسهت دخگری را حاقی حگذارند.

« .6عقحقه» حا توضححی که در وساجل حعد ذکر ویشود.
َ
« .7ختنه» حا توضححی که در وساجل حعد ذکر ویشود.
 .8انتخاب نام نحک برای نوزاد؛

وووثال ا گوور پسوور اسووت حووا نووامهوووای پیوواوجران حووه و یووژه نووام پیوواوجر اسووالم  خووا اجه ووۀ

وعصووحن خا نوامهوایی کوه وشوتهل بور حنودگی خداونود وتعوال حاشود واننود عجودام و

عجوودالرحهن نام گوووذاری نهاخنووود؛ اگووور دختوور اسووت ،از نووامهوواى زنووان صووالحه حووه و یووژه

حضرت فاطهوه انتخواب نهاخنود و نام گوذاری فرزنود حوه اسون دشوهنان اهول بیوت
وكروه است.

2

 .1نحووز در گوووش نوووزاد رجوواء حعوود از اذان ،سووورۀ وجارکووۀ حهوود و آخووة الكرسووی و آخووات 41تووا  40سووورۀ حشوور و
سورههای اخالص و فلق و ناس خوانده شود؛ هسآةالكمال ،ح ،1الفصل اْلول فوی آداب الووالد  ،ص45؛
هسحد زکالىسائلوهسحًبطالمسائل ،ح ،10ابواب احكام اْلوالد ،حاب  ،45ص ،173ح.1
وعوروف شوده ،طووری کوه وقتوی
 .2وراد از آن ،اسهاجی است که حه ورور زوان حه نام دشوهنان اهول بیوت
آن اساوی حدون توضوحح خوا نشوانهای ذکور وویشووند ،برداشوت وویشوود کوه ونظوور از آن ،نوام آن دشوهنان
ویحاشد (حه عجارتی هنگام اطالق ،انصراف حه آنان داشته و حه ذهن تجادر کند).
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شاخان ذکر است ،در نام گذاری فرزند حاخد حه دو نكته توجه شود:

الف .نام گذاری فرزند حه اسون ذات خداونود وتعوال «ام» و صوفاتی کوه بورای غحور

خداوند وتعال حه کار نهیرود ،وانند «رحهان» حدون ذکر کلهۀ «عجود» جوایز نحسوت؛

حلكه نام گذاری فرزند حه «ؤله» حنابر احتحاط الزم ترک شود.

1

ب .نام گووذاری فرزنوود حووه صووفاتی کووه غالجووا بوورای خداونوود وتعووال حووه کووار ووویرود،

طوری که اگر حه صورت وطلق و حدون توضحح و نشانهای ذکر شود برداشوت ویشوود
کووه ونظووور از آن خداونوود وتعووال ووویحاشوود واننوود « َرب»« ،خووالق»َ « ،ر زاق» حوودون ذکوور

کلهۀ «عجد» ،حنابر احتحاط الزم جایز نحست.

٭ دراداوه حه ذکر چند رواخت در «فضحلت انتخاب نام نحک» اشاره ویشود:

از اوووام حوواقر رواخووت شووده کووه فروودنوود« :راسووتتوورین نووامهووا نوواوی اسووت کووه از

حندگی خدا در آن حاشد و برترین آنها اساوی پیاوجران است».

2

در حدخث است که اوام کاظن فروودند« :نخسوتحن احسوانی کوه وورد حوه فرزنود

خووود ووویکنوود ایوون اسووت کووه نووام نحكووویی بووراخش انتخوواب کنوود ،پووس هوور خووک از شووها
ناوی نحكو بر فرزندش قرار دهد».

3

از اوحر اله ونحن رواخت شده که فروودند« :حق پدر بر فرزند آن است که اسن نحكو

براخش انتخاب نهاخد و خوب تربیتش کند و حه او قرآن بیاووزد».

4

سلحهان جعفری از اوام کاظن رواخت ویکند که آن حضرت فروودند:

«در خانهاى که در آن اسن وحهد خا احهد خا علی خوا حسون خوا حسوحن خوا جعفور خوا

طالب خا عجدام خا فاطهه (از حانوان) حاشد ،فقر و نحاز وارد نهیشود».
 .1نام گذاری فرزند حه «ؤلهه» اشكال ندارد.
ُ
 .2فسوعكافی ،ح ،5حاب اْلسهاء و الكنی ،ص ،14ح.1
 .3ههان ،ح.7
 .4يهحالبالغه ،حكهت .755
ُ
 .5فسوعكافی ،ح ،5حاب اْلسهاء و الكنی ،ص ،15ح.4

5
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در حدخث از جابر نقل شده که هنگاوی که اوام حاقر خواسوتند سووار بور ورکوب

شده و حه عحادت خكی از شحعحان بروند ،فروودند« :ای جابر تو نحز دنجال ون بیا ،جابر

ویگوخد :ون نحز حه دنجال حضرت روانه شدم.

وقتی حضرت حه در آن خانه رسحد ،کودکی درب ونزل آود ،اوام حواقر حوه آن

کودک فروودند :اسن تو چحست؟

گفووت :وحهوود ،اوووام پرسووحدند :کنحووهات چحسووت؟ گفووت :علووی (خعنووی ابووو

علی) .اوام حاقر فروودند :تو حه شدت از شحطان دور شدهای؛

زیوورا شووحطان هنگوواوی کووه حشوونود کسووی دخگووری را حووه ایوون نووام صوودا ووویزنوود :ای

«وحهوود» ،ای «علووی» ،ذوب ووویشووود ههووان طووور کووه وووس ذوب شووود و هنگوواوی کووه

حشنود کسی دخگری را حه نام خكی از دشهنان وا صودا وویزنود حلنود شوده و حوه وجود و

طرب در ویآخد و وشغول حه نحرنو و گهراهی ویشود».

1

از اوووام صووادق رواخووت شووده کووه پیوواوجر ا کوورم  فروودنوود« :کسووی کووه صوواحب

چهار فرزند پسر شود و خكی از آنان را هن نام ون قرار ندهد حه ون جفا کرده است».

2

در حوودخث اسووت کووه رسووول خووودا  فروودنوود« :خانووهای کووه نووام وحهوود در آن

حاشد ،خداوند وتعال رزق و روزخشوان را وسوحع گردانود؛ پوس ا گور فرزنودانتان را وحهود

نام نهادخد آنان را نزنحد و دشنام ندهحد».

3

از اوام رضا رواخت شده که فروودند« :خانهای که در آن نام وحهد حاشد ،اهول

آن خانه حاوداد و شاوگاهشان توأم حا خحر و برکت خواهد بود».

4

در حوودخث اسووت کووه وووردی را در روز قحاوووت ووویآورنوود و نوواوش وحهوود اسووت.

خدواند وتعال خطاب حه وی ویفرواخود« :از وون ححوا نكوردی و وورا وعصوحت کوردی
 .1ههان ،ص ،44ح.14
 .2ههووان ،ص ،15ح5؛ و در رواخووت دخگووری حووه جووای چهووار فرزنوود ،سووه فرزنوود پسوور ذکوور شووده اسووت؛ وسففائل
الشیعه ،ح ،41ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،40ص ،750ح.0
 .3هدمىعةوزام ،ح ،1ص.74
 .4وسائلالشیعه ،ح ،41ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،40ص ،750ح.5
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در حالی که ههنام حجحب ون رسول خدا  بودی و ون اوروز ححا دارم تو را عوذاب

کنن در حالی که ههنام حجحب ون هستی».

1

ابوهووارون ووویگو خوود :ووون در ودخنووه وعهوووال ههنشووحن اوووام صووادق بووودم ،ووودتی

خوودوت حضوورت نرسووحدم و حعوود از چنوود روز دو حوواره وحضوور اوووام صووادق رفووتن.

حضوورت فروودنوود« :ای احووا هووارون چنوود روز اسووت کووه تووو را ندخوودم؟ عوورض کووردم:
صووواحب پسوووری شووودهام ،حضووورت فروودن وود :وج ووارک حاش وود ،چ ووه اس ووهی ب ووراخش
گذاشتهای؟ عرض کردم :ناوش را وحهد گذاردهام.

حضرت اوام صادق حوا گونوۀ وجوارک حوه سوهت زووحن خون شودند و وویگفتنود:

وحهد وحهد وحهد تا جایی کوه نزدخوک بوود گونوۀ وجوارک حضورت حوه زووحن برسود.

سپس فروودند :جان خودم و اوالدم و اهلن و پدر و وادرم و تهام اهول زووحن حوه فودای

رسول خدا.

حه این حچه ناسزا نگویی و او را نزنی و حه او حدی نكنوی .سوپس فروودنود :در زووحن

خانهای نحست که اسن وحهود در آن حاشود وگور اخنكوه آن خانوه در هور روزی تقودخس
ویشود.»...

2

مسأله  .369شاخسته است و ون وقتی وژدۀ والدت فرزندش حوه وی داده ویشوود از

اخنكووه او پسوور اسووت خووا دختوور س و ال نكنوود ،حلكووه از سووالوتی و کاووول بووودن خلقووتش
ُ َ 3
الح ْهوود ِهلِل
بپرسوود و اگوور وی را سووالن خافووت حهوود خداونوود وتعووال را کوورده و حگو خوود« :
َ ْ ُ
َ ْ َ
الذی ل ْن َخخل ْق ِونی خلقا ُوش َوها» 4و ا گور حعودا دانسوت کوه پسور اسوت ،شوكر خداونود
وتعووال را بوور نعهووتش حووه جووای آورد و ا گوور دانسووت دختوور اسووت از انتخ واب خداونوود

 .1هسحدزکال ىسائلوهسحًبطالمسائل ،ح ،10ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،15ص ،174ح.0
 .2فسوع كافی ،ح ،5حاب نوادر ،ص ،75ح.4
 .3سووتاخش خداونوودی را کووه از ووون ،انسووانی را کووه حدقحافووه و زشووت (ناوتناسووب و نوواقص الخلقووه) اسووت،
نحافرخد.
الجته اگر هن خداوند حكحن حه وی فرزندی ناقص الخلقه عطا فرووود ،آن را اوتحوان الهوی دانسوته و صوجر
پیشه کند و زحان حه شكوه در پیشگاه ربوبی نگشاخد.
 .4وسائلالشیعه ،ح ،41ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،73ص ،014ح.1
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وتعووال بووراخش ناراحووت نشووود و در حوودخث اسووت کووه دختووران «حسوونات» و پسووران

«نعهت» هستند و حه حسنات پاداش داده ویشود و از نعهت س ال ویشود.

1

 احکام عقحقه

مسأله « .371عقحقوووه کوووردن» بوووراى ن وووزاد  -پس وور خ ووا دخت وور  -در روز هف ووتن تول وودش

وستحب است و اگر از روز هفتن تأخحر بیفتد  -چه حا عذر حاشد و چه حدون عذر -
وستحب بودن آن ههچنان ثاحت است.
2

مسأله  .371اگر نوزاد عقحقه نشده تا حه حد حلوغ خا بزرگسالی برسد ،وسوتحب اسوت

خووودش هرچنوود تووا آخوور عهوور ،بووراى خوووخش عقحقووه کنوود؛ حلكووه ا گوور در زوووان ححوواتش

عقحقه نشود ،ویتوان حعد از وفاتش برای او عقحقه نهود.

3

مسأله  .372اگر حچۀ ناحالغ والی داشته حاشد ،پدر خا پودربزرگ پودری وی وویتواننود
خود حچه براخش عقحقه نهاخند.
از وال ِ

مسأله  .373انسان وویتوانود از ووال خوودش بورای شوخص دخگور  -چوه حوالغ حاشود و

چه ناحالغ  -عقحقه نهاخد ،هرچند این کار حدون اجازه از وی خا ولی شرعی او حاشد.

مسأله  .374فردی که دارای دو خا چند فرزند است نهویتوانود حوه قصود عقحقوۀ ههوۀ
آنان ،خک ححوان را حه صورت وشترک ذحح نهاخد و الزم اسوت هور ححووان ،فقوط بورای

عقحقۀ خک نفر لحاظ شود.

مسأله  .375عقحقووه حاخوود «شووتر» خووا «گوواو» خووا «گوسووفند» خووا «بووز» حاشوود و ححوووان دخگوور
وانند ورغ ،خروس ،بوقلهون و شتر ورغ کافی نحست.

مسأله  .376وستحب است عقحقه چواق و فرحوه حاشود و الزم نحسوت شوراخط قرحوانی
واجب عحد قرحان را داشته حاشد.

 .1فسوعكافی ،ح ،5حاب فضل الجنات ،ص ،5ح.4
 .2الجته ،اگر نوزاد قجل از ظهر روز هفتن حهحرد ،استحجاب عقحقه ساقط است.
 .3اگر فرد از ثلوث ووالش حوه انجوام عقحقوه حعود از وفواتش وصوحت کورده حاشود ،حاخود وطوابق حوا وصوحت عهول
شود.
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مسأله  .377صوودقه دادن پووول عقحقووه حووه جوواى عقحقووه کووافی نحسووت؛ ولووی چنانچووه
کسی در عحد قرحان برای فرزندش قرحانی نهاخد ،برای عقحقۀ وی کافی است؛

ایوون حكوون ،در جووایی کووه فووردی روز عحوود قرحووان بوورای خوووخش قرحووانی نهاخوود نحووز

جاری است و توضحح آن در جلود دوم احكوام قرحوانی وسوتحب ،وسوألۀ « »1451ذکور

شد.

مسأله  .378شكسووتن اسووتخوانهووای عقحقووه اشووكال نوودارد ،هرچنوود بهتوور اسووت در

هنگام قطعه قطعه کردن عقحقه ،تا حد اوكان استخوانهاى آن شكسته نشود.

شاخان ذکر است ،استحجاب دفن کردن استخوانهاى عقحقوه ،ثاحوت نشوده و نحوز

اختحار پوست عقحقه حا خود فرد است و ویتواند هر گونه تصرفی در آن حنهاخد.

1

مسأله  .379گوشت عقحقه را ویتوان حه صورت خام خا پختوه توز خوع نهوود و ویتووان
حا آن غذایی پخته و جهعی از و ونحن را دعووت کورده و اطعوام نهوود و بهتور آن اسوت

که تعداد آنان ده نفر خا بیشتر حاشد تا از آن حخورند و براى نوزاد دعا کنند.

2

مسأله  .381پدر حچه و کسوانی کوه عاجلوۀ او هسوتند 3وخصوصوا ووادر حچوه ،وكوروه
است از عقحقه حخورند؛ حلكه احتحاط وستحب آن است که وادر حچه از آن نخورد؛

خور
الجته ،کراهت وذکور شاول پدربزرگ و وادربزرگ حچه نهیشود؛ وگر آنكه نان ِ
پدر حچه حاشند.

شاخان ذکر است ،اگر فرد بزرگ شده حاشد و برای خود عقحقه کند ،کراهت ووذکور

4
وود او نحوز از عقحقوه وصورف
وحفوظ اسوت؛ حلكوه احتحواط وسوتحب آن اسوت کوه خ ِ

نكند.

 .1حكن وذکور برای قرحانی وستحب در جلد دوم ،وسألۀ « ،»1454در وورد عقحقه جاری نهیشود.
َ
 .2شاخان ذکر است عقحقوه حوا انجوام ذحوح خوا ن ْحور  -حوا رعاخوت شوراخط آن  -وحقوق وویشوود و تقسوحن و توز خوع
گوشووت آن و دعوووتی دادن ،از آداب و وسووتحجات دخگوور عقحقووه ووویحاشوود کووه حووه انجووام آن سووفارش شووده
است.
 .3حنابراین ،افرادی وانند خود حچه و برادر و خواهر و وادر حچه که نانخور پدر حچه هستند ،وكوروه اسوت از
عقحقه حخورند.
 .4خعنی وكروه است پدر فردی که عقحقه شده و عاجلۀ پدر ،از گوشت عقحقه وصرف کنند.
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َ
مسأله  .381دعاهایی برای هنگام ذحح خا ن ْحر عقحقه 1در رواخات نقل و توصحه شده

است؛ از جهله دعای ذیل:
َُ
َُ َ َ َ ٌ َ ْ َُ
ام اللهن عقحقة عن فال ٍن (حه جوای فوال ٍن نوام آن فرزنود گفتوه ویشوود)
ام َو ِح ِ
« ِح ْس ِن ِ
َ
َ
َل ْح ُه َها ح َل ْح ِه ِه َو َد ُو َها ح َد ِو ِه َو َع ْظ ُه َها ح َع ْظ ِه ِه؛ الل ُه َن ْاج َع ْلها و َقواء َِل ِل ُو َح َه ٍود َصولی ُ
ام
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
2
َعل ْح ِه وآ ِله».
َ
 احکام ختنه

مسأله  .382وستحب است ولی شورعی نووزاد پسور (پودر خوا پودربزرگ پودری) او را در
َ
روز هفتن تولدش حا اخهن بوودن از ضورر« ،ختنوه» نهاخود و توأخحر انوداختن ختنوه از روز

هفتن جایز ویحاشد؛

الجتووه چنانچووه ختنووۀ پسوور ،تووا سوون حلوووغ صووورت نگحوورد ،بوور خووودش واجووب اسووت

اقدام حه آن نهاخد.

مسأله  .383اگوور کووافر ختنووه نشووده ،وسوولهان شووود ،واجووب اسووت کووه ختنووه شووود،

هرچنوود سووالخورده حاشوود؛ وگوور بوورای او ضوورر قابوول توجووه خووا وشووقت فوقالعوواده کووه
وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) داشته حاشد.
َ
 .1اگر ححوان ،گوسفند خا گاو خا بز است ذحح ویشود و اگر شتر است ن ْحر ویشود.
 .2الىافي ،ح ،47ص ،1701حاب القول علی العقحقة ،ح.1
از دعاهای دخگری که برای عقحقه نقل شده ،ووارد ذیل است:
َْ َ
دعای ّاول« :خا َق ْوم ؤنی َبري ٌء وها ُت ْشر ُک َ
ون ،ؤنوی َو َج ْه ُ
وت َو ْجهوي ل َلوذی َف َط َور َ
َ
َ
ات َواْل ْرض َحنحفوا ُو ْس ِولها
او
وه
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
حاي َو َوهاتي ِهلِل َرب العال َ
َو َوا أ َنا ِو َن ْال ُه ْشر َ
کحن ،ؤ َن َصالتي َو ُن ُسكي َو َو ْح َ
هحن ،ال شورخك ل ُوه َو ِحوذ ِلك أ ِو ْور ُت
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ ََ ْ
َ َُ ْ
َ َ َ َ َ
ََ
َ
ام أ ک َج ُور ،الل ُه َون َص ِول َعلوی ُو َحه ٍود َو ِآل ُو َحه ٍود َوتق َجول ِو ْون
ام و
َوأنا ِو َن ال ُه ْس ِلهح َن ،الل ُهن ِو ْنك َولوك ِح ْس ِون ِ
َُ
َُ
َُ
َُ
فال ِن ْب ِن فال ٍن» و حه جای «فال ِن ْب ِن فال ٍن» نام فرزند و پدرش ذکر ویشود و آنگاه حه قصد ذحح ححووان ،نوام
خداوند وتعال را برده و ححوان را ذحح وی کند؛ وسائلالشیعه ،ح ،41ص ،045حاب ،05ح.4
َ
ُ ََ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ
ّ
ْ
وت ،الل ُه َون ف َتق َجل ُوه ِونوا َعلوی ُسون ِة ن ِجحوك َصولی ام علح ِوه
دعایدوم« :اللهن ِونك ولك ووا وهجوت وأنوت أعطح
َ
َ
ُ
ُ
وام ِو َون الش ْوح َط ِان ال َورجح ِن» از شور شوحطان رجوحن حوه خداونود وتعوال پنواه
َوآ ِله» سپس حا ذکر شرخف «أع ْوذ ِح ِ
َ َ
ویبرد و آنگاه حه قصد ذحح ححوان ،نام خداوند وتعال را بورده و ححووان را ذحوح وویکنود و وویگو خود« :لوك
َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ َُ َ ْ َ َ
َ
الش ْوح َط َ
ان ال َورجح َن»؛ وسفائلالشفیعه،
الدواء الشرخكلك والحهود ِهلِل ر ِب العوالهحن اللهون اخس ِوأ
ُس ِفك ِت ِ
ح ،41ص ،043حاب ،05ح.7

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

مسأله  .384وسووتحب اسووت جهووت ختنووۀ فرزنوود« ،ولحهووه» داده شووود و ا گوور در روز
هفووتن خووا قجوول از آن ختنووه صووورت گحوورد و در ههووان رو ز ولحهووهای حووه عنوووان«ولحهووۀ

ختنووه» و «ولحهووۀ تولوود» 1انجووام دهنوود کووافی اسووت و حووه هوور دو وسووتحب عهوول شووده
است.

مسأله  .385ختنه بودن ،خكی از شراخط صحت «طواف» ورد حالغ خا پسر حچۀ ناحوالغ

وهحز است 2و در این حكن ،فرقی بین طواف واجب و وستحب نحست؛

اوووا ختنووه بووودن حچووۀ ناحووالغ غحوور وهحووز کووه ولووحش او را طووواف ووویدهوود ،از شووراخط

صحت طواف وی نحست هرچند رعاخت آن وطابق حا احتحاط وستحب است.

شوواخان ذکوور اسووت ،ختنووه بووودن از شووراخط صووحت نهوواز و روزه و سووایر عجووادات

نهیحاشد.

مسأله  .386اگر فردی که ختنه نشده وستطحع شوده و حوج بور وی واجوب شوود ،در
صورتی که انجام ختنه در سال استطاعت وهكن حاشد ،ختنوه کورده و حوج وشورف

ویشود ،وگرنه انجام حج را تأخحر انداخته تا ختنه نهاخد؛

اوووا ا گوور ختنووه کووردن حووه وقوودار واجووب  -کووه در وسووألۀ حعوود ذکوور ووویشووود  -اصووال
وهكن نجاشد وانند اخنكه ضرر داشوته خوا َح َرجوی حاشود ،حجوة االسوالم از وی سواقط

نهیشود و احتحاط واجب آن است که طواف عهره و حج را خود انجوام داده و بورای

طواف ناجب نحوز حگحورد و پوس از انجوام طوواف توسوط خوودش و ناجوب 3،حاخود خوودش

نهاز طواف را حخواند.

َ َ
مسأله  .387وقدار واجب در ختنه آن اسوت کوه پوسوته روى « َحشوفه» بر خوده شوود،
طوری که ونفذ خروح ادرار و وقداری از پوست حشفه آشكار گردد؛

 .1استحجاب «ولحهۀ تولد» در وسألۀ « ،»754وورد چهارم ذکر شد.
 .2حنابراین ،اگر ورد حالغ خا حچوۀ ناحوالغ وهحوز در حوالی کوه ختنوه نشوده طوواف نهاخود ،طووافش حاطول اسوت و
وانند کسی است که طواف را ترک کرده است و این حكن ،در ووردی کوه فورد وعوذور بووده ،واننود اخنكوه
فراووش کرده خا جاهل قاصر بوده ،حنابر احتحاط واجب ویحاشد.
 .3هرچند حه صورت هن زوان.
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الجته ،احتحاط وستحب آن است کوه در ختنوه پوسوته روى حشوفه طووری بر خوده

شود که تهام حشفه آشكار گردد.

شوواخان ذکوور اسووت ،ا گوور حچووه حووه صووورت ختنووه شووده وتولوود شووود ،ختنووه نهووودن او

سوواقط ویشووود ،هرچنوود کشووحدن تحووغ بوور وحوول ختنووه ،حووه جهووت عهوول حووه سوونت،
وستحب است.

مسأله  .388در رواخت دعای ذیل برای ختنه نقل و توصحه شده است:
َ
َ
ُ ََ
ٌ َ َ َ
َُ َ َ
َ َ
َ 1
ودخنك
«الل ُهو َون هو ِوذ ِه ُسوون ُتك َو ُسوونة ن ِجحووك َصوولی
ام عل ْحو ِوه َوآ ِلووه َو ِات َجوواع ِونووا لووك َو ِلو ِ
ْ
َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ
َ َ َ َ َْ ُ َ َ
واء َح َت ْه َت ُوه َوأ ْو ٍور أنفذت ُوه فأذق َت ُوه َح َور ال َحدخ ِود ِفوی ِخ َتا ِن ِوه
ِح َهشح ِتك َو ِب ِؤراد ِتك ِْل ْو ٍور أ َردتوه َوقض ٍ
َْ ْ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ
َُ َ ََ ُْ َ ُ ُ
ُ
ْ
وات
ن
وذ
ل
ا
ن
و
ه
ر
ه
ط
ف
ن
ه
الل
ي؛
ن
و
ه
ح
ف
وب َو ِزد فوي ع ُه ِور ِه َوادف ِوع اَلف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِحجاو ِت ِه ِ َْلو ٍر أنت أعر ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َع ْن َح َدنه َو ْاْل ْو َج َ
ْ ُ 2
اع َع ْن ِج ْس ِه ِه َو ِز ْد ُه ِو َن ال ِغنی َو ْادف ْع ع ْن ُه الفق َر ف ِؤنك ت ْعل ُن َوال نعلن».
ِِ
آداب و احکام شحر دادن

مسأله  .389شاخسته است تغذخۀ نوزاد تا حد اوكان حا شوحر ووادرش صوورت گحورد؛

3

وگر آنكه شحر دادن غحر وادر از جهتی وزخت و رجحان داشته حاشد؛ وثل آنكوه داخوه،

زن حا شرافت و دارای صوفات پسوندخده از نظور جسوهی ،روانوی و اخالقوی بووده و شوحر

پا کی داشته حاشد و وادر طفل این طور نجاشد.

مسأله  .391بهتر است ودت شحر دادن نوزاد  -توسوط ووادر خوا داخوۀ دخگور  -بیسوت و

خووک ووواه قهووری حاشوووود و شاخستووووه نحس ووت طفوول بی ووش از دو سووال قهووری شح وور داده
شود؛

الجته ،اگر حفظ سالوتی حچه ونحصر حاشد حه اخنكوه ووادرش خوا داخوۀ دخگوری او را

شحر دهد ،نجاخد نوزاد را از شحر گرفت.

َ
 .1نسخه حدلَ « :و ِل َنجحك».
 .2وسائلالشیعه ،ح ،41أبواب احكام اْلوالد ،حاب ،05ص ،000ح.1
 .3در حودخث از اوووام صووادق نقوول شووده کووه اوحوور الهو ونحن فروودنوود« :هووحچ شووحری حووا برکووتتر از شووحر
وادر برای شحر دادن کودک نحست»؛ ههان ،حاب  ،54ص ،004ح.4
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مسأله  .391بوور وووادر واجووب نحسووت نوووزاد خووود را شووحر دهوود ،وگوور آنكووه حفووظ حچووه از

ضرر وتوقف و واحسته حه شحر دادن او حاشود و در هور صوورت ویتوانود بورای شوحر دادن

حچه در ودت دو سال  -نه بیشتر  -اجرت درخافت کند.

مسأله  .392در وواردی که وادر ،فرزند خود را وجانی شوحر نهیدهود ،چنانچوه حچوه
وووالی داشووته حاشوود ،اجوورت شووحر دادن وی تووا دو سووالگی  -نووه بیشووتر  -از وووال حچووه

برداشووته ویشووود و اگوور طفوول وووالی نداشووته حاشوود ،پوودر وی در صووورت توانووایی وووالی
حاخد اجرت او را حدهد؛

الجته ،ا گور حچوه ووالی نداشوته حاشود و پودر حچوه نحوز توانوایی ووالی نداشوته خوا فووت

کرده حاشد (و ههحن طور پدربزرگ پدری وی هر چه حواال رونود) ،حنوابر احتحواط واجوب

بر وادر الزم است حهطور وجانی حچه را شوحر دهود خوا اخنكوه زن دخگوری را اجحور کنود توا

حچه را شحر دهد و اجرتش را بپردازد.

مسأله  .393وادر برای شحر دادن حه فرزندش نسجت حه زنوان دخگور حوق اولوخوت دارد
رضاخت وادرش ،داخۀ دخگری انتخاب نهاخد؛
و پدر نوزاد نهیتواند حدون
ِ

وگوور آنكووه وووادر وطالجووۀ اجرتووی کنوود و داخووۀ دخگوور حاضوور حاشوود حووا اجوورت کهتوور خووا

حدون اجرت نوزاد را شحر دهود و در ایون فورض ا گور ووادر راضوی حوه شوحر دادن زن دخگور

نشده و خودش عهدهدار شحر دادن نوزاد گردد ،استحقاق اجرت ندارد.

مسأله  .394شاخسووته اسووت داخووهاى کووه بووراى نوووزاد انتخوواب ویشووود ،وسوولهان و
و ونه (شحعه دوازده اواوی) و عاقل و داراى صفات پسوندخده از نظور جسوهی ،روانوی

و اخالقی حاشد؛ در رواختی از اوام صادق نقل شوده کوه اوحرالهو ونحن فروودنود:

«حنگرخووود چوووه کسوووی فرزنووودان شوووها را ش ووحر ویده وود؛ چرا ک ووه فرزن وود ح ووا آن ش ووحر رش وود
وی کند».

1

سوزاوار نحسووت داخوهاى انتخوواب گوردد کووه کووافر خوا کنعقوول خوا زشووترو خوا وجووتال حووه
ضعف بینایی ههراه حا ریزش اشک َ
(ع ْهشاء) حاشد؛

 .1فسوعكافی ،ح ،5حاب ون خكره لجنه و ون الخكره ،ص ،00ح.14

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نحز وكروه است داخهاى گرفته شود که زنازاده است ،خا شحرش بر اثور ارتكواب زنوا و

تولد فرزند زنا حاصل شده حاشد.

مسأله  .395بهتوور اسووت حووانوان در شووحر دادن حووه افووراد وختلووف آزاد گذاشووته نشوووند؛
زیرا وهكن است بر اثر فراووشی ،افرادی که حا شحر خوردن حوه خكودخگر وحورم رضواعی

شدهاند ،اقدام حه ازدواح حا خكدخگر نهاخند.

مسأله  .396زنی که ویخواهد حچۀ شخص دخگری را شوحر دهود ،در صوورتی کوه حوه

سجب شحر دادن حوق واجوب شووهرش از بوین بورود 1،حاخود بورای شوحر دادن از او اجوازه

حگحرد.

حق حضانت و نگهداری فرزند

مسأله « .397حق حضانت» و نگهدارى و وراقجت از کودک و اوووری کوه ور بووط حوه

تربیووت و پوورورش او اسووت ،تووا سوون دو سووال قهوورى حووهطور وشووترک حووا پوودر و وووادرش
ویحاشد و فرقی نحست بین اخنكه فرزند ،پسر حاشد خا دختر؛

حنوووابراین ،هوووحچ خوووک از آن دو نهووویتوانوود در ایوون ووودت فرزنوود را از دخگووری جوودا

نهاخد.

مسأله  .398حووق حضووانت و نگهووداری فرزنوود حعوود از دو سووال تووا سوون حلوووغ و رشوود،

وخصوص پدر است ،هرچند احتحواط وسوتحب اسوت کوه وی کوودک را  -چوه پسور

چه دختر  -تا هفت سالگی 2از ووادرش جودا نكنود؛ حلكوه در صوورت ضورر و وفسوده
برای کودک ،پدر نهیتواند او را از وادرش جدا نهاخد.

مسأله  .399اگوور پوودر و وووادر کووودک بوور اثوور طووالق خووا غحوور آن ،قجوول از دو سووالگی او از

خكدخگر جدا شوند ،حق حضانت وادر ساقط نهیشود و هر دو نفر در حق حضوانت
 .1در وورد حقوق واجب شوهر حه وجحث «وظاخف زن و شووهر در زنودگی وشوترک» ،حخوش «حقووق شووهر بور
زن»رجوع شود.
 .2هفت سال قهری.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

وشووترک هسووتند و حاخوود حووه صووورت نوووحتی خووا هوور شووحوۀ دخگوور حووا توافووق هوون ،عهوودهدار

حضانت فرزند شوند؛

الجتووه ،ا گوور وووادر حووا شووخص دخگووری ازدواح نهاخوود ،حووق حضووانت وی نسووجت حووه

کودک ساقط ویشوود و در صوورتی کوه از شووهر دوم جودا شوود ،حوق حضوانت وی بور

نهیگردد.

مسأله  .411اگر پودر کوودک حهحورد ،حوق حضوانت اختصواص حوه ووادر کوودک دارد،
هرچند حا فرد دخگری ازدواح نهاخد.

حن ووابراین ،پ وودربزرگ پ وودری و س ووایر خوخش وواوندان و نح ووز وص ووی پ وودر ،نس ووجت ح ووه

حضانت کودک حقی ندارند.

1

مسأله  .411اگوور وووادر کووودک فوووت شووود ،حضووانت اختصوواص حووه پوودر کووودک دارد و
والدین وادر و سایر حستگان وی و نحز وصی وادر حقی ندارند.

مسأله  .412ا گ وور پ وودر و و ووادر ک ووودک ف وووت ش وووند ،ح ووق حض ووانت اختص وواص ح ووه

پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هن فوت شده ،حق حضانت وربوط حوه فوردی اسوت
که از طرف پدر خا پدربزرگ پدری حه عنوان «قحن» کودک وعحن شوده اسوت و چنانچوه

قحن نحز تعحین نشده ،احتحواط الزم آن اسوت کوه سوایر خوخشواوندان نسوجی کوودک ،حوا
توافق هن و اجازه از حاکن شرع ،حضانت کودک را عهدهدار شوند.

مسأله  .413پدر و وادر خا فرد دخگوری کوه حضوانت کوودک را عهودهدار ویشوود حاخود
عاقل و نحز نسجت حه نگهداری و وراقجت از کودک ،اوحن و ووورد اعتهواد حاشوند و ا گور

فرزند وسلهان است ،الزم است وی نحز وسلهان حاشد.

2

 .1الجته ،حق والخت نسجت حه کودک و اووال وی حا ولی شرعی اوست و حا حوق حضوانت ووادرش تعارضوی
نوودارد .حنووابراین  -ههووان طووور کووه در وسووألۀ « »043ذکوور ویشووود  -در صووورتی کووه پوودربزرگ پوودری در قحوود
ححات است ،والخت حچۀ ناحالغ حا اوست و حضانت وی حا وادرش ویحاشد .توضحح اولحوای شورعی در
جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد.
 .2حنووابراین ،ا گوور پوودر وجنووون حاشوود خووا ورتوود شووود و وووادر حچووۀ ناحووالغ وسوولهان و عاقوول حاشوود ،حضووانت
اختصاص حه وادر دارد و بر عكس.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در غحر این صورت ،سرپرستی و حضوانت فرزنود حوا رعاخوت ترتحوب و اولوختهوای

وذکور در وساجل قجل حه عهدۀ دخگران ویحاشد.

مسأله  .414کسووی کووه حووق حضووانت حووا اوسووت ،ووویتوانوود کووودک را در اختحووار فوورد
دخگری که نسجت حه انجام وظاخف شرعی وربوط حه حضانت ووورد اطهحنوان و وثووق

حاشوود قوورار دهوود تووا وی تحووت نظووارت و اشووراف وی عهوودهدار نگهووداری و وراقجووت از

کودک شود؛

الجت ووه ،ح ووق حض ووانت ف وورد اول ههچن ووان ح وواقی اس ووت و وی ه وور زو ووان حخواه وود

ویتواند کودک را در اختحار حگحرد.

مسأله  .415کسی که حق حضانت حا او است ،نهیتواند ایون حوق را از خوود سولب

نهوده و شخص دخگری را صاحب این حق قرار دهد؛ وگر پدر خا ووادر کوودک کوه هور

کوودام ووویتواننوود حووق حضووانت خوووخش را در تهووام خووا حخشووی از ووودت آن ،حووه طوورف
وقابل واگذار نهاخد؛ ولی نهیتوانند ایون حوق را از خوود سولب نهووده و بورای شوخص

ثالثی قرار دهند.

مسأله  .416کسی کوه حوق حضوانت کوودک حوا اوسوت ،نهویتوانود از ایون اوور اوتنواع
ورزد و اگوور اوتنوواع کنوود ،حوواکن شوورع ووویتوانوود او را وادار حووه عهوودهدار شوودن حضووانت

کودک نهاخد.

مسأله  .417هور خوک از ووادر خوا پودر توا قجول از دو سوال قهوری  -کوه حوق حضووانت در

این ودت حا توجه حه وساجل قجل ،وشترک بین آن دو ویحاشد 1-نسوجت حوه ایون حوق
وستقل از دخگری ویحاشند.

حنابراین ،هر خک از ووادر خوا پودر ا گور حخواهنود نسوجت حوه اووور ور بووط حوه حضوانت

فرزندشان وانند استحهام ،نظافوت ،شستشووی لجواسهوا ،اصوالح وووی سور ،چحودن

ناخن خا ههراه بردن وی در صورت نحاز حه خوارح از ونوزل اقودام کننود ،الزم نحسوت از

 .1حا رعاخت شراخطی که در وساجل قجل گفته شد.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

دخگووری اجووازه حگحرنوود ،هرچنوود احتحوواط وسووتحب آن اسووت کووه اقووداوات هوور خووک حووا
ههاهنگی و توافق دخگری حاشد.

شاخان ذکر است ،والخت و تصهحن گحری در اوور والی فرزند ناحالغ  -چه قجل از دو

سال قهری و چه حعد از آن  -حوا پودر و جود پودری 1اوسوت و حوق حضوانت شواول آن

نهیشود.

مسأله  .418اگر کسی که حضانت و سرپرستی حچوه حوه عهودۀ اوسوت ،فوردی غحور از

پدر و پدربزرگ پدری فرزنود حاشود ،در ووواردی کوه اذن ولوی در آنهوا شورط اسوت ،حاخود
این اوور را حا ههاهنگی و اذن ولی شرعی انجام دهد.

هثالاول :اگر پدر شراخط حضانت و والخت طفل ،هحچ کدام را  -حه جهوت جنوون و

وانند آن  -دارا نجاشد خا آنكه فوت شده حاشود و حضوانت حوا ووادر و والخوت حوا پودربزرگ

پدری طفل حاشد ،اوور والی طفل حاخد حا ههاهنگی جد پدری وی انجام گحرد.

حنوابراین ،وووادر بوورای تصورف در اووووال طفوول و هزخنوۀ آن در شووؤون وی حاخوود از ولووی
شرعی طفل اجازه حگحرد ،که توضحح آن در جلد سوم فصل « َح ْجر» ذکر شد.

ّ
هثالدوم :اگر پدر ،وادر و پدربزرگ پدری طفل هحچ کودام شوراخط حضوانت را دارا

نجاشند و حضانت وی حه شوخص دخگوری وا گوذار شوده حاشود ،ولوی پودر خوا پودربزرگ
پدری شراخط والخت در اور ازدواح طفل را دارا حاشند ،چنانچه آن شخص حخواهد حه

جهت وحروحت حا حچه او را عقود کنود ،حاخود بورای ایون کوار از پودر خوا پودربزرگ پودری

حچه اجازه حگحرد.

ههچنحن ،اگر وثال پدربزرگ پدری طفل زنده نجاشد 2و پدر وی نحز حه جهت جنون و

 .1در صووورتی کووه حچووه ،پوودر خووا پوودربزرگ پوودری نداشووته حاشوود ،والخووت وی حووا وصووی آنهووا و حوواکن شوورع حووا
توضححی که در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد ویحاشد.
 .2عالوه بر آن قحهی نحز از طرف پودربزرگ پودری وی تعحوین نشوده حاشود و ا گور قوحن وعوحن شوده ،حكون آن در
وسألۀ « »154بیان شد.
شاخان ذکر اسوت ،توضوححات بیشوتر در ووورد ایون وسوأله در فصول «ازدواح» ،وجحوث «افورادی کوه در اوور
ازدواح ولی شرعی وحسوب ویشوند» ،قسهت «والخت بر فرد ناحالغ و وجنون» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وانند آن ،اهلحوت اجوازه دادن نداشوته حاشود ،ههوان طوور کوه در وسوألۀ « »155ذکور شود،

چنحن عقدی حاخود حوا اجوازۀ حواکن شورع حاشود و حواکن شورع فقوط در صوورتی کوه ازدواح
طفل ضرورت داشته ،طوری که ترک آن ووجب وفسده حاشد ،ویتواند اجازه دهد.

مسأله  .419ا گ وور فرزن وود ح ووه س وون «حلووووغ» رس ووحده و «رش ووحد» وحس وووب گ ووردد ،دوران

حضووانتش تهووام ویشووود و کسووی  -حتووی پوودر و وووادر  -حووق حضووانت بوور او ندارنوود؛
حلكه اختحار تصهحن گحری نسجت حه زندگی حا پدر خا وادر حا اوست؛

الجته ،اگر جدایی او از پدر خا وادر ووجب ناراحتی و اذخت اخشوان ویشوود و ایون

ناراحتی از سر دلسووزی و شوفقت حوه حوال فرزنود حاشود ،وخالفوت حوا آنوان در ایون اوور

جایز نحست؛ عالوه بر آن فرزند نجاخد طوری رفتار نهاخد که خالف وظحفۀ وعاشرت حوه
وعروف و برخورد نحک حا آنان وحسوب گردد.

1

در اختحار گرفتن «حچۀ پيدا شده بیسرپرست»

مسأله  .411طفلی که پیدا شده و بیسرپرست است و توانایی انجوام کارهوای خوود
و دفع خطرات از خوخش را ندارد ،اصطالحا «لقحط» نام دارد.

برداشووتن «لقووحط» وسووتحب اسووت؛ حلكووه ا گوور حفووظ وی حسووتگی حووه برداشووتن او

داشته حاشد ،اقدام حه این اوور واجوب کفوایی اسوت؛ چوه اخنكوه خوانوادۀ وی او را رهوا
کرده و حه جهت فقر و ناتوانی از تأوحن نفقه خا ترس از اتهام و وانند آن ،وی را کنوار راه

خا وسجد خا جای دخگر قرار داده حاشند خا این طور نجاشود و ووثال حچوه گون شوده حاشود

خا سرقت شده و حعد در وكانی رها شده حاشد.

2

 .1پیراوون احكام والدین حه جلد دوم ،وجحث اطاعت از والدین ،وساجل « 015تا  »044رجوع شود.
 .2حنابراین ،حكن وذکور وربوط حه حچۀ ناحالغ بیسرپرستی است که بر او «ضواخع» و «گهشوده» صودق کنود؛
اوا اگر فرد حالغی پیدا شود کوه دچوار جنوون ،از دسوت دادن حافظوه و واننود آن اسوت و از خوود اسوتقالل
نداشته و رها شده حاشد و سرپرستی برای وی شناسایی نشود ،چنحن فردی حكون لقوحط را نودارد ،حلكوه
احكووام وجنووون و واننوود آنكووه ولووی خاصووی نوودارد در وووورد وی جوواری ووویشووود و حوواکن شوورع از حوواب اوووور
حسجی ،در این زوحنه والخت دارد.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

شوواخان ذکوور اسووت ،ا گوور حچووهای کووه پیوودا شووده ،از طوورف خووانوادهاش رهووا نشووده و

احتهال داده شود حوا فحوص و جسوتجو حوه آنوان دسترسوی پیودا شوود ،کسوی کوه آن را

خافته و برداشته ،حاخد اقدام حه اعالن و فحص نهاخد تا آن را حه ولحش تحویل دهد.

مسأله  .411فووردی کووه «لقووحط» را بوور ووویدارد ،نسووجت حووه «حضووانت» و وحافظووت و
اقوودام حووه اوووور وی تووا زوووان حلوووغ و رشوودش نسووجت حووه سووایرین اولوخووت دارد و غحوور از

افرادی که شرعا حق حضانت دارند  -واننود پودر و ووادر و اجوداد وی حوا توضوححاتی
که در وجحث قجل ذکر شد  -کسی حق ندارد حچه را از او حگحرد؛

الجته ،فرد وذکور حاخد حالغ و عاقل حاشد و در صوورتی کوه لقوحط در حكون وسولهان

است حاخد وسلهان حاشد.

مسأله  .412اگر ههراه «لقحط» ووالی حاشود ،شورعا ووال وی وحسووب وویشوود ،وگور
آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنانآوری برخالف آن حاشد.

حنابراین ،طفلی که پیدا شده و وعلوم است که پودر و ووادرش قصود رهوا کوردنش

را نداشته و او را در بوین راه گون کوردهانود ،چنانچوه ووال ز خوادی ههوراه طفول حاشود کوه

وشخص است وال وی نحست ،حكن وال وجهول الهالک را دارد.

1

ههووحن طووور ،اگوور وعلوووم حاشوود وووالی کووه ههووراه «لقووحط» اسووت ور بوووط حووه شخصووی

است 2که وی را در کنار راه رها کرده ،تا هر کس طفل را پیدا کرد و برداشت ،ووأذون
حاشد وال وذکور را صرف نفقات طفل کند ،فرد خاحنده  -که طفل و وال ههوراهش را

اخذ کرده  -حاخد وال را حفظ کند تا آن را صرف تأوحن نفقات وی نهاخد.

مسأله  .413اگر کسی حاشد که نفقات «لقحط» را حهطور وجانی توأوحن نهاخود ،واننود

نهادهوووای دولتوووی ههچ ووون بهزخسوووتی ،اش ووخاص نحكوک ووار 3،ووقوف ووات ،ن ووذورات خ ووا
وصاخایی که برای وساعدت والی اختام بویسرپرسوت اسوت ،نفقوات طفول از ههوحن

 .1احكام وال وجهول الهالک در جلد سوم ،وساجل « 1000و حعد از آن» ذکر شد.
 .2ونظور ،شخص حالغ و رشحدی است که حق تصرف در اووالش را دارا است و وحجور نحست.
 .3از ههحن قجحل است ،آنچه در وثال آخر وسألۀ قجل ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

راه تأوحن ویشود .ههچنحن ،تأوحن نفقات طفل لقحط از حقوق شرعی وانند زکوات
وال در صوورتی کوه طفول اسوتحقاق درخافوت آن را داشوته حاشود حوا رعاخوت شوراخط آن

اشكال ندارد و اگر ووارد وذکور فراهن نحست و «لقحط» وال اضافهای دارد که از خوود

اوست ،فرد خاحنده ویتواند ووال ووذکور را حوا اجوازه از حوا کن شورع خوا وکحول وی صورف

نفقات طفل نهاخد.

شاخان ذکر است ،اگر فرد خاحنوده از ووال خوودش بور طفول انفواق کنود در حوالی کوه

تأوحن نفقات طفل حه صورتهایی که ذکر شد وهكن بووده ،نهویتوانود آنچوه را خورح
کوورده ،از طفوول حعوود از حلوووغ و رشوودش وطالجووه نهاخوود ،هرچنوود در هنگووام انفوواق قصوود

وجانحووت نداشووته حاشوود؛ اوووا ا گوور تووأوحن نفقووات طفوول حووه صووورتهووای وووذکور وهكوون

نجوده و از وال خودش حدون قصد وجانحت هزخنه کرده ،ویتوانود آن را پوس از حلووغ و
رشد طفل ،حسب توانایی والحش از وی وطالجه نهاخد.

مسأله  .414اگوور «لقووحط» حهحوورد در حووالی کووه وووالی از خووودش داشووته حاشوود« ،فوورد

خاحنووده» آن را ارث نهوویبوورد 1و چنانچووه وارثووی بوورای وی حسووب طجقووات ارث نجاشوود،
ارث وی وربوووط حووه اوووام اسووت ،کووه توضووحح آن در فصوول «ارث» وسوواجل« 1440و

 »1443بیان ویشود.

ههحن طور ،اگر «لقوحط» حوالغ شوده و ازدواح داجون نهاخود ،چنانچوه وارثوی بورای وی

حسووب طجقووات ارث غحوور از ههسوورش نجاشوود ،حكوون ارث وی در صووورت وفووات در

فصل «ارث» ،وسألۀ « »1444ذکر ویشود.

حعضی از حقوق فرزندان

مسأله  .415کسی که تربیت و سرپرستی فرزند شرعا بر عهدۀ اوسوت ،واجوب اسوت

نسووجت حووه آشوونایی فرزنوود خوووخش حووا وعووارف دیوون و عقاجوود حقووۀ شووحعۀ اثناعشووری از
 .1حنابراین ،برداشتن طفل سر راهی و بزرگ کردن او حقی را بورای خاحنوده در ارث بوردن از او ثاحوت نهویکنود،
ههان طور که اگر خاحنده حهحرد ،ارث وی حه لقحط نهیرسد.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

توححوود ،نجوووت ،والخووت ،وعوواد و قحاوووت و ...اهتهووام ورزد و حووا در نظوور گوورفتن سوون و
استعداد و ظرفحتش ،وی را حه تدرخج حا وعارف اصلی دین آشنا نهاخد.

ههحن طور ،حاخد حه تربیت دخنی فرزنود خووخش اههحوت دهود و حوه تودرخج زوحنوه را

برای خادگحری وساجل شرعی و انجام واججات دخنی ههچون نهواز 1،روزه 2،حجواب و

ترک وحروات فراهن سازد.

شاخان ذکر است ،اگر نسجت حه اوور دخنی فرزند خوخش ،کوتواهی کنود و بور اثور آن،

فرزندش نسجت حه دین ،عقاخد اسالوی ،وسواجل شورعی بیتفواوت شوود ،در پیشوگاه

الهی شرعا وسؤول ویحاشد.

مسأله  .416کسی که تربیت و سرپرستی فرزند بر عهدۀ اوست ،حاخد فرزند خووخش را
از آنچه ووجب فساد عقحده و نقص در اخهان خا فساد اخالق و رفتارش ویشود و نحوز

اعهالی که شرع وقدس حه هحچ عنوان راضی حه واقوع شودن آنهوا  -حتوی از افوراد غحور

وكلف  -نهیحاشد حاز دارد؛

اعهووالی واننوود ارتكوواب فحشووا ،آشوواوحدن وسووكرات ،سووخنچحنی و ههووحن طووور

حنوووابر احتحووواط واج ووب ،غحجوووت و غنوووا و ووس ووحقی له وووی 3از ای وون قجح وول وحس وووب

ویشود.

4

مسأله  .417کسی که سرپرستی و تربیت فرزند حه عهدۀ اوست ،حاخد وی را از انجوام

هوور کووار کووه ووجووب هال کووت او شووده خووا حاعووث وارد آووودن ضوورر و ز خووان فوقالعوواده و
 .1در حعضووی از رواخووات ،تهوورین دادن فرزنوودان نسووجت حووه انجووام نهوواز ،از سوون هفووت سووالگی (هفووت سووال
قهری) توصحه شده است؛ حه جلد اول ،فصول «کلحوات نهواز» ،وجحوث «آوواده سوازی کودکوان بورای نهواز
قجل از حلوغ» رجوع شود.
 .2در وورد استحجاب تهرین دادن فرزندان ناحالغ حه روزه حه جلد دوم ،وسألۀ « »0رجوع شود.
 .3ایوون حكوون ،شوواول آواز خوانوودن غنووایی و نحووز نووواختن ووسووحقی لهوووی و ههووحن طووور گوووش دادن حووه آن دو
ویشود.
 .4شاخان ذکر اسوت ،ایون وووارد و ههوحن طوور کارهوای حورام دخگوری کوه در ایون قسوهت نوام آنهوا ذکور نشوده،
وانند نگاه حه تصاویر حرام خا سایر وووارد ارتجواط حوا نواوحرم ،چنانچوه ووجوب فسواد اخوالق خوا اعتقوادات
فرد شود ،حازداشتن فرزند از آنها ههان طور که در احتدای وسأله ذکر شد ،حنابر فتوی واجب است.
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وههووی  -ههچووون نقووص خووا از بووین رفووتن عضووو خووا برخووی از حووواس  -نسووجت حووه وی
وی گردد ،حاز دارد؛

حلكووه حنووابر احتحوواط واجووب ،ایوون حكوون شوواول هوور گونووه ضوورر عقالیووی ویشووود،

هرچند حه حد هال کت خا نقص عضو و قطع عضو نرسد.

مسأله  .418کسی که سرپرستی و تربیوت فرزنود حوه عهودۀ اوسوت ،ویتوانود وی را حوه
فرد وورد اعتهاد و اوحنی حسپارد تا حه وی کار و صنعت ،خواندن و نوشوتن و رخاضوی

خووا علوووم دخگووری بیوواووزد کووه بوورای دیوون و دنحووای او سووودوند اسووت و حاخوود نسووجت حووه

هرآنچه ووجب فساد عقاجد خا اخالق وی ویشود ،از او وراقجت نهاخد.

1

مسأله  .419کسی که سرپرستی و تربیت فرزند حوه عهودۀ اوسوت ،حاخود وی را از آزار و
اذخت دخگران و آنچه ووجب ضرر رساندن حه آنان ویشود ونع نهاخد.

مسأله  .421ح ووجس و ض وورب و ش ووتن و آزار و اذخ ووت و ترس وواندن فرزن وود ح وودون وج وووز

شرعی حرام است و حكن زدن آهسته و خفحف حچه در ووارد ارتكاب گنواه خوا آزار حوه
دخگران خا ضرر رساندن حه آنها در جلد دوم ،وسألۀ « »745ذکر شد.

مسأله  .421در رواخات حه بوسحدن فرزند ،کودکانه رفتار کردن حا وی و حازی کوردن حوا
او در دوران ک ووودکی و اظه ووار وحج ووت ح ووه او و نگ وواه وحج ووتآوحز ح ووه وی و وف ووای ح ووه

وعدهای که حه او داده شده 2،سفارش شده است.

از اووام صووادق رواخووت شووده کووه رسووول خوودا  فروودنوود« :هوور کووه فرزنوود خووود را

 .1حا توجه حه این وسأله و وساجل قجل در ووورد تعلوحن و آوووزش علووم حوه فرزنودان ،حاخود در انتخواب ودرسوه و
وعلن و افرادی که حا آنها ورتجط هستند دقت شود و اگر اعتقادات و اخوالق وعلون و نحوز وحوحط ودرسوه و
اووری از این قجحل ووجب فساد اعتقادی و اخالقی فرزند ویشود خا احتهال قابل توجه و خووف ایون اوور
وجود داشته حاشد ،فرستادن حچه حه چنحن ودرسهای جایز نحست.
اووور وووذکور (توجووه حووه فاسوود نشوودن اعتقووادات و اخووالق و تربیووت) حووا ههووحن توضووححات ،حاخوود در وووورد
اسووتفادۀ فرزنوودان از اوكانوواتی واننوود تلفوون ههووراه و شووجكۀ اخنترنووت ،تهاشووای فووحلن و سوورخال ...نحووز وراعووات
گردد؛ برخی توضححات دخگر در وورد استفادۀ افراد از اوكاناتی ههچون فضای وجازی در جلد دوم ،فصول
«اور حه وعروف و نهی از ونكر» ذکر شد.
 .2احكام خلف وعد و حدقولی در جلد دوم ،وساجل « 034تا  »030ذکر شد.

برخی از احكام وربوط حه اوالد /

بجوسد ،خداوند عز و جل براى او ثوواب (حسونه) ووینوخسود و هور کوه فرزنودش را شواد

کنوود ،خداونوود در روز قحاوووت او را شوواد ووویسووازد و هوور کووه حووه او قوورآن بیوواووزد (در روز

قحاوت) پدر و وادرش فرا خوانده ویشوند و دو جاوه بر آنوان پوشوانده وویشوود کوه از

درخشش آنها صورتهای بهشتحان ویدرخشد».

1

در حووودخث اسوووت کوووه اوحوور الهوو ونحن فروودنوود« :هوور کووس کووودکی دارد ،حووا او

کودکانه رفتار کند».

2

از اوام صادق نقل شده که پیاوجر خدا  فروودند« :کودکان را دوست حدارخد

و حه آنان رحن کنحد و هنگاوی که حه آنان وعودۀ چحوزی را وویدهحود حوه وعودۀ خووخش

وفا کنحد.»...

3

از اوام صادق رواخت شده که فروودنود« :ههانوا خداونود عوز و جول حوه حنوده ،حوه

سجب شدت وحجت او حه فرزندش رحن ویکند».

4

از اوووام صووادق از پوودران بزرگوووارش  از اوحوور اله و ونحن رواخووت شووده کووه

رسول خدا  فروودند« :نگاه وحجتآوحز پدر حه فرزندش عجادت است».

5

از اوام کاظن از پدران بزرگوارش  نقل شده که رسول خودا  فروودنود« :هور

گاه پدری حا نگاه وحجتآوحز فرزند خوخش را خوشوحال نهاخود ،خداونود حوه او پواداش

آزاد کووردن خووک حنووده را عطووا ووویکنوود .گفتووه شوود :ای رسووول خوودا  ا گ ور سحصوود و

شصووت حووار حووه فرزنوودش حووا وحجووت حنگوورد آخووا ههووحن ثووواب را ووویبرد؟حضوورت 
فروودند :خداوند بزرگتر از این عددهاست».
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 .1فسوعكافی ،ح ،5حاب بر اْلوالد ،ص ،05ح.1
 .2ههووان ،ص 05و  ،04ح0؛ نحووز ههووحن وضووهون در حوودخثی از پیوواوجر خوودا نقوول شووده اسووت .وسففائل
الشیعه ،ح ،41ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،54ص ،045ح.4
 .3فسوعكافی ،ح ،5حاب بر اْلوالد ،ص ،05ح.7
 .4ههان ،ص ،04ح.0
 .5هسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل ،ح ،10ابواب احكام اْلوالد ،حاب ،50ص ،134ح.4
 .6ههان ،حاب ،57ص ،155ح.5
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تذکر:

برخوووی از وسووواجل وربوووط حووه فرزنووود واننوود احكووام نفقووۀ اوالد در فصوول «نفقووات»،

وجحوووث نفقوووۀ «خوخشووواوندان» ذکووور ویشووود و نحووز احكووام «پیشووگحری از حوواردار ی» و

«احكام سقط جنحن» و «احكام تلقحح وصنوعی» در فصل «پزشكی» خواهد آود.

ههحن طور ،برخی دخگر از احكام ویژۀ فرزندان در الحالی وساجل وختلف رسواله و

در فصلهای ورتجط حا هر خک از ووضوعات فقهی ذکور شوده اسوت؛ ههچوون احكوام
وربوط حه خهس اووال ناحالغ که در جلد دوم وسألۀ « 054و  »051و نحز وساجل ور بووط

حه خرخد و فروش فرد ناحوالغ کوه در جلود سووم وسواجل« 145توا  »174ذکور شود و احكوام
برخی تصورفات در اوووال و نفوس ناحوالغ کوه در جلود سووم فصول « َح ْجور» و نحوز وسواجل
ور بوووط حووه تخلووی و هجووه و وصووحت ،کووه هوور کوودام در فصوول ور بوووط حووه آن بیووان گردخووده

است.

نفقات
مسأله  .422افرادی که تأوحن و پرداخت نفقات آنان  -حا توضححاتی که در وسواجل

حعد ذکر ویشود  -بر انسان واجب ویحاشد ،عجارتند از:

 .1ههسر؛  .2خوخشاوندان؛  .3فرد وضطر؛  .4ححوانات.

توضحح هر خک از این ووارد ،در وساجل حعد ذکر وی گردد.
 .9نفقه ههسر

 شراخط ههسری که تأوحن نفقات وی بر زوح واجج است

مسأله  .423نفقووۀ ههسوور داجهووی کووه «ناشووزه» وحسوووب نهیشووود  -هرچنوود از نظوور
والی غنی و بینحاز حاشد  -بر شوهرش واجب است؛

اوا زنی که حه وظاخف زناشوویی خوود عهول نكنود و ناشوزه شوود ،در ووواردی کوه در

وساجل « »445ذکر شود ،نفقوهاش سواقط ویشوود و چنانچوه توحوه نهووده و حوه وظواخف
زناشویی خود برگردد ،استحقاق نفقه دارد.

مسأله  .424نفقووه حاخوود از وووال حووالل پرداخووت شووود و تووأوحن آن از وووال حوورام بوورای
ادای این واجب کافی نحست.

1

 .1الجته ،اگر شوهر والی را که حه آن خهس تعلق گرفته و خهسوش را نپرداختوه ،حاحوت نفقوه حوه ههسورش کوه

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .425زنی که عقد ووقت شده  -هرچند آحستن حاشد  -نفقۀ وی بور شووهرش
واجب نحست؛

ولی اگر در ضهن عقد شرط شده حاشد که شوهر وجلغ وعحنی را حاحوت نفقوه بپوردازد

خا نفقۀ وی را در حد وعهول و وتعارف تأوحن نهاخد ،عهل حه شرط واجب است.

1

مسأله  .426نفقۀ زوجۀ داجهی در زوان بین عقد و زفاف 2بر عهدۀ شوهر است؛ وگور
آنكووه در بووین عوورف ورسوووم و وتعووارف حاشوود در ایوون ووودت شوووهر نفقووۀ ههسوورش را

نپردازد ،طوری که این اور نشانه و قرخنهای بر اسقاط نفقه از عهدۀ شووهر حاشود کوه در
این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نحست.

شاخان ذکر است ،اگر زوح زفاف را از ودت زوان وتعارف  -وثال خكوی دو سوال -
حه تأخحر اندازد ،طووری کوه قرخنوه و نشوانهای بور اسوقاط نفقوه نسوجت حوه حعود از سوپری
3

شوودن ووودت وتعووارف وجووود نداشووته حاشوود ،حاخوود نفقووۀ زوجووه را پووس از ووودت وووذکور

بپردازد.

مسأله  .427اگر زوجه ،صغحره (ناحالغ) حاشد ،تا زوانی که قاحلحت استهتاع و لوذت

جنسی 4توسط شوهرش نداشته حاشد ،نفقۀ او بر شوهرش واجب نحست.

ههووحن طووور ا گوور زوح ،صووغحر (ناحووالغ) حاشوود تووا زوووانی کووه زوح قاحلحووت اسووتهتاع و

لووذت جنسووی از ههسوورش نداشووته حاشوود ،نفقووۀ ههسوورش بوور عهوودۀ او ثاحووت نحسووت،
هرچند ههسرش حالغ حاشد.

شحعۀ دوازده اواوی اسوت حدهود ،ههسور وویتوانود از ووال ووذکور حاحوت نفقوه اسوتفاده نهاخود و نسوجت حوه
خهس آن ضاون نحست و گناه ندادن خهس و ضهان آن بر عهدۀ شووهر اسوت؛ توضوحح بیشوتر در جلود
دوم ،وسألۀ « »345ذکر شد.
 .1هرچند شرط نفقه حه صورت وذکور صححح است؛ ولی ووجب ودیون شودن شووهر نهویشوود و چنانچوه
در ضووهن عقوود شوورط شووود کووه شوووهر وقوودار نفقووه را ووودیون حاشوود (حووه صووورت شوورط نتحجووه) ،صووححح
نحست.
 .2زفاف :بردن زن حه ونزل شوهر.
 .3وقدار وتعارف حه حسب زوانها و وكانها و غحر آن وتفاوت ویحاشد.
 .4استهتاع در این وسأله ،شاول نزدخكی نهیشود ،زیرا نزدخكی حا زوجۀ صغحره جایز نحست.

نفقات /

مسأله  .428اگر زوجه حه جهت عذر شرعی وانند ححض ،نفاس ،اعتكواف واجوب و
ُوحرم بودن خا بیهاری سخت خا بیهاری وسری ههسر (که توضحح آن در وسوألۀ «»405
ذکر شد) ،نسجت حه وظاخف زناشویی تهكحن ننهاخد ،نفقهاش ساقط نهیشود.

مسأله  .429در وووورد واجووب بووودن نفقووۀ ههسوور ،فرقووی بووین زن وسوولهان و زن اهوول
کتاب نحست؛ 1اوا زنی کوه ورتود شوده اسوت نفقوه نودارد؛ وگور آنكوه در اخوام عوده توحوه
نهاخد ،که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.

 هزخنههایی که زوح حاخد آنها را برای ههسرش تأوحن کند

مسأله  .431نفقاتی که تأوحن آنها بر شوهر واجب اسوت عجارتنود از اوووری کوه زوجوه
در زندگی بر حسب وتعارف و وعهول  -حدون اسراف و تجذیر  -حه آنها احتحاح دارد،
وانند غذا ،آشاوحدنی ،لجاس ،وسكن ،اثاث ونزل و غحر آن.

مسأله  .431نفق ووۀ زوج ووه حاخ وود از لح وواظ وق وودار و کحفح ووت ،وناس ووب «ش ووأن زوج ووه»

نسجت حه «وضعحت شأنی شوهرش» حاشد.
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ش وواخان ذکووور اسوووت ،آنچوووه در بوووین حعض ووی از ح ووانوان ورس وووم و راخ ووج اس ووت ک ووه

لجاسهای نفحس و گران قحهت وتعددی را برای خوخش فراهن وویکننود خوا حعضوی از
لجوووواسهووووا را خووووک خ وووا دو حووووار در حعضو ووی از وناسو ووجتهو ووا وو وویپوشو ووند ،سو ووپس در
وناسجتهای دخگر از آن استفاده نكرده و آن را حا لجاس دخگری عوض کرده خوا لجواس

جدخدی تهحه وینهاخنود ،از وووارد نفقوۀ واجوب بور عهودۀ شووهر وحسووب نهویشوود و
این حكن شاول اشحای دخگر غحر از لجاس نحز ویشود.

 .1الجته ،این حكن در فرض جواز ازدواح داجن حا زنان اهل کتاب است ،ولی ههوان طوور کوه سواحقا ذکور شود،
ازدواح داجن حوا زنوان اهول کتواب حنوابر احتحواط واجوب جوایز نحسوت؛ توضوحح بیشوتر در وسوألۀ «»103ذکور
شد.
 .2وقصود این است که برای لحاظ کردن «شأن زوجه» ،حاخد «شأن زوح» را نحوز در نظور گرفوت .حنوابراین ،ا گور
زن حا شوهری ازدواح نهاخد که از لحاظ وادی جزء اقشوار ضوعحف جاوعوه وحسووب وویشوود ،شوأن وی
در چنحن ازدواجی ،وتفاوت است حا فرضی که حا شوهری غنی و ثروتهند ازدواح کند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .432اگر اووری وانند کفارۀ روزه خا سایر اقسوام کفوارات ،خهوس ،زکوات ،رد

وظووالن ،دخووه ،خسووارت وووالی وربوووط حووه دخگووران ،بوور عهوودۀ زوجووه واجووب شووده حاشوود،
پرداخ ووت آن ج ووزء نفقوووات واجوووب وحس وووب نش ووده و ت ووأوحن آنه ووا ب وور عه وودۀ ش وووهر

نهیحاشد.

ههحن طور ،پرداخت نفقۀ کسانی که واجوب النفقوۀ زوجوه هسوتند واننود اوالدی

که زن از شوهر ساحقش دارد ،بر شوهر فعلی واجب نحست؛

1

الجتووه شاخسووته اسووت زوح در صووورت تهكوون وووالی ،وی را در ایوون اوووور وسوواعدت

نهاخد.

مسأله  .433هزخنووههووای دروووان از قجحوول حووق ویز خووت پزشووک و وخووارح حسووتری در

بیهارسووتان ،داروهووای وووورد نحوواز زوجووه و نحووز هزخنووۀ زاخهووان و تولوود نوووزاد ،جووزء نفقووۀ
واجب وحسوب ویشود.

ههووحن طووور ،در صووورتی کووه زوجووه وج وتال حووه بیهوواریهووای صووعب العووالح شووود و

دروان آن نحازوند هزخنۀ زخادی حاشد ،پرداخت آن بر شووهر واجوب اسوت ،وشوروط بور
اخنكه ووجب وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) نجاشد.

مسأله  .434ا گوور وقوودوات اسووتحهام در ونووزل فووراهن نجاشوود و زن بوورای غسوول خووا
نظافت و سایر اوور وورد احتحاح حوه حهوام بیورون از ونوزل بورود ،اجورت حهواوی جوزء

نفقۀ واجب بر شوهر ویحاشد.

مسأله  .435در دو وووورد ذیوول ،اگوور زوجووۀ داجهووی فوورد وسووافرت بوورود ،بوور زوح واجووب
است عالوه بر نفقات وی در سفر 2،کراخۀ راه و هزخنههایی را که وی حه جهت سفر حه

آنها نحاز دارد ،بپردازد:

الف .ورد ،زوجۀ خوخش را ههراه خود حه سفر بجرد.

 .1شاخان ذکر است ،اگر زوجه در ضهن عقد ازدواح حا زوح شرط کرده کوه نفقوۀ فرزنودش از شووهر سوابق را در
حد وعهول و وتعارف تا زوان وعحن تأوحن نهاخد ،واجب است زوح وطابق شرط وذکور عهل نهاخد.
 .2هرچند این نفقات ،بیشتر از نفقات زوجه در غحر سفر حاشد.

نفقات /

ب .زوجه حه جهت اوور ضروری وربوط حه شؤون زندگی خووخش  -واننود وعالجوۀ

بیهاری که دروان آن وتوقف بر سفر است  -حه تنهایی حه وسافرت رود.

در غحر از این دو وورد ،چنانچوه زن حوه سوفر واجوب بورود  -واننود سوفر بورای انجوام

حووج واجووب خانووۀ خودا  -خووا حووا اذن شوووهر حووه سووفر غحوور واجووب بوورود ،زوح حاخوود نفقووات
ههسرش در سفر 1را بپردازد ،ولوی کراخوۀ راه و هزخنوههایی کوه زوجوه حوه جهوت سوفر حوه
آن نحاز دارد ،بر عهدۀ خود زوجه ویحاشد؛

الجته ،اگر شوهر در سفر غحور واجوب زوجوه ،اذنوش بورای خوروح از ونوزل را وقحود حوه

اسقاط نفقۀ ههسرش در سفر  -کال خا نسجت حه برخی از ووارد  -نهاخد و زن نحز قجوول
کند ،در این صورت در سفر وذکور استحقاق نفقه ندارد.
 کحفحت در اختحار قرار دادن نفقه

چگونگی در اختحار قورار دادن و وا گوذاری نفقوه حوه زوجوه حسوتگی حوه نووع آن دارد؛

نفقۀ واجب زوجه از این جهت دو نوع است:

 .1اووال وصرفی وانند خوراک و دارو و وواد شوخنده و نظافت؛

 .2اووووال غحوور وصوورفی کووه خووودش حوواقی وانووده و از ونووافعش اسووتفاده ویشووود،

وانند وسكن و اثاث ونزل و پوشاک.

در وساجل حعد ،احكام هر خک از این دو قسن ذکر ویشود.

مسأله  .436زوجه در وورد اووال وصورفی واننود خوراکیهوا و آشواوحدنیهوا ،بوین دو
اور اختحار دارد:

الففف .در صووورتی کووه شوووهر اووووالی را در ونووزل در اختحووار زوجووه قوورار داده و اجووازۀ

استفاده از آنها را بور حسوب نحوازش حوه وی داده و زوجوه نحوز حوه ههوحن اوور اکتفوا کنود،

هرچند آن اووال را حه ولكحت وی در نحاورده حاشد؛
 .1ههان.
 .2شحوۀ وعهول در زوان حاضر ،ههحن روش ویحاشد.
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در این صورت ،نفقۀ وذکور از شوهر ساقط شده و زوجه حعودا نهیتوانود نفقوۀ اخوام

گذشته حاحت اووال وصرفی وورد احتحاح را وطالجه نهاخد.

ب .زوجه هنگاوی که زوان وعهول برای استفاده از اووال وصرفی فورا ویرسود ،از

شوهر حخواهد اووال وذکور را حه وقودار نحوازش حوه ولكحوت او در آورد و حوه وی تحویول

دهد؛

در ایوون صووورت ،حووا انجووام اووور فوووق نفقووۀ وووذکور ادا شووده و زوجووه هوور طووور حخواهوود

ویتواند در آن اووال تصر ف کند.

مسأله  .437در اووال غحر وصرفی وانند ونزل و اثاثحه ،اختحار نوع تأوحن نفقه حوه هور

خووک از دو صووورتی کووه در وسووألۀ قجوول بوورای اووووال وصوورفی ذکوور شوود ،در غحوور «لجوواس

(پوشا ک) و کفش» 1حا زوح ویحاشد و زوجه حق ندارد از شووهر حخواهود ایون اوووال را

حه وی تهلحک کند؛

اوا در وورد «لجاس و کفوش» 2،زوجوه ویتوانود از شووهرش حخواهود آنهوا را در وقوت

نحاز حه وی تهلحک نهاخد و حه لجاس خا کفشی که ولک شوهر اسوت خوا عار خوه خوا کراخوه

کرده و در اختحار زوجه قرار داده ،اکتفا نكند.

از توضحح فوق وعلوم شد که اگر زوجوه در اثنوای وودت اسوتفاده از آنهوا ،حهحورد خوا

حه سجب نشوز خا طالق ،دخگر استحقاق نفقه نداشته حاشد ،چنانچه لجواس خوا کفوش

حه زوجه حاحت نفقه تهلحک شوده ،شووهر نهویتوانود آن را پوس حگحورد؛ اووا ا گور حوه زوجوه
تهلحک نشده و حاقی است ویتواند آن را پس حگحرد.

مسأله  .438ا گوور شوووهر لجوواس خووا کفشووی کووه وعهوووال خووک سووال وانوودگاری دارد بوورای
ههسرش تهحه نهاخد ،ولی لجاس خا کفش وذکور حدون تقصحر زوجه در اثنای ودت از
بین برود خا سرقت شود ،شوهر حاخد لجاس خا کفش دخگری برای وی تهحه نهاخد؛

 .1وعحووار ،وووواردی اسووت کووه در عوورف عربزحانووان « ِک ْسو َوو » ناوحووده شووود و در زحووان فارسووی حووه لجوواس و کفووش
ترجهه شده است.
 .2ههان.

نفقات /

اووا ا گوور لجوواس خووا کفووش حعوود از سووپری شوودن ووودت وووذکور حوواقی و قابوول اسووتفاده

حاشوود و نحوواز زن را در حوود شووأنش 1بوورآورده کنوود ،نهوویتوانوود از شوووهرش حاحووت نفقووه،
لجاس خا کفش جدخد وطالجه نهاخد.

مسأله  .439شوهر ویتواند در قسن اول نفقات ،خوراکی و آشاوحدنی آوادۀ وصرف
وانند نان ،غذا و گوشت پخته شده ،شحر و لجنحات را حاحت نفقوه حوه زوجوه حدهود ،خوا

آنكه وواد خام اولحۀ آن وانند برنج ،حجوحات ،گوشت ،روغن ،آرد را حه وی حدهد و در
این صورت ،وسایل پخت و پز و هزخنۀ آوادهسازی بر عهدۀ شوهر ویحاشد.

مسأله  .441شوووهر نهوویتوانوود زوجووه را وججووور کنوود قحهووت غووذا و سووایر نفقووات را حووه
جای خود آنها قجول کند و زوجه نحز نهیتواند شوهر را حوه پرداخوت قحهوت آنهوا حاحوت

نفقه وججور نهاخد؛

الجته ،این کار حا رضواخت و توافوق طورفحن اشوكال نودارد و در ایون صوورت حوا حوذل

قحهت ،نفقه از عهدۀ شوهر ساقط ویشود.

مسأله  .441زن حق وطالجۀ نفقۀ زوان آخنده را ندارد و اگر شوهر وثال نفقۀ خک وواه را

حه ههسرش بپردازد و وی در اثنای واه حهحرد خا ناشزه شوود و اسوتحقاق نفقوه نداشوته

حاشد ،شوهر ویتواند نفقهای را که حاحت روزهای آخنده داده ،پس حگحرد.
 ودیون بودن زوح نسجت حه نفقات ههسر

مسأله  .442اگر شوهر تهام خا حخشی از نفقۀ واجب ههسورش را حوه سوجب فقور خوا هور
علووت دخگووری نپووردازد ،نفقووۀ وووذکور حووه صووورت حوودهی و دیوون در ذوووۀ شوووهر حوواقی

ویواند و احكام وربوط حه «دین» در وورد آن جاری ویشود.
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مسأله  .443در حكن وسألۀ قجل فرقی ندارد که زوجوه نفقوات ووذکور را از ووال خوود

خا حا قرض گورفتن و واننود آن توأوحن کنود خوا نوه و خوا اخنكوه فورد دخگوری نفقوات زوجوه را
 .1ونظور از شأن ،در وسألۀ « »071بیان شد.
 .2وساجل وربوط حه آن در جلد سوم ،فصل «دین» ذکر شد.
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حهطور وجانی تأوحن نهاخد 1و در تهام ایون وووارد ،زوح حاحوت نفقوات َ
وعوقوه ،حوه زوجوه
حدهكار ویحاشد.

مسأله  .444اگر فرد ثالثی نفقات واجب زوجوه را حوا اذن حوا کن شورع حوه عنووان دیون
در ذوۀ شوهر بپردازد ،صححح است و زوح حه ههان وقدار ،نسوجت حوه آن فورد وودیون

وحسوب ویشود؛

ولی اگر شخص ثالث ،حهطور وجانی از طرف شوهر و حه قصد ادای نفقهای که بر

عهدۀ اوست نفقات زوجه را بپردازد ،دخنی بر عهدۀ زوح و زوجه ثاحت نهی گردد.

مسأله  .445زوجه ویتوانود حوق نفقوۀ خووخش را نسوجت حوه حاضور خوا زووان آخنوده 2از
عهدۀ شوهر ساقط نهاخد.

ههوووحن طوووور ،نسوووجت حوووه نفقوووات زو ووان گذش ووته نح ووز در ص ووورتی ک ووه ش وووهر آن را

نپرداخته ،دین وحسوب شده و اگر زوجه طلب خوخش حاحت نفقوه را اسوقاط کورده و

شوهر را ابراء ذوه نهاخد ،شوهر بریء الذوه ویشود.
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 لزوم کاسجی برای تأوحن نفقه

مسأله  .446اگر شوهر نفقۀ ههسرش را نداشته حاشد ،واجب است آن را حوا اشوتغال

حه کسب و کاری که کسر شوأن وی وحسووب نهویشوود و ووجوب سوختی و وشوقت
فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) نجاشد ،تأوحن نهاخد.

مسأله  .447اگر شوهر برای تأوحن نفقات ههسر ،توانایی کسب و کار نداشته حاشود
خووا تووأوحن آن َح َرجووی بوووده خووا کسوور شووأن وی وحسوووب شووود ،ووویتوانوود کسووری نفقووات
ههسرش را از سهن فقرا وانند خهوس ،زکوات ،کفوارات و واننود آن  -حوا رعاخوت سوایر
شراخط شرعی استحقاق آن  -تأوحن نهاخد؛

 .1الجته ،اگر آن فرد نفقات زوجه را از طرف شوهر بپردازد ،حكن آن در وسألۀ حعد ذکر وی گردد.
 .2حهطور ووقت ،وثال خک ساله خا برای ههحشه.
 .3شاخان ذکر است ،در هر صورت پس از اسقاط حق نفقه خا ابراء ذوۀ شوهر ،زوجه حوق پشوحهانی و وطالجوۀ
وجدد آن را ندارد.

نفقات /

الجت ووه ،ب وور وی واج ووب نحس ووت ح ووا درخواس ووت ص وودقه خ ووا که ووک و ووالی حالع وووض از

دخگووران ،نفقووات ههسوورش را تووأوحن نهاخوود؛ اوووا قوورض گوورفتن خووا خر خوود کوواال حووه صووورت

نسحه برای این اور در صورتی که براخش وشقت فوقالعاده که وعهووال تحهول نهویشوود
َ
(ح َرح) نداشته حاشد و حداند حعدا توانایی ادای دین را پیدا ویکند ،واجوب اسوت و در
صورتی که احتهال قابل توجه دهد نتواند حدهحش را پرداخت نهاخد ،وجووب آن وحول
اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 اختحارات زوجه در وواردی که زوح نفقه نهیپردازد

مسأله  .448اگر شوهر در حالی که تهكن والی دارد ،از پرداخت نفقۀ واجوب زوجوۀ

داجهحش حا وجود وطالجۀ وی اوتناع ورزد ،زوجه وویتوانود نفقوۀ فعلوی ههوان روز خوود

را 1حوودون اجووازه از وووال او 2بووردارد .ههووحن طووور ،ووویتوانوود از حوواکن شوورع حخواهوود تووا
شوهرش را وججور حه پرداخت نفقه نهاخد؛

اوا در صورتی که هحچ خک از دو اور وذکور وقدور نجوده و زوجه ناچوار حاشود بورای

تووأوحن نفقووات واجووب خوووخش حووه کوواری اشووتغال پیوودا کنوود ،اطاعووت از شوووهر در آن

ووودت بوور وی واجووب نحسووت ،هرچنوود در غحوور آن وقووت ،حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود

حقوق واجب شوهر 3را وراعات نهاخد.

 وقدم بودن نفقۀ خود بر نفقۀ ههسر داجهی

مسأله « .449نفقۀ نفس» وقدم بر «نفقۀ زوجۀ داجهی» است .حنابراین ،اگر فرد ووالی
 .1اوا زوجه نهیتواند نفقوات روزهوای آخنوده را قجول از فورا رسوحدن زووان آن از اوووال شووهر بوردارد و نسوجت حوه
نفقات اخام گذشته که شوهر آن را نپرداخته و دین وحسوب شده ،ویتواند حا رعاخوت شوراخط تقواص کوه
جلد سوم در فصل وربوط حه آن ذکر شد ،از اووال وی بردارد.
 .2برداشت نفقۀ واجب ،از حساب پسانداز حانكی زوح حه وسحلۀ کارت اعتجاری ،حه ونزلۀ تقواص از اوووال
شخص ثالث بوده و جایز نحست؛ الجته اگر حانک ،دولتی خا وشترک حاشود ،ایون اوور حوا اجوازۀ حواکن شورع
اشكال ندارد.
 .3حقوق واجب شوهر ،در وساجل « 405و حعد از آن» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

که دارد کفاف نفقۀ خودش و زوجه داجهوحش را نهویکنود ،وویتوانود آن را صورف نفقوۀ

خودش کند 1و چنانچه چحزی اضافه آود آن را صرف نفقۀ ههسرش نهاخد؛ الجتوه در

این صورت وقداری از نفقۀ ههسرش که توانوایی توأوحن آن را نودارد ،حوه صوورت دیون

بر عهدهاش ثاحت ویشود که توضحح آن در وسألۀ « »004بیان شد.

شاخان ذکر است ،ونظور از «نفقۀ نفس» وقدار قووت روز و شوجش و لجواس و واننود

آن است که حسب حال و شأنش حه آنها در زندگی نحاز دارد
 .3نفقۀ خوخشاوندان
 خوخشاوندانی که نفقۀ آنان بر عهدۀ انسان الزم است

مسأله  .451نفقۀ پدر و وادر  -حا شراخطی که ذکر خواهد شد  -بر فرزند پسر آنان حنوابر

فتوی و بر فرزند دخترشان حنابر احتحاط الزم ،واجب ویحاشد.

مسأله  .451اگ وور پووودر و ووووادر ،فرزندش ووان زن ووده نجاش وود خ ووا فرزن وود آن ووان تهك وون و ووالی

پرداخووت نفقووه را نداشووته حاشوود ،حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود نوووه و نجحرههووای پسووری خووا

دختری  -هر چه پایین روند حا رعاخت اْلقرب فاْلقرب  2-نفقات آنان را بپردازند.

مسأله  .452نفقۀ فرزند ،چه پسور و چوه دختور  -حوا شوراخطی کوه ذکور خواهود شود  -بور
پدرش واجب است؛

در صووورتی کووه پوودر زنووده نجاشوود خووا توانووایی وووالی پرداخووت نفقووۀ فرزنوود خوووخش را

نداشووته حاشوود ،حنووابر احتحوواط الزم حاخوود پوودربزرگ پوودری  -هوور چووه حوواال رود حووا رعاخووت
اْلقرب فاْلقرب  -نفقۀ وی را بپردازد.

مسأله  .453اگر پدر و پدربزرگ پدری فرد -هر چه حاال رود  -زنده نجاشوند خوا توانوایی

والی پرداخت نفقۀ فرزند خا نوۀ خوخش را نداشته حاشند ،حنابر احتحاط الزم حاخود ووادر

 .1حلكه در ووردی که در وسألۀ « »035ذکر ویشود ،واجب است وال وذکور را صرف خودش نهاخد.
 .2حنابراین ،نوههوای آنوان  -کوه شوراخط پرداخوت نفقوه را دارنود  -نسوجت حوه نجحورههاخشوان در پرداخوت نفقوه
اولوخت دارند.

نفقات /

نفقوۀ فرزنود خوود را بپوردازد و در صوورتی کوه ووادر نحوز زنوده نجاشود خوا توانوایی پرداخوت

نفقووۀ فرزنوود خووود را نداشووته حاشوود ،پرداخووت نفقووه حنووابر احتحوواط الزم بوور پوودربزرگ و

وووادربزرگ وووادری و وووادربزرگ پوودری  -هوور چووه حوواال رود حووا رعاخووت اْلقوورب فوواْلقرب -
1
واجب ویحاشد.
مسأله  .454ا گوور فووردی کووه نحوواز وووالی دارد ،وووثال دارای پوودربزرگ پوودری و فرزنوود پسوور

حاشد و هر دو تهكن والی داشوته حاشوند ،از آنجوایی کوه پسور وی نسوجت حوه پودربزرگ

خوخشوواوند نزدخووکتوور وحسوووب ووویشووود ،حنووابر احتحوواط واجووب پسوور وی در پرداخووت

نفقه وقدم بر پدربزرگ فرد ویحاشد.

ههحن طوور ،در صوورتی کوه فوردی ووثال دارای پودر و نووه حاشود ،حنوابر احتحواط الزم

پووودر در پرداخوووت نفقوووه بوور نووووههووا وقوودم ووویحاشوود و حكوون وووذکور (رعاخووت اْلقوورب
فاْلقرب) ،در ووارد وشاحه نحز جاری ویشود.

مسأله  .455اگر فردی که نحاز والی دارد ،وثال دارای پودر و دو فرزنود پسور حاشود و هور

سوووه نفووور شوووراخط وجووووب پرداخوووت نفقووه را داشووته حاشووند ،در اخنكووه پرداخووت نفقووه

«واجب کفوایی» بور ههوۀ آنوان اسوت خوا بور هور کودام پرداخوت خوک سووم نفقوه «واجوب

عحنی» است ،وسأله وحل اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد

ترک نشود.

حنابراین ،اگر هر خک از آنان از پرداخت وقداری که  -بر فرض وجووب عحنوی  -بور

وی واجب است (خک سوم نفقه در وثال فووق) خوودداری نهاخود ،حنوابر احتحواط الزم

بوور عهوودۀ افووراد دخگوور اسووت کووه وقوودار حاقحهانووده را بپردازنوود و حكوون وووذکور در ووووارد

وشاحه نحز جاری ویحاشد.

 .1نفقووۀ سووایر خوخشوواوندان  -غحوور از ووووارد وووذکور در وسوواجل قجوول  -واننوود بوورادر ،خووواهر ،عهووو ،عهووه ،دایووی،
خالووه و فرزنوودان آنهووا ،فرزنوود زوجووه ،عووروس زوجووه ،زن پوودر و ههسوور فرزنوود و واننوود اخنهووا بوور انسووان واجووب
نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 شراخط لزوم پرداخت نفقۀ خوخشاوند
 oشراخط و وساجل وربوط حه نفقه گحرنده

مسأله  .456پرداخت نفقۀ هور خوک از خوخشواوندانی کوه حوه عنووان واجوب النفقوه در

وسوواجل « 004و حعوود از آن» ذکوور شوودند ،در صووورتی و اجووب اسووت کووه نفقووه و وخووارح
فعلی خود را  -وانند خوردنی ،آشاوحدنی ،لجاس ،وسكن  -نداشته حاشد.

حنابراین ،پرداخت نفقۀ کسی که دارای نفقوۀ فعلوحش وویحاشود ،واجوب نحسوت،

هرچند شرعا فقحر وحسوب شود.

1

مسأله  .457اگر خوخشاوندی که حه عنوان واجب النفقوه در وسواجل قجول ذکور شود حوا

درخافووت کهووک وووالی حالعوووض از دخگووران خووا صوودقۀ وسووتحجی خووا گوورفتن خهووس،

زکات ،کفارات ،رد وظالن و وانند  -حا رعاخت شراخط استحقاق آن  -نحاز ووالی خوود
را تأوحن نهاخد ،پرداخت نفقۀ او واجب نحست؛

اوووا تووا زوووانی کووه نفقووۀ خووود را تووأوحن نكوورده ،پرداخووت نفقووهاش واجووب اسووت،

هرچند حتواند حا شحوههای وذکور اقدام حه این اور نهاخد.

مسأله  .458اگوور خوخشوواوندی کووه حووه عنوووان واجووب النفقووه در وسوواجل قجوول ذکوور شوود
حتواند حدون وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) ،برای توأوحن نفقوۀ
فعلحش قرض نهاخد خا جنس نسحه بردارد و حعدا هون اوكوان ادای دیون بورای او فوراهن
است ،پرداخت نفقۀ او واجب نحست؛
ولووی ا گوور ایوون اووور بوور او َحو َورح و وشووقت فوقالعوواده دارد خووا احتهووال قابوول توجووه

ووویدهوود کووه نتوانوود حوودهحش را ادا نهاخوود ،تووأوحن نفقووۀ او تووا زوووانی کووه نحوواز فعلووحش

برطرف نشده ،واجب است.

مسأله  .459فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد ،ولی ویتواند حوا اشوتغال حوه کسوب و

 .1وعحار در «فقحر شورعی» آن اسوت کوه نفقوات خوود و خوانوادهاش را بورای وودت خوک سوال حالفعول و حوالقو
نداشته حاشد که تفصحل آن در جلد دوم ،فصل «خهس» ذکر شد.

نفقات /

کار وناسوب حوا شوأن خوود ،حودون آنكوه بوراخش وشوقت فوقالعواده کوه وعهووال تحهول
نهیشود َ
(ح َرح) داشته حاشد ،نفقۀ خوخش را تأوحن نهاخود ،پرداخوت نفقوۀ او واجوب

نحست.

شاخان ذکور اسوت ،اگور فورد ووذکور بورای توأوحن نفقوه از طریوق کسوب و کوار نحواز حوه

گذشت زوان و تهحۀ وقدواتی داشته حاشد ،پرداخت نفقۀ او در ودت زوان وذکور بور

کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است ،واجب ویحاشد.

مسأله  .461فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد و ویتواند حوا اشوتغال حوه کسوب و کوار

وناسب شأن خود ،حدون آنكه براخش وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهویشوود
َ
(ح َرح) داشته حاشد ،نفقۀ خوخش را تأوحن نهاخد ،ولی حه جهت اشتغال حوه تحصوحل
علن نهیتواند نفقات خوخش را فراهن کند ،چنانچه تحصحل آن علن واجب حاشد،

1

بر کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است ،پرداخت نفقات او واجب ویحاشد.

مسأله  .461اگر دختر خا زنی که از تأوحن نفقات خوخش عاجز و نواتوان اسوت ،زوحنوۀ
ازدواح وی حا کسی کوه در شوأن او و هون کفوو وی اسوت و نفقواتش را ویپوردازد ،وهحوا

حاشوود ،ایوون اووور وووانع از وجوووب تووأوحن نفقووات بوور خوخشوواوند وی حووا توضووححاتی کووه در

وساجل قجل ذکر شد ،نحست.

مسأله  .462فردی که نهیتواند نفقات خود را تأوحن نهاخد ،چنانچه کوافر حاشود ،خوا
وسلهان وعصحت کار حاشد ،این اور وانع از وجوب پرداخت نفقۀ وی نهیشود؛

الجته غحر از پدر و وادر ،چنانچه کافر حربی خا ناصجی حاشند ،پرداخت نفقوۀ آنوان

واجب نحست.

 oشراخط و وساجل وربوط حه نفقه دهنده

مسأله  .463فردی که توانایی والحش فقط حه انودازۀ نفقوۀ خوود و نفقوۀ واجوب زوجوه
 .1این حكن ،شاول واجب عحنی و نحز واجب کفایی در صورتی کوه افوراد دخگور حوه وقودار کفاخوت ،اقودام حوه
تحصحل آن نكرده حاشند ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

داجهووحش ووویحاشوود ،تووأوحن نفقووۀ خوخشوواوندانی کووه در وسوواجل « 004و حعوود از آن» حووه

عنوان واجب النفقه ذکر شدند ،بر وی واجب نحست؛

الجتووه ،در صووورتی کووه حتوانوود حووا اشووتغال حووه کسووب و کوواری کووه کسوور شووأن وی
وحسوووب نگووردد و بووراخش وشووقت فوقالعوواده کووه وعهوووال تحهوول نهوویشووود َ
(حو َورح)

نداشووته حاشوود ،نفقووۀ خوخشوواوندان وووذکور را نحووز تووأوحن نهاخوود ،ایوون کووار بوور او واجووب
است و در غحر این صورت وطابق آنچه در وسألۀ « »003بیان شد عهل نهاخد.

مسأله  .464اگور فوورد احتحوواح حوه ازدواح داشووته حاشوود و توانوایی وووالی او حووه انوودازهای

نجاشد که هن حتواند هزخنههای الزم ازدواح خود را تأوحن نهاخد و هون نفقوۀ خوخشواوند

واجووب النفقووهاش را تووأوحن کنوود ،جووایز اسووت وووال خوووخش را صوورف ازدواح نهاخوود،
هرچند نسجت حه ازدواح اضطرار نداشته حاشد خوا حوا تورک آن وجوتال حوه َح َورح و وشوقت

زخاد نگردد.

مسأله  .465ا گور دو خووا چنوود نفور از خوخشوواوندان فوورد از کسوانی حاشووند کووه در وسوواجل

« 004و حعد از آن» حه عنوان واجب النفقه ذکور شودند ،ولوی وی توانوایی ووالحش بورای

تووأوحن نفقووۀ ههووۀ آنووان کووافی نجاشوود ،پرداخووت نفقووۀ فووردی کووه از نظوور خوخشوواوندی

نزدخکتر حه او وحسوب ویشود بر خوخشواوندان دورتور وقودم اسوت؛ ووثال توأوحن نفقوۀ
واجب فرزند ،بر نفقۀ نوه وقدم ویحاشد؛

اوا چناچه افراد وذکور از نظر خوخشاوندی در خک رتجه حاشند ،حاخد وقودار وهكون

را حووهطور وسوواوی بووین آنووان توزخووع نهاخوود ،ولووی در صووورتی کووه آن وقوودار قابوول تقسووحن
نجاشد خا در صورت تقسحن حه جهوت کون بوودن و واننود آن ،قابول بهرهبورداری نجاشود،

وخحر است آن وقدار را حه هر خک از آنان بپردازد ،هرچند احتحاط وستحب آن است
که برای پرداخت وقدار وذکور بینشان قرعه بیندازد.

مسأله  .466ناحالغ بودن خا وجنون و خا سوفحه بوودن فورد (نفقوه دهنوده) ،ووانع از لوزوم
پرداخت نفقه از وال وی نحست.

حنابراین ،اگر نفقۀ فردی بر حچۀ ناحالغ خا فرد وجنون خا سوفحه شورعا ثاحوت حاشود ،بور

نفقات /

ولووی شوورعی آنووان واجووب اسووت نفقووۀ فوورد وووذکور را از اووووال آنووان (ناحووالغ خووا وجنووون خووا

سفحه) بپردازد.

 هزخنههایی که تأوحن آنها برای خوخشاوند (واجج النفقه) الزم است

مسأله  .467نفقووات خوخشوواوندی کووه واجووب النفقووۀ فوورد ووویحاشوود و تووأوحن آنهووا بوور
انسان واجب است ،عجارتند از اووری که وی در زندگی بر حسب وتعوارف و در حود

شووأن و حوودون اسووراف و تجووذیر حووه آنهووا احتحوواح دارد؛ واننوود غ وذا ،آشوواوحدنی ،لجوواس،
وسوكن ،اثوواث ونووزل و غحوور اخنهوا کووه حاخوود از لحوواظ وقودار و کحفحووت وناسووب شووأن او

حاشد.

مسأله  .468ا گوور اشووتغال حووه تحصووحل بوورای فرزنوودان عرفووا اوووری ضووروری وحسوووب

شود ،تأوحن هزخنوۀ آن ،از وووارد نفقوۀ واجوب وویحاشود و ضورورت تحصوحل حوه عواوول

وختلفی از جهله وححط زندگی ،زوان و غحر آن ،حستگی دارد.

1

مسأله  .469پرداخت هزخنههایی ههچون کفارۀ روزه خا سایر اقسوام کفوارات ،خهوس،

زکووات ،رد وظووالن ،دخووه ،خسووارت وووالی وربوووط حووه دخگووران کووه بوور عهوودۀ خوخشوواوند 2الز م
است ،جزء نفقات واجب وحسوب نشده و تأوحن آنها بر عهدۀ فرد نهیحاشد.

3
مسأله  .471تأوحن هزخنههای ازدواح خوخشاوند  -چوه فرزنود حاشود و چوه والودین -
جزء ووارد واجب نحست ،هرچند احتحاط وستحب آن است که انسان این هزخنوه را

نحز تأوحن نهاخد؛ حه خصوص نسجت حوه پودر در صوورتی کوه نحواز حوه ازدواح داشوته و از

تأوحن هزخنههای آن ناتوان حاشد.

 .1حه عنوان وثال ،در برخی از ووارد تحصحل نكردن فرزند ،ووجب ویشود در آخنده حه شوغل وناسوجی بورای
تأوحن وعاش خوخش دست نحاحد خا نتواند از تربیوت صوححح دخنوی خوا اجتهواعی برخووردار شوود خوا از نظور
روانی دچار نوعی شكست روحی گردد ،طوری که حوا در نظور گورفتن جهوات ووذکور ،عرفوا تحصوحل اووری
ضروری برای فرزند حه حساب آخد.
 .2ونظور ،خوخشاوندی است که حا توجه حه وسواجل « 004و حعود از آن» ،پرداخوت نفقوۀ وی بور انسوان واجوب
است.
 .3ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 کحفحت در اختحار قرار دادن نفقه

مسأله  .471برای تأوحن نفقات خوخشواوند (در وووارد واجوب) ،الزم نحسوت ایون اووور

حه ولكحت فرد واجب النفقه در آخد؛ حلكه کافی است اشوحای ووورد نحواز وی را  -اعون
از اووال وصرفی و غحر وصرفی  -در اختحارش قورار داده و اجوازۀ تصورف و اسوتفاده از

آنها را حه او حدهد.

شاخان ذکر است ،در ایون فورض ،فورد ووذکور نهویتوانود آن اوووال را حودون رضواخت

والكش در اختحار شخص دخگری قرار داده خا حه وی بجخشد.

مسأله  .472بوورای تووأوحن نفقووات خوخشوواوند (در ووووارد واجووب) الزم نحسووت غووذا و
وانند آن حه وحل سكونت وی فرستاده شود و تهحۀ آن در نزد خود فرد (نفقوه دهنوده)

برای استفادۀ او کافی است؛ وگر آنكه بورای او (خوخشواوند) عوذری  -واننود بیهواری

خووا دوری راه  -حاشوود کووه نتوانوود نووزد فوورد نفقووه دهنووده بیاخوود خووا ایوون کووار بووراخش وشووقت
فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َرح) داشته حاشد.
 ساقط کردن نفقه

مسأله  .473خوخشوواوندی کووه پرداخووت نفقووهاش بوور انسووان واجووب اسووت ،ویتوانوود

حق نفقۀ خوخش را نسجت حه زوان حاضر ساقط نهاخد؛

ولووی ایوون اووور نسووجت حووه نفقووات زوووان آخنووده صووححح نحسووت و تكلحووف پرداخووت

نفقه در ووعد آن ههچنان حاقی است.

 حکن عدم پرداخت نفقۀ خوخشاوند

مسأله  .474اگر فردی که حاخود نفقوۀ خوخشواوند خوود را بپوردازد ،حوه هور علتوی وظحفوه

خود را در این وورد انجوام ندهود توا زووان آن سوپری گوردد ،تودارک و ججوران آن واجوب

نحست و شرعا ودیون وحسوب نهیشود؛

الجته اگر در این اور تقصحر و کوتاهی نهوده ،گناهكار است.

نفقات /

مسأله  .475اگر فردی که واجب است نفقۀ خوخشاوندش را حدهد ،از دادن نفقوات
او اوتناع ورزد ،برای وی (خوخشاوند) جایز است حا وراجعوه حوه حوا کن شورع خوا غحور آن

او را بر پرداخت نفقه اججار نهاخد؛

اوووا چنانچووه اججووار وی حووه هووحچ شووحوهای وهكوون نجاشوود ،در صووورتی کووه وووالی

داشته حاشد ،وویتوانود وقودار نفقوۀ فعلوی ههوان روز خووخش را 1حوا اذن حواکن شورع خوا
وکحل وی از وال او 2بردارد؛

اگر اور فوق نحز وهكن نجاشود ،وویتوانود حوا اذن حوا کن شورع خوا وکحول وی حوه وقودار

نفقۀ واجب ،بر ذوه وی قرض حگحرد خا وعاولۀ نسحه انجام دهد و در این صورت وی

(کسووی کووه از پرداخووت نفقووۀ واجووب اوتنوواع کوورده) ووودیون وحسوووب ووویشووود و بوور او
واجووب اسووت کووه حوودهحش را ادا نهاخوود و ا گوور اجووازه گوورفتن از حوواکن شوورع و وکحوول وی
وهكن نجاشد ،حاخد برای این اور از خكی از و ونحن عادل اجازه حگحرد.
 .7نفقۀ اضطرار

مسأله  .476بور هور وسولهان واجوب اسوت وسولهان دخگورى 3را کوه نزدخوک اسوت از

گرسنگی خا تشنگی خا سروای شدخد خا بیهاری و وانند آن حهحرد خا وجتال حوه ضوررهای

حسووحار وهوون  -واننوود نقووص عضووو  -شووود و از ایوون جهووت وضووطر حووه حسوواب آخوود ،حووا
ت ووأوحن غوووذا خ ووا آشووواوحدنی خ ووا لجووواس ،وس ووكن خ ووا دارو و خ وودوات پزش ووكی و س ووایر

احتحاجووات ضوورورخش ،نجووات دهوود ،وشووروط بوور اخنكووه بوورای حفووظ خووودش حووه اوووور
وذکور نحاز نداشته حاشد.

شاخان ذکر است ،حكن اضطرار شواول جوایی کوه فورد بورای حفوظ ِعورض خوود در

وواردی ههچون ربوده شدن و تجاوز حه وی ،نحاز حه ووالی داشوته حاشود نحوز ویشوود و
 .1اوا نهیتواند نفقات روزهای آخنده را ،قجل از فرا رسحدن زوان آن از وال وی بردارد.
 .2برداشت نفقۀ واجب از حساب پسانداز حانكی وی ،حه وسوحلۀ کوارت اعتجواری جوایز نحسوت؛ الجتوه ،ا گور
حانک دولتی خا وشترک حاشد ،این اور حا اجازۀ حاکن شرع جایز است.
 .3حكن وذکور ،شاول کافری که جانش وحترم است ،وانند کافر ذوی نحز ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در چنووحن وووواردی الزم اسووت دخگووران حووا انفوواق و هزخنووۀ وووالی از تعوورض حووه دخگووری،
جلوگحری کنند.

مسأله  .477اگر انسان حه درخواسوت وسولهان 1خوا ولوی وی 2اقودام حوه توأوحن اوووری
کووه در وسووألۀ قجوول ذکوور شوود نهاخوود ،هرچنوود انجووام آن بوور او واجووب بوووده ،اوووا چنانچووه

قصد وجانحت نكرده حاشد ،ویتواند عوضش را وطالجه نهاخد؛

الجته ،اگر آن وسلهان توانایی والی برای پرداخت عوض ندارد ،حاخد حوه او وهلوت

دهد.

3

وک وووال ،غاخووب حاش وو ود و فوو ورد وضط وو ور  -کووه توضحوو وحش در
مسأله  .478اگووووور والو ِ

وسووألۀ « »035ذکوور شوود  -نتوانوود بوورای اسووتفاده از اووووال وی از او خووا وکحوول خووا ولووحش

4

اجازه حگحرد ،ویتواند حعد از قحهت گوذاری ووال ووذکور 5و حوه ذووه گورفتن قحهوت آن،

اضطرارش را حا آن برطرف نهاخد؛

الجتووه ،حاخوود در ایوون اووور حووه وقوودار ضوورورت اکتفووا کوورده و حنووابر احتحوواط واجووب از

حا کن شرع خا نهاخندۀ وی و اگر وقدور نحست ،از خک و ون عادل اجازه حگحرد.

مسأله  .479بر هر فرد وسلهان واجب است خود را از خطر ورگ خا احتال حه ضوررهای

حسحار وهن حفظ نهاخد و اگر این اور وتوقف بور کسوب و کوار خوا قورض گورفتن خوا حتوی
درخواست حخشش خا صدقه از دخگران حاشد ،الزم است.

مسأله  .481اگووور حفاظووووت از دیوووون اسوووالم و احكوووام وقووودس آن و حفوووظ نوووواوحس
وسلهانان و کشور و سرزوحنهای اسالوی وتوقف و واحسته حاشد بر اخنكه شوخص خوا

اشخاصووی از اووووال خووود در ایوون راه هزخنووه و انفوواق کننوود ،چنووحن هزخنووه کرد و انفوواقی
 .1ههان.
 .2در صورت وحجور بودن.
ّ
هًهفففاجالصفففالسیى ،جل وود س وووم،
 .3وسووواجل و احكوووام ورب وووط ح ووه وقووودار عووووض و تعحوووین آن ،در کت وواب
فصل النفقات ،وسألۀ « »054ذکر شده است.
 .4اجووازه از ولووی در وووواردی اسووت کووه والووک وحجووور حاشوود و توضووحح کسووانی کووه وحجورنوود در جلوود سوووم،
فصل « َح ْجر» ذکر شد.
 .5قحهت گذاری ،نجاخد حه کهتر از قحهت حازاری آن (ثهن الهثل) حاشد.

نفقات /

واجووب اسووت و هزخنووه کننووده نهیتوانوود عوووض آنچووه را در ایوون وسووحر حووذل نهوووده از

کسی وطالجه نهاخد.

 .9نفقۀ ححوانات

مسأله  .481والک هور ححووانی حنوابر احتحواط واجوب حاخود نفقوۀ آن ححووان را  -واننود
غذا ،آب ،سرپناه و سوایر احتحاجوات  -توأوحن نهاخود خوا آنكوه آن را حوه فورد دخگوری کوه
توانایی تأوحن نفقه ححوان را دارد حوا فوروش خوا غحور آن وا گوذار نهاخود خوا ا گور از ححوانواتی

است که قابل تذکحه است ،آن را وطابق حا دستور شرع حكشد حوه شورط آنكوه ایون کوار

تضحیع وال حه حساب نحاخد.

شاخان ذکر است ،در حكن وذکور فرقی نحست کوه ححووان حوالل گوشوت خوا حورام

گوشووت ،پرنووده خووا غحوور آن ،اهلووی خووا وحشووی ،در خووازی خووا خشووكزی حاشوود و ایوون وسووأله

شاول ححواناتی وانند کرم ابر خشن خا زنجور عسل خا سو شكاری نحز وی گردد.

مسأله  .482حجس و زندانی کردن ححوانات حدون اخنكوه حوه آنهوا آب و غوذا حدهود و
ایوون اووور ووجووب شووود در اثوور گرسوونگی خووا تشوونگی حهحرنوود جووایز نحسووت ،هرچنوود آن

ححوانات صاحجی نداشته حاشند.

1

 .1کشتن حشرات و ححواناتی که ووذی بوده خا ووجب آلودگی وحل زندگی شده ،در صورتی که ولكحت خوا
حق اختصاص آنها وربوط حه شخصی نجاشد اشكال ندارد.

طالق
تعرخف طالق

مسأله  .483طووالق ،پاخووان دادن حووه عقوود ازدواح داجوون از طوورف شوووهر اسووت کووه حووا
اجوورای صووحغۀ خوواص و شووراخط ویووژهای انجووام ووویگووردد و از «اخقاعووات» وحسوووب

ویشود 1.حنابراین ،برای تحقق آن نحاز حه قجول طرف وقابل نحست.
شراخط طالق دهنده

مسأله  .484ووووردى کوووه وووویخواهووود زن داجهووی خووود را طووالق دهوود ،حاخوود «حووالغ» و

«عاقل» بوده و طالق را «حا قصد» و «اختحار» انجام دهد؛ توضحح این ووارد در وسواجل
حعد ذکر ویشود.

 الف .حالغ حاشد

مسأله  .485پسور حچوۀ ناحووالغ نهویتوانوود زن خوود را طووالق دهود ،چووه خوودش صووحغۀ
طالق را جاری کند خا حه فرد حالغی وکالت دهد.

 .1الجتووه ،طووالق خلووع و وجووارات از جهتووی شووجحه عقووود وحسوووب اسووت ،کووه توضووحح آن در وجحووث وربوطووه
بیان خواهد شد؛ وعنای اخقاعات و فرق آن حا عقود در جلد سوم ،وسألۀ « »30ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههحن طور ،ولی شرعی او (وانند پدر خا پدربزرگ پدری) نحز نهویتوانود ههسور وی

را طالق دهد.

1

الجته اگر پسر حچۀ  14سالۀ 2وهحز ،زن خود را طالق دهد ،صححح بودن این طالق

وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
 ب .عاقل حاشد

مسأله  .486فوورد وجنووون در حووال جنووون نهوویتوانوود ههسوورش را طووالق دهوود و فرقووی

بین جنون داجهی و ووقت نحست؛

الجته ،کسی که جنون داجهی دارد ،ولی شورعی او (واننود پودر و پودربزرگ پودری)

ویتواند حا رعاخت وصلحت ،ههسر وی را طالق دهد.

مسأله  .487ولووی شوورعی کسووی کووه جنووون ووقووت دارد  -هرچنوود دورۀ جنووون وی

طووووالنی حاشووود  -و نح ووز ول ووی ف وورد وس ووت و کس ووی ک ووه ح ووهطور ووق ووت بیه وووش اس ووت،

نهیتواند ههسر افراد وذکور را طالق دهد.
 ح .قصد طالق داشته حاشد

مسأله  .488فوورد حاخوود حووا گفووتن صووحغۀ طووالق قصوود انشوواء و تحقووق وعنووای طووالق و

جدایی زوجحن از هن را داشته حاشد؛ اوا اگر فرد حدون قصد جدی  -وثال حه شووخی،

خا در حال وسوتی خوا خوواب خوا هحپنووتحزم خوا غضوب شودخد کوه ووجوب سولب اختحوار

اسووت  -صووحغۀ طوالق را حگوخوود ،صووححح نحسووت .ههووحن طووور ،ا گوور فوورد در پاسووخ حووه
اخنكه آخا ههسرش را طالق داده است خا نه ،حه صورت جهلۀ خجوری حگو خود« :فاطهوه

طالق» کافی نحست.

3

 .1ههووحن طووور ،وصووی ونصوووب از طوورف پوودر خووا جوود پوودری و حوواکن شوورع نحووز در ایوون وووورد ،والخووت در طووالق
ندارند.
 .2پسری که  14سال قهری وی تهام شده حاشد.
 .3زیرا وی قصد تحقق وعنای طالق و اخجاد آن را نداشته ،حلكه قصدش خجر دادن (اخجار) بوده است.

طالق /

 د .حا اختحار خود اقدام حه طالق نهاخد

مسأله  .489اگوور فوورد نسووجت حووه طووالق دادن ههسوور خووود «ا کووراه» شووده حاشوود ،طووالق

حاطل است.

«اکراه» و آنچه در حكن «اکراه» است در اخنجوا حوه ایون وعناسوت کوه فوردی زوح را

الووزام و اووور حووه طووالق دادن ههسوور خوووخش کنوود حووه گونووهای کووه زوح حترسوود چنانچووه
وخالفوت کوورده و ههسوورش را طووالق ندهوود ،آن فوورد خووا شووخص دخگوور ،ضوورر خووا آسووحب

جانی خا روحی خا والی خا آبرویوی حوه نواحق بور او وارد آورد؛ چوه اخنكوه اوور و الوزام آن فورد

ههراه حا تهدخد و ترساندن و هشدار و وانند آن حاشد خا نه.

توضححات بیشتر این ووارد ،در وساجل حعد ذکر ویشود.

مسأله  .491در وووورد ضوورر و آسووحجی کووه در وسووألۀ قجوول بوورای تحقووق ا کووراه خووا آنچووه در
حكن اکراه است ذکر شد ،توجه حه دو نكته الزم است:

الففف .ضوورر خووا آسووحب طوووری حاشوود کووه تحهوول آن بوورای فوورد وعهووول و وتعووارف

نجاشد 1،حه گونهای که عقال وی را ناگزیر از انجام طالق حه حساب آورند؛

الجته ،الزم نحست آسحب و ضرری که ویترسد بر او وارد آخد ،تنها حه جهت اقودام

خود او (زوح) حاشد؛ حلكه ا گور حترسود چنانچوه طالقوی را کوه دخگوری او را حوه
دخگری بر ِ
آن اور کرده انجام ندهد ،اقداوی نسجت حه خكی از وتعلقحن وی که اووور آنهوا بور اخوش

اههحت دارد انجام دهد ،حاز هن حوا وجوود شوراخط ووذکور ا کوراه خوا آنچوه در حكون ا کوراه

ویحاشد ،وحقق شده است؛

وثل آنكه زوح حترسد فرد اور کنندۀ حه طالق خا غحر او ،ضرری حوه خكوی از وتعلقوحن

وی وارد آورد خا فرزنودش را از او جودا کنود ،هرچنود آسوحجی هون حوه او نرسواند و آسوحب
روحی که از این جهت (جدایی از فرزنود خوا ضورر بور او) بور زوح وارد ویآخود قابول توجوه

بوده و وعهوال چنحن آسحجی تحهل نهیشود.

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

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ب .توورس از آسووحب و ضوورر در اقوودام زوح حووه طووالق و و ثر حاشوود .حنووابراین ،ا گوور زوح

حترسد چنانچه طالقی که حه انجام آن اور شده را انجام ندهد ،دخگری آسحجی حوه وی

برساند ،اوا وی انگحزۀ دخگری برای طالق داشوته حاشود و طوالق را حوه جهوت آن تورس
واقع نسازد ،چنحن طالقی اکراهی نحست.

مسأله  .491اکووراه خووا آنچووه در حكوون ا کووراه اسووت ،در صووورتی وحقووق ویشووود کووه راه

چارهای وانند کهک گرفتن از دخگران خا فرار خا تورخه برای اقدام نكردن زوح حوه طوالق
وجووود نداشووته حاشوود خووا ایوون کووار حووا وشووقت فوقالعوواده کووه وعهوووال تحهوول نهوویشووود
َ
(ح َرح) ههراه حاشد؛
پووس ا گوور وووثال زوح حتوانوود هنگووام تلفو ِوظ صووحغۀ طووالق ،قصوود جوودی بوورای طووالق

ننهاخد ،اکراه وحقق نهی گردد.

1

مسأله  .492اگر فرد از ترس اخنكه شخص دخگری حه او ضورر خوا آسوحب برسواند  -ووثال

آبووروی وی را بجوورد  -ههسوورش را طووالق دهوود ،حوودون آنكووه از طوورف آن شووخص خووا فوورد
دخگوور الووزام و اووور حووه طووالق شووده حاشوود ،طووالق وووذکور اکراهووی نجوووده و حووا وجووود سووایر

شراخط ،صححح است.

ههووحن طووور ،ا گوور حووه علووت شووراخط اضووطراری واننوود فقوور ،ناچووار حاشوود ههسوورش را

طالق دهد ،طالق وذکور صححح ویحاشد.

مسأله  .493اگوور فوورد از توورس اخنكووه شخصووی حووه او ضوورر برسوواند ههسوورش را طووالق
دهد ،ولی شرعا وستحق آن ضرر حاشد ،طالق اکراهی نجوده و حا وجوود سوایر شوراخط،

صححح است؛

پس اگر وثال زوح وستحق قصاص حاشد و ولی وقتول حگوخد« :ههسرت را طوالق

حده ،وگرنوه توو را قصواص وویکونن» ،خوا طلجكوار ی کوه شورعا اسوتحقاق وطالجوۀ طلوب

خوووخش را دارد حووه حوودهكار حگوخوود« :ههسوورت را طووالق حووده ،وگرنووه طلووجن را وطالجووه
 .1وگر آنكه اضطراب خا ترس خا غفلوت خوا بیاطالعوی و جهول ،ووانع حوه کارگحری ایون راههوا گوردد کوه در ایون
صورت ،حا وجود سایر شراخط ،اکراه وحقق وی گردد.

طالق /

ویکنن» و زوح از ترس قصاص خا وطالجۀ طلوب ،اقودام حوه طوالق کنود ،چنوحن طوالق
اکراهی نحست.

مسأله  .494اگر بر فردی واجب حاشد ههسرش را طالق دهود ،ولوی وی از انجوام آن
اوتنوواع ورزد ،چنانچووه او را وججووور بوور طووالق نهاخنوود ،طووالق اکراهووی نجوووده و حووا وجووود

سایر شراخط صححح است؛

وثل آنكه زوح نفقۀ واجب ههسرش را نپردازد و حاضور حوه طوالق وی هون نجاشود،

کوه در چنوحن ووووردی ،حواکن شوورع  -حوا توضوححاتی کووه در وسواجل « 504و  »505ذکوور

ویشود  -ویتواند وی را بر طالق دادن وججور نهاخد.

مسأله  .495ا گوور زوح نسووجت حووه طووالق دادن ههسوورش ا کووراه شووود ،ولووی حعوودا حووه آن

راضی گردد ،طالق صورت گرفته حاطل است و رضاخت حعدی اثری ندارد و چنانچه

حخواهوود وی را طووالق دهوود ،الزم اسووت دو حوواره صووحغۀ طووالق را حووا رعاخووت شووراخط آن

جاری نهاخد.

شراخط زنی که طالق داده ویشود

مسأله  .496زنی که طالق داده ویشود ،الزم است دارای شراخط ذیل حاشد:
.1ههسر داجهی فرد حاشد؛

 .2در صورت تعدد ههسرهای داجهی ،زن وعحن حاشد؛
 .3در هنگام طالق ،از ححض و نفاس پاک حاشد؛

 .4در اخام پا کی که طالق داده ویشود ،حا وی نزدخكی صورت نگرفته حاشد.
توضحح این ووارد ،در وساجل حعد ذکر ویشود.

 شرط اول :ههسر داجهی فرد حاشد

مسأله  .497طوووالق ،اختصووواص حوووه عقووود داجووون دارد و طوووالق دادن ههسووور ووقوووت

صووححح نحسووت و جوودا شوودن زن و شوووهر در عقوود ووقووت حووا «پاخووان خووافتن ووودت عقوود

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ووقووت» خووا «حخشووحدن ووودت حاقحهانووده توسووط ووورد» وحقووق ویشووود کووه توضووححات

بیشتر آن در فصل «ازدواح» ،وجحث «عقد ووقت» وساجل « 701و حعد از آن» ذکر شد.
 شرط دوم :در صورت تعدد ههسرهای داجهی ،زن وعحن حاشد

مسأله  .498اگر ورد دو خا چند ههسر داجهوی دارد حوه هنگوام طوالق حاخود آن را وعوحن

کنوود .حنووابراین ،ا گوور خكووی از ههسوورانش را حوودون تعحووین طووالق دهوود ،وووثال حگو خوود:
« ْؤحوودی َز ْوجوواتی طووا ِلق» طووالق وووذکور صووححح نحسووت ،ولووی ا گوور حووه قصوود طووالق زن
وعحنی از ههسرانش حگوخدَ « :ز ْو َجتی طا ِلق» صححح است و گفتۀ وی در وورد اخنكه
کوودام ههسوور داجهووحش را طووالق داده  -حوودون حضووور در نووزد حوواکن شوورع و سوووگند نووزد
وی  -پذیرفته ویشود.

 شرط سوم :در وقت طالق از ححض و نفاس پا ک حاشد

مسأله  .499اگر زن در حوال حوحض خوا نفواس طوالق داده شوود  -حوه جوز اسوتثناجاتی
که در وساجل « 041و  »044ذکر ویشود  -طالق حاطل است؛

الجته ،چنانچوه زن از حوحض و نفواس پواک شوده ،ولوی هنووز غسول نكورده حاشود،

طالق وی صححح است.

مسأله  .511اگر زن در «اخام پا کی بین دو خون از خک ححض خوا نفواس» 1طوالق داده
شووود ،صووححح بووودن چنووحن طالقووی وحوول اشووكال اسووت و حنووابر احتحوواط واجووب

وراعات وقتضای احتحاط در این وورد تورک نشوود؛ واننود اخنكوه صوحغۀ طوالق حعود از

پا کی دوحاره خوانده شود.

مسأله  .511طالق دادن زن در حال ححض خا نفاس در سه صورت صححح است:
2
ّ
صىزتاول :شوهرش حعد از ازدواح حا او نزدخكی نكرده حاشد.

 .1توضحح آن در جلد اول ،فصل «خونهای سه گانۀ وخصوص حانوان» ،وساجل « 040و  »570ذکر شد.
 .2حكن وذکور ،شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.

طالق /

ّ
صىزتدوم :وعلووم حاشود کوه زن حاولوه و آحسوتن اسوت ،هرچنود اطوالع از آن ،حوا

روشهوای علهوی ووورد تأییوود کارشناسوان و اهول خجووره  -کوه از حودس و گهانووهزنی و
نظرات شخصی دور است  -حاصل شده حاشد؛

اووا ا گور حاولوه بوودن زن وعلووم نجووده و شووهر در حوال حوحض او را طوالق دهوود و

حعد حفههد آحستن بوده ،آن طالق حاطول اسوت و چنانچوه قصود طوالق داشوته حاشود،

حاخد صحغۀ طالق را وجددا  -حا رعاخت شراخط شرعی آن  -جارى نهاخد.
ّ
صىزتسىم :شوهر ،غاخب 1خا در حكن آن حاشد 2که در این صوورت حوا رعاخوت دو

شرط ویتواند ههسرش را طالق دهد:

الف .اطالع خافتن از اخنكوه زن پواک ویحاشود خوا در حوال حوحض خوا نفواس اسوت،

وهكن نجاشد .حنابراین ،اگر برای ورد وقدور اسوت از طریوق نشوانههوای شورعی  -واننود

آ گاهی از عادت وقتحۀ زن  -خا غحر آن از وضعحت ههسرش اطوالع خاحود ،طوالق دادن
وی صححح نحست.

ب .حنابر احتحاط واجب حداقل خک وواه قهوری از جودا شودن وورد از ههسورش خوا

آنچه ووجب عدم اطالع از وضعحت وی شده است ،حگذرد و حعد او را طالق دهود و
احتحاط وستحب آن است که سه واه قهری فاصله شده حاشد.

شاخان ذکر است ،حكن وذکور وربوط حه زنی اسوت کوه وعهووال حواجض ویشوود،

اوووا ا گوور زن حوواجض نهوویشووود ،ولووی در سوون حووانوانی اسووت کووه حووحض ویبیننوود ،الزم
است سه واه از آخرین نزدخكی 3حا آن زن حگذرد.

مسأله  .512اگوور زوح غاخووب نجاشوود ،ولووی حووه سووجب زنوودانی بووودن خووا ورخضووی خووا توورس خووا
کتهان ههسرش نتواند از وضعحت پاکی خا ححض و نفاس وی اطالع پیدا کند ،ههانند

فرد غاخب ویتواند حا رعاخت دو شرط وذکور در وسألۀ قجل ههسرش را طالق دهد.
 .1وثل اخنكه وسافرت رفته و از ههسرش دور است و دسترسی حه وی ندارد.
 .2توضحح آن ،در وسألۀ حعد ذکر ویشود.
 .3حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .513اگر شوهر حا اعتقاد حه پاک بودن زن از ححض و نفاس او را طالق دهود و

حعد وعلووم شوود زن در هنگوام طوالق در حوال حوحض خوا نفواس بووده ،طوالق او حاطول
است؛ وگر در وواردی که در وساجل « 041و  »044بیان شد.

مسأله  .514اگر شوهر حا اعتقاد حه اخنكوه ههسورش در حوال حوحض خوا نفواس اسوت او را
طالق دهد و حعد وعلوم شود زن در هنگام طالق پاک بوده 1،طالق وی صححح است.

مسأله  .515اگر فرد حداند ههسرش در حال ححض خا نفواس اسوت و از او جودا شوود

 -وثال وسافرت برود  -چنانچه ههسرش از زنوانی اسوت کوه الزم اسوت طوالق وی در

پا کی واقع شود ،حاخد جهوت طوالق دادن او توا وودتی کوه خقوحن خوا اطهحنوان پیودا کنود
ههسرش از آن ححض خوا نفواس پواک شوده ،صوجر نهاخود و حعود از آن ،چنانچوه بوراخش

وعلوووم نجاشوود کووه ههسوورش در اخووام پووا کی اسووت خووا حووحض خووا نفوواس جدخوودى بوور او

عووارض شووده  -حووا وجووود دو شوورطی کووه در صووورت سوووم وسووألۀ « »041بیووان شوود –
ویتواند وی را طالق دهد.
 شددرط چهددارم :در اخددام پددا کی کدده طددالق داده وددیشددود ،شددوهرش حددا وی نزدخکددی
نکرده حاشد

مسأله  .516اگوور ووورد حووا ههسوورش در حووالی کووه حوواجض نجوووده و پوواک اسووت نزدخكووی

کند 2،برای طالق دادن او حاخد صجر کند تا دو حواره حوحض بجحنود و پواک شوود؛ وگور در
ووارد استثناجی که در وسألۀ « »044ذکر ویشود.

مسأله  .517اگر فردی غحر از شوهر در اخام پا کی زن حا وی نزدخكی نهاخود  -چوه وطوی

حه شجهه و چه زنا  -ولی شوهرش حا او نزدخكی نكرده حاشد 3،شوهر ویتوانود در ههوان
اخام پا کی ،زن را طالق دهد.

 .1الجته ،حا رعاخت شرط چهارم.
 .2هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .3ههان.

طالق /

مسأله  .518طووالق دادن زن در اخووام پووا کی کووه حووا او نزدخكووی شووده ،در چهووار صووورت

اشكال ندارد:
ّ
صىزتاول :زن ناحالغ حاشد (نه سال قهرخش تهام نشده حاشود)؛ الجتوه نزدخكوی حوا
زوجۀ ناحالغ شرعا حرام است.
ّ
صىزتدوم :زن ،خاجسه حاشد؛

شوواخان ذکوور اسووت ،چنانچووه سوون زن  -سووحده خووا غحوور سووحده  -حووه  54سووال قهووری

برسد« ،خاجسه» وحسووب وویشوود؛ حلكوه ا گور زن  -سوحده خوا غحور سوحده  -حوه  04سوال
قهری 1رسحده حاشد و حه جهت حاال رفتن سنش 2خون ححض نجحند و اوحد حازگشوت
آن را هن نداشته حاشد« ،خاجسه» حه حساب ویآخد.
ّ
صىزتسىم :وعلووم حاشود کوه زن حاولوه و آحسوتن اسوت ،هرچنود اطوالع از آن ،حوا
3

روشهوای علهوی ووورد تأییوود کارشناسوان و اهول خجووره  -کوه از حودس و گهانووهزنی و
نظرات شخصی دور است  -حاصل شده حاشد.

حنابراین ،اگر حاوله بودن زن وعلوم نجاشد و شوهر در اخام پاکی که حا او نزدخكی کورده

وی را طووالق دهوود و حعوود حفههوود آحسووتن بوووده ،آن طووالق حاطوول اسووت و چنانچووه قصوود
 04 .1سال قهری ،تقریجا برابر حا  04سال و  145روز شهسی است و  54سال قهری ،تقریجا برابر حا  04سوال و
 33روز شهسی است .شواخان ذکور اسوت ،حوه علوت وجوود ووقعحتهوای جغرافحوایی وختلوف در سوطح
کرۀ زوحن و خكسان نجودن تعداد روزهای واههای سال و نحز تقریجوی بوودن وحاسوجۀ ووذکور و عودم لحواظ
ساعت و ثانحه در آن و جهات تأثحر گذار دخگر ،گاه تارخخی که بر اساس این وحاسوجه حوه دسوت وویآخود،
خک خوا دو روز وتغحور اسوت .حنوابراین ،توا حود دو روز احتحواط در ووورد ایون وحاسوجه رعاخوت گوردد و بورای
آنكه وحاسجه دقحقتر از این حاشد ،حاخد هر ووردی جداگانه حساب شود.
 .2اوا اگر زن حوه سوجب برداشوتن رحون خوا ورخضوی خوا اسوتعهال دارو و واننود آن خوون حوحض نهویبینود ،سون
خاجسگی وی ههان  54سال قهری ویحاشد.
 .3الجته ،اگر زن حا تحقق شراخط فوق خود را خاجسه پنداشته و در پاکی که حا و ی نزدخكی شوده طوالق حگحورد،
چنانچه حعودا در فاصولۀ زووانی  04توا  54سوال قهوری خوون حوحض عوود کنود ،ووثال خوونی دارای شوراخط و
صووفات حووحض بجحنوود ،وعلوووم ووویشووود کووه خاجسووه نجوووده اسووت .حنووابراین ،چنانچووه صووحغۀ طووالق قجوول از
سپری شدن سه واه پاکی از آخرین نزدخكی خوانده شده ،طالق وذکور حاطل وحسووب وویشوود؛ ضوهنا
خاجسووگی در غحوور وجحووث طووالق ،وعنووای دخگووری دارد ک ووه در جلوود اول ،فصوول «خوووونهووای سووه گان ووۀ
وخصوص حانوان» ،وسألۀ « »044ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

طالق دارد حاخد صحغۀ طالق را وجددا  -حا رعاخت شراخط شرعی آن  -جارى نهاخد.

صىزتچهازم :زن در سن حانوانی حاشد که حوحض وویبیننود ،اووا حوحض نشوود،

1

که در این صورت شوهر ویتواند حعد از سپری شودن سوه وواه از آخورین نزدخكوی 2او را

طالق دهد 3و اگر قجل از گذشت این ودت او را طالق دهد ،طالق حاطل است.

مسأله  .519اگر ورد حا ههسرش در حال ححض عهدا خا حه جهت ندانستن وسأله خا

فراووشووی نزدخكووی کنوود و حخواهوود او را طووالق دهوود ،حاخوود صوجر کنوود تووا دو حوواره حووحض
بجحند و پاک شود؛ وگر در وورد زنی که حاوله بودن او وعلووم اسوت ،حوا توضوححی کوه

در صورت سوم وسألۀ قجل ذکر شد.

مسأله  .511اگر حا زنی که از خون ححض و نفاس پاک است نزدخكوی کنود 4و سوپس

از او جودا شوود ،ووثال وسوافرت نهاخود ،توا زوووانی کوه وویدانود زن از اخوام پوا کی کوه حووا او
نزدخكی نهوده ،حه پا کی حعد از آن ونتقل نشده ،نهیتواند وی را طالق دهد؛

اوا اگر شک داشوته حاشود و احتهوال عقالیوی دهود کوه زن حعود از آن پوا کی ،خوون

دخده و حاجض شده و از آن پواک گردخوده اسوت ،حوا رعاخوت دو شورطی کوه در صوورت

سوم از وسأله « »041بیان شد ،ویتواند ههسرش را طالق دهد.

مسأله  .511اگوور زن حگوخوود« :از حووحض و نفوواس پوواک هسووتن» ،شوووهرش ووویتوانوود حووه

اعتهاد گفتۀ ههسرش او را  -حا رعاخت شراخط شرعی  -طالق دهد و چنانچوه حعود از
وقوووع طووالق ،زن ادعووا نهاخوود در حووال طووالق پوواک نجوووده اسووت ،ادعوواخش پذیرفتووه

نهیشووود؛ وگوور آنكووه گفتووۀ وی از طریووق شوورعی واننوود شووهادت دادن دو ووورد عووادل
(بینه) ثاحت شود.

 .1فوورق نوودارد ایوون اووور حووه جهووت اصوول خلقووت حاشوود خووا حووه سووجب عارضووهای واننوود بیهووارى خووا وصوورف دارو
حاصل شده حاشد خا حه جهت عادتی که در اوثال او جارى است؛ وثل اخنكه زن در اخام شحر دادن خا در
اواجل سن حلوغش حاشد.
 .2حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.
 .3سپری شدن ودت وذکور ،هرچند حدون قصد طالق دادن زن حاشد کافی است.
 .4حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.

طالق /

مسأله  .512اگر فرد ههسرش را  -حا رعاخت شوراخط شورعی  -طوالق دهود ،ولوی حعودا
زن ادعا کنود طوالق در اخوام حوحض خوا نفواس واقوع شوده اسوت و زوح ایون اوور را انكوار

نهاخد ،در وقام ورافعه نزد حاکن شرع ،گفتار زوح حا قسن خوردن پذیرفته ویشود ،حوه

شرط آنكه خالف ظاهر نجاشد.

شراخط طالق

مسأله  .513برای اجراء صحغۀ طالق ،حاخد سه شرط ذیل رعاخت شود:
 .1صحغۀ وخصوص طالق خوانده شود؛

 .2طالق بر اوری که هنوز اتفاق نحفتاده خا ناوعلوم است ،وعلق و واحسته نشود؛
 .3برای اجرای صحغۀ طالق ،شاهد گرفته شود.

توضحح این شراخط ،در وساجل حعد ذکر ویشود.

 شرط اول :صحغۀ وخصوص طالق خوانده شود

مسأله  .514بوورای انجووام طووالق الزم اسووت حووه قصوود وقوووع طووالق و جوودایی«1صووحغۀ

طالق» خوانده شود و وجرد رضاخت قلجی طرفحن خا خكی از زوجوحن بور جودایی حودون
خواندن صحغۀ طالق کافی نحست.

2

شاخان ذکر است ،ههان طور که قجال ذکور شود ،طوالق «اخقواع» اسوت و احتحواح حوه

قجول زوجه و اطالع وی ندارد.

3

مسأله  .515طالق حاخد توسط زوح خا وکحل 4انجام شود و انسان ویتواند بورای اجوراء

خود زوجه را وکحل کند.
صحغۀ طالقِ ،

 .1ونظور از قصد طالق ،در وسألۀ « »044ذکر شد.
 .2حنابراین« ،طالق سفحد خا سپید» خا «طالق عاطفی» (خا طالق حوا اسواوی و عنواوین عرفوی دخگور) کوه در آن
«صوووحغۀ ط ووالق»خوان ووده نشوووده ،ط ووالق ش وورعی وحسووووب نهووویشوووود و زوجوووه ههچنوووان «زن ش وووهردار»
وحسوب ویشود ،هرچند زوجحن ودت طوالنی از هن جدا بوده و رواحط جنسی نداشته حاشند.
ُ
 .3الجته طالق خلع و وجارات از جهتی شجحه عقود وحسوب ویشوود کوه توضوحح آن ،در وجحوث ور بووط حوه
آن بیان خواهد شد.
 4حكن طالق حا اذن زوح ،در وسألۀ « »015ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .516طالق حاخد حه صحغۀ عربی صححح و حوا کلهوه «طوا ِلق» خوانوده شوود؛ حوه
این صورت که:

 اگر خود شوهر حخواهد صحغۀ طالق را حخواند و نام زن او ووثال فاطهوه حاشود ،حوهُ
1
َ
ُ َ
فاط َهوة
فاط َهوة طوا ِلق» خوا « ِ
قصد وقوع طوالق و جودایی کوافی اسوت حگو خود« :ز ْو َجتوی ِ
َطا ِلق» خا « َز ْو َجتی َطا ِلق» خا « َ
هی طا ِلق»؛
َْ
وت َطوا ِلق» خوا آنكوه حوا اشواره
نحز ویتواند حا وخاطب قراردادن زن حه وی حگوخد« :ان ِ
کردن حه او حگوخد« :ه ِذه َطا ِلق».
ُ
 اگر زوح فورد دخگورى را وکحول کنود ،کوافی اسوت آن وکحول حگو خودَ « :ز ْو َجوة ُو َوو ِکلیُ
ُ
2
فاط َهة َطا ِلق» خا « َز ْو َجة ُو َو ِکلی َطا ِلق».
ِ
َ َ ُْ
وك ،
حووا توجووه حووه نكووات فوووق بوورای طووالق دادن زن ،گفووتن جهال تووی واننوود «طلقتو ِ
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َ
وت حا ِج َنوة» خوا غحور آن بورای طوالق دادن زن
وت خلحوة ،أن ِ
أن ِت ُوطلقة ،أن ِت طالق» خوا «أن ِ
کافی نحست.

مسأله  .517اگوور ووورد نتوانوود طووالق را حووه صووحغۀ عر بووی حخوانوود و نتوانوود بوورای ایوون کووار
وکحل هن حگحرد ،ویتواند حه هر لفظی از ز حوانهوای دخگور کوه وتورادف حوا صوحغۀ عر بوی

آن است ،ههسرش را طالق دهد.

مسأله  .518اگر وردی که توانایی سخن گفوتن دارد ،ههسورش را حوا نوشوتن خوا اشواره

طالق دهد صححح نحست؛ اوا وردی که قدرت تكلن ندارد  -واننود فورد الل خوا گنوو -
ویتواند ههسرش را حا نوشتن صحغۀ طالق خا حا زحان اشاره ،طووری کوه وعنوای طوالق
را حفههاند  -حا رعاخت سایر شراخط  -طالق دهد.

مسأله  .519اگوور فووردی حوودون داشووتن وکالووت از زوح اقوودام حووه اجوورای صووحغۀ طووالق
نهاخد ،چنحن طالقی صححح نحست ،هرچند زوح حعد از اطالع آن را اجازه دهد؛

3

 .1خعنی ههسر ون فاطهه ،رها و وطلقه است.
 .2حنابراین ،اگر زنی که طالق داده ویشود ،وعحن حاشد ،ذکر نام خا فاوحل او الزم نحست و کافی اسوت گفتوه
ُ
شودَ «« :ز ْو َجتی َطا ِل ٌق»؛ « َز ْو َجة ُو َو ِکلی َطا ِل ٌق».
 .3حنابراین ،احكام فضولی در طالق جاری نهیشود.

طالق /

اوا اگر فردی حا اذن زوح اقدام حه اجرای صحغۀ طالق نهاخد ،حدون آنكوه زوح بورای

انجام طالق حوه وی وکالوت داده حاشود 1،صوححح بوودن چنوحن طالقوی وحول اشوكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

 شرط دوم :طالق بر اوری که هنوز اتفاق نحفتاده خا ناوعلوم است ،وعلق نشود

مسأله  .521وعلق و واحسته بودن طالق بر اوری که هنگام اجرای صحغۀ طالق هنووز
اتفاق نحفتاده ،صححح نحست.

حنووابراین ،اگ ور وووثال صووحغۀ طووالق را وعلووق بوور ارتكوواب گنوواه وعحنووی توسووط زوجووه

جوواری نهاخوود ،طووالق حاطوول اسووت و فرقووی نوودارد کووه شوووهر حدانوود آن اووور حعوودا اتفوواق

ویافتد خا نداند.

مسأله  .521وعلووق و واحسووته بووودن طووالق بوور اوووری کووه وعلوووم نحسووت هنگووام اجوورای
صحغۀ طالق اتفاق افتاده خا نه ،صححح نحست؛

حنابراین ،اگر وثال صحغۀ طالق را وعلق بر «خحانت قجلی ههسور خوا داشوتن سواحقۀ

ازدواح قجلی» جاری نهاخد ،در حالی که زوح از حصول خا عدم حصوول چنوحن اووری

وطلع نجاشد ،طالق حاطل است.

وقووات طالق 2خا شراخط صوحت
شاخان ذکر است ،چنانچه اور وذکور از ارکان و ِ

آن حاشد  -وانند پاک بودن زن از ححض خا نفاس - 3اشكال ندارد.
 شرط سوم :برای اجرای صحغۀ طالق شاهد گرفته شود

مسأله  .522در هنگ ووووام اجووووورای ص و ووحغۀ ط و ووالق حاخ و وود دو و و وورد 4عو وووادل 5حض و ووور
 .1وکالت برای طالق «عقد» ویحاشد ،ولوی اذن دادن بورای طوالق نووعی «اخقواع» وحسووب ویشوود و کوافی
بودن آن برای تحقق طالق ،وحل اشكال است.
َ
ُ
ْ َ ْ
هة َز ْو َجتی ف َ
هی طا ِلق»؛ اگر فاطهه ههسر ون است وطلقه حاشد.
فاط
 .2وانند اخنكه حگوخد« :ؤن کانت ِ
 .3توضحح آن ،در وسألۀ « »055ذکر شد.
 .4شنحدن دو خا چند زن عادل کافی نحست ،هرچند حه ضهحهۀ خک ورد عادل حاشد.
 .5حنووابراین ،در صووورتی کووه عوودالت آن دو ووورد ثاحووت نشووده حاشوود و وجهووول الحووال حاشووند کووافی نحسووت و
وعنای عدالت و راههای اثجات آن در جلد اول ،فصل «تقلحد» ،وسألۀ « »3بیان شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

داشته حاشند و صحغۀ طالق را حه اتفاق هن حشنوند؛ در غحر این صورت ،طالق حاطول

است.

حنووابراین ،اگوور فقووط خكووی از آن دو نف ور صووحغۀ طووالق را حشوونود و حعوود از آن صووحغۀ

طالق تكرار شود و فرد دخگر آن را حشنود ،کافی نحست.

شوواخان ذکوور اسووت ،الزم نحسووت دو شوواهد عووادل ،زنووی کووه طووالق داده ووویشووود را
حشناسند و ههحن قدر که ورد حگوخدَ « :ز ْو َجتوی طوا ِلق» و دو شواهد حاضور در وجلوس
حشنوند کافی است.
مسأله  .523اگر دو ورد عادل در وجلس طالق حضور نداشته حاشوند ولوی از طریوق

تلفن ،حلندگو و وانند آن صحغۀ طالق را حشنوند ،صحت طوالق وحول اشوكال اسوت
و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

حنابراین ،اگر چنحن طالقی اجرا شده ،حنابر احتحاط واجب کافی نحسوت و دو حواره

صحغۀ طالق حا حضور دو ورد عادل در وجلس طالق خوانده شود.

وود شووهر و نحوز
مسأله  .524اگر زوح ،فردی را در اجرای صحغۀ طالق وکحل نهاخود ،خ ِ

وکحوول وی کووه اجوورا کننوودۀ صووحغۀ طووالق اسووت ،نهوویتواننوود حووه عنوووان شوواهد صووحغۀ

طالق وحسوب شوند؛

الجتووه ،ا گوور فوورد حووه شخصووی (ووورد عووادلی) وکالووت دهوود تووا فوورد ثووالثی را وکحوول در

اجرای صحغۀ طوالق نهاخود ،آن شوخص وویتوانود حوه عنووان خكوی از دو شواهد صوحغۀ

طالق وحسوب شود.

مسأله  .525فردی که حه عادل نجوودن خووخش اطهحنوان دارد ،حنوابر احتحواط واجوب

حاخوود از قوورار گوورفتن حووه عنوووان خكووی از دو شوواهد طووالق ،اوتنوواع ورزد ،هرچنوود طووالق
دهنده وی را عادل حداند.

مسأله  .526اگوور شوووهر خووا وکحوول وی حووا اعتقوواد حووه عووادل بووودن دو شوواهد ،اقوودام حووه

اجرای صحغۀ طالق در حضور آنوان نهاخنود ،ولوی حعود از طوالق وعلووم شوود کوه هور دو

شاهد خا خكی از آن دو عادل نجوده ،طالق وذکور حاطل است.

طالق /

مسأله  .527اگر شوهر خا وکحول وی حوا اعتقواد حوه فاسوق بوودن دو شواهد خوا خكوی از آن

دو 1،اقوودام حووه اجوورای صووحغۀ طووالق در حضووور آنووان نهاخنوود ،ولووی حعوود از طووالق ثاحووت
شود که شاهدان وذکور عادل بودهاند ،طالق صححح است.

مسأله  .528اگر زن شک داشته حاشد که شوهرش وی را طالق داده خا نه ،چنانچوه
شوهر حگوخد او را طالق داده است ،گفتهاش پذیرفته ویشود.

مسأله  .529اگر وردی ههسر خوخش را طالق دهد ،در صورتی که خودش خوا ههسور

وطلقووهاش خووا شووخص ثووالثی کووه قصوود ازدواح حووا آن زن را دارد ،حعوود از فووراغ از اجوورای
صحغۀ طالق نسجت حه صححح بودن و رعاخت شراخط طالق شک کنود  -وثول شوک
در عادل بودن شاهدان طالق خا پا کی زن از ححض  -چنانچه احتهال عقالیی دهد

کوه طووالق حووا رعاخوت شووراخط صوحت خوانوده شووده ،ویتوانوود حكون حووه صووححح بووودن
طالق نهاخد و فرق ندارد که صحغۀ طالق را خود ورد خا وکحل وی خوانده حاشد.

مسأله  .531اگر فورد شوخص دخگوری را وکحول بورای انجوام طوالق نهاخود ،توا وقتوی کوه
شک دارد وکحل صحغۀ طالق را خوانده خا نه ،حكن حوه حواقی بوودن زوجحوت ههسورش

ویشود؛

الجته اگر وکحل خجر دهد صحغۀ طوالق را خوانوده ،چنانچوه از گفتوۀ وی اطهحنوان

حاصل نشود ،اکتفا حه خجر وی وحل اشوكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب وراعوات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

اقسام طالق
 تعرخف اقسام طالق (حاجن و رجعی) و ووارد طالق حاجن

2

مسأله  .531طالق دو قسن است ،طالق حاجن و طالق رجعی.
 .1خا حا وجود شک در عدالت هر دو شاهد خا خكی از آن دو و ثاحت نشدن آن حه طریق وعتجر شرعی.
 .2تقسحن طالق حه رجعی و حاجن از جهت جایز بودن خا جایز نجودن رجوع زوح در زووان عوده اسوت و طوالق،
تقسحهات دخگری نحز دارد که در وجاحث حعد ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

«طالق حاجن» آن است که حعد از طالق ،ورد حق ندارد حه ههسر خود رجووع کنود؛

خعنی حدون انجام عقد جدخد ،راحطۀ زوجحت قجلی را اداوه دهد.

اوووا ا گوور طووالق «رجعووی» حاشوود ،شوووهر ووویتوانوود در اخووام عووده حووه زن رجوووع نهاخوود و

حدون انجام عقد جدخد ،راحطه زوجحت را برقرار سازد.

1

مسأله  .532طووالق در شووش وووورد «حوواجن» اسووت و در حقحووۀ ووووارد« ،رجعووی» اسووت؛
وواردی که طالق حاجن ویحاشد ،عجارت است از:

 .1طالق دختر حچۀ ناحالغ (دختری که نه سال قهرخش تهام نشده است)؛
 .2طالق زن خاجسه (وعناى خاجسگی در وسألۀ « »044گذشت)؛

 .3طالق زنی که شوهرش حعد از عقد حا او (از جلو خا پشوت) نزدخكوی نكورده ،وگور

ووردی که در وسألۀ حعد خواهد آود؛

 .4طالق سوم در وورد زنی که حا شراخط ویژهای دو حار طالق داده شوده( ،توضوحح

آن در وسألۀ «»070خواهد آود)؛
ُ
 .5طالق خلع و وجارات( ،توضحح احكام آن حعدا ذکر ویشود)؛

 .6طووالق توسووط حووا کن شوورع خووا حووه اووور وی ،در ووووارد خاصووی 2کووه توضووحح آن در

وجحث «طالق والختی توسط حاکن شرع» ذکر ویشود.
 رجعی بودن طالق زن حاوله

مسأله  .533اگوور زن در حووالی طووالق داده شووود کووه شوووهرش حووا وی نزدخكووی نكوورده،
ولووی حووه سووجب ورود ونووی شوووهرش در َو ْه ِجوول وی حووهطور طجحعووی ،خووا حووه شووحوۀ دخگووری
حاوله حاشد ،طالق وذکور طالق رجعی وحسوب ویشود.
ههوووحن طوووور اس ووت حكووون ،اگووور نزدخك ووی ص ووورت نگرفت ووه و زن ح ووا ش ووحوۀ تلق ووحح
وصنوعی حدون ورود ونی حه َو ْه ِجل حاوله شده حاشد ،حدین صوورت کوه اسوپرم وورد و

 .1حا توضححی که در احكام رجوع بیان ویشود.
 .2طالق توسط حاکن شرع در برخی ووارد ،طالق حاجن است و برخی وووارد دخگور ،رجعوی اسوت کوه توضوحح
ووارد وذکور در وجحث «طالق والختی» ذکر ویشود.

طالق /

تخهک ههسرش در خارح از فضواى رحون و َو ْه ِجول (ووثال در آزواخشوگاه) حوارور شوده،
سپس نطفه حارور شده (روخان) در رحن ههسرش قرار داده شده و زن حاوله شود.
 وساجل وربوط حه سه طالقه کردن زن

مسأله  .534اگر شوهر ،ههسرش را دو حار طالق دهد و حعد از هور حوار طوالق ،در اخوام
عده حه وی رجوع نهاخد (در صورتی که طالق رجعی حاشد) خوا وی را وجوددا حوه عقود

خوووخش در آورد (در صووورتی کووه طووالق حوواجن حاشوود خووا طووالق رجعووی بوووده و اخووام عووده
سپری شده حاشد) ،آن زن حعد از طالق سوم بر او حرام ویشود.

1

مسأله  .535اگر زن حا توضححات وسألۀ قجل سه حار طالق داده شود ،چنانچوه حعود
از طالق سوم ،آن زن حا ورد دخگوری 2ازدواح نهاخود ،حوا وجوود پونج شورط ،شووهر اولوش

ویتواند حا آن زن ازدواح نهاخد:
شفس ّاول :عقود شووهر دوم داجهوی حاشوود؛ اووا ا گور ازدواح دوم ووقوت حاشود ،حعوود از

آنكه از او جدا شد ،شوهر اول نهیتواند او را عقد کند.
شس ّ
دوم :شوهر دوم حوا او نزدخكوی کنود و احتحواط واجوب آن اسوت کوه نزدخكوی از
جلو َ(و ْه ِجل) حاشد ،نه از پشت؛
شس ّ
سىم :شوهر دوم طالقش دهد خا حهحرد؛
شس چهازم :عدۀ طالق ،خا عدۀ وفات شوهر دوم تهام شود؛

شس پًدن :حنابر احتحاط واجب شوهر دوم در زوان نزدخكی ،حالغ حاشد.

مسأله  .536اگوور فووورد سوووه حووار صوووحغۀ طووالق را جوواری نهاخوود ،ولووی حعوود از هوور حووار  -حووا
توضححی که گذشت  -رجوع حه ههسر خا عقد جدخدی صورت نگحرد ،فقوط طوالق اول

 -حا رعاخت شراخط آن  -صححح است ،هرچند قصد زوح وحقق شدن سه طالق حاشد.

 .1شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور در اثنووای سووه طووالق ،ووورد دخگووری حووا آن زن ازدواح داجوون و نزدخكووی نهاخوود ،ووجووب
حروووت نهوویشووود و اگوور حعوود از سووه طووالق ووورد دخگووری حووا او ازدواح کنوود ،حكوون آن در وسووألۀ حعوود ذکوور
ویشود.
ُ
َ
 .2چنحن شخصی را «وح ِلل» ویناوند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 پاخان راحطۀ زوجحت حا طالق حاجن

مسأله  .537زنی که طالق وی حاجن بووده ،حوا اجورای صوحغۀ طوالق راحطوۀ زوجحوت حوا
ههسرش و حقوق وتقابل بین زوجحن حهطور کلی از بین ویرود؛

الجته اگر زن حاوله حاشد ،نفقهاش تا هنگام وضع حهل ،بر عهدۀ شوهر است.

1

 حاقی بودن احکام زوجحت در عدۀ طالق رجعی

مسأله  .538زنی که طالق وی رجعی بوده ،در اخام عده ،تهام احكوام زوجحوت بوین
او و ههسرش حاقی است .حنابراین:

 -زن حاخوود نسووجت حووه اسووتهتاعات وتعووارف زناشووویی تهكووحن نهاخوود و وسووتحب

است زخنت خوخش را برای شوهرش آشكار نهاخد.

 -زن نهیتواند حدون اذن شوهر از ونزل خارح شود.

2

 -نفقۀ زن  -در صورتی که ناشزه نجاشد - 3در دوران عوده بور عهودۀ شووهر اسوت،

چه حاوله حاشد خا نجاشد و بر شوهر حرام است او را از خانهاى کوه ووقوع طوالق در آن
خانه سا کن بوده است ،بیرون کنود؛ ولوی در ووواردی کوه فحشوای واضوح و آشوكاری

انجام داده وانند وقتی که وی ورتكب زنا شده ،بیرون کردن او جایز است.
 -ورد نهیتواند در دوران عدۀ آن زن ،حا خواهر وی ازدواح کند.

 در صورت فوت هر خک از زن خا شوهر در اخام عده ،دخگرى از او ارث ویبرد. احکام رجوع کردن

مسأله  .539ههان طور که در وسألۀ « »071ذکر شد ،تا وقتی کوه زن در عودۀ طوالق

رجعی است ،شوهرش وویتوانود حوه او رجووع نهاخود و حودون انجوام عقود جدخود راحطوۀ

 .1توضحح احكام نفقه در فصل «نفقات» بیان شد.
 .2وگر ووارد استثنایی که در وساجل « 450و حعد از آن» بیان شد.
 .3اگر زن در حالی که ناشزه است طالق رجعی داده شوود ،در اخوام عوده نفقوه نودارد؛ وگور آنكوه توحوه نهاخود و
ناشزه وحسوب نشود.

طالق /

زوجحت را برقرار سازد؛ رجوع ورد حه دو صورت ویتواند وحقق شود:

.1گفحاز؛ خعنوی حوه قصود رجووع سوخنی حگو خود و وعنوای آن سوخن ایون حاشود کوه

دوحاره ازدواح حا ههسرش را بر قرار نهوده است.

.2عمل؛ توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر ویشود.

مسأله  .541اعهالی که حا آنها رجوع وحقق ویشود از قرار ذیل است:

الف .ورد حا ههسرش نزدخكی نهاخد ،هرچند قصد رجوع نداشته حاشد.

ب .حا قصد رجوع ،نگاه شهوتانگحز و ههراه حا لذت جنسوی حوه ههسورش نهاخود

و چنانچه این کار حدون قصد رجوع حاشد ،اثری ندارد.

ج .حا قصد رجووع ،اقودام حوه بوسوحدن خوا لهوس کوردن ههسورش حوا شوهوت نهاخود و

چنانچه این کارها حدون قصد رجوع حاشد ،وحقق شدن رجووع وحول اشوكال اسوت

و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود .حنابراین ،اگر نخواهد رجوع کنود
حنابر احتحاط واجب دوحاره زن را طالق دهد.

مسأله  .541اگر عهلی از اعهال وذکور در وسألۀ قجل از فورد غافول خوا خوواب خوا سوایر
افرادی که قصد انجام عهل را ندارند سر بزند ،رجوع حه آن وحقق نهیشود.

1

ههچنحن ،رجوع حا عهلی کوه وورد آن را حوا التفوات و توجوه انجوام داده ،ولوی اصوال

قصد انجام آن را حوا زن وطلقوهاش نداشوته ،وحقوق نهویشوود؛ واننود اخنكوه زنوی را حوه
اعتقاد اخنكه ههسر غحر وطلقهاش اسوت از روی شوهوت بجوسود خوا لهوس نهاخود خوا حوا
وی نزدخكووی کنوود و حعوود از آن ولتفووت شووود کووه اشووتجاه کوورده و آن عهوول را حووا ههسوور

وطلقهاش انجام داده است.

مسأله  .542ورد براى رجوع کردن الزم نحسوت شواهد حگحورد ،هرچنود شواهد گورفتن

افضل است؛

حنابراین ،اگر حدون اخنكه ههسرش خا شخص دخگری حفههد حا خكی از شوحوههوای

ذکووور شوووده در وسوووألۀ « »075حوووه ههسووورش رجوووع کنوود  -وثوول اخنكووه در وكووانی کووه
 .1وثل اخنكه ورد در حالی که خواب است ههسرش را بجوسد خا حا وی نزدخكی نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههسرش حضور ندارد حگوخد« :حه ههسرم رجوع کردم»  -رجوعش صححح است.

مسأله  .543وکحل گرفتن برای رجوع در طالق صححح است .حنابراین ،اگر وکحل در
اخام عده خطاب حه زن حگوخد« :تو را حه ازدواح ووکلن برگرداندم» خا «حه تو رجوع کوردم»

و حووا گفووتن آن ،قصوود رجوووع نهووودن ووکوول حووه زوجووهاش را نهاخوود ،کووافی اسووت و رجوووع

وحقق ویشود.

مسأله  .544اگر ورد در اخام عده ادعوا نهاخود کوه حوه ههسورش رجووع کورده ،ادعواخش

پذیرفته ویشود؛

ولووی چنانچووه حعوود از تهووام شوودن عووده چنووحن ادعووایی نهاخوود و ههسوورش او را

تصوودیق نكنوود ،ادعووای وی در صووورتی پذیرفتووه ووویشووود کووه «بینووۀ شوورعی» 1بوور آن

شهادت دهند.

2

مسأله  .545اگر ورد در اخام عده ،اصل طوالق رجعوی را انكوار نهاخود ،ایون اوور رجووع
وحسوب ویشود ،هرچند انكار وی کاذحانه و دروغ حاشد.

مسأله  .546اگر ورد در طالق رجعی حوق رجووع خوود را سواقط نهاخود ،اثوری نودارد و

حاز هن ویتواند حه ههسرش در اخام عده رجوع نهاخد؛

اوا چنانچه ورد وثال در ازای درخافت عوض حا ههسرش وصالحه نهاخد که دخگور حوه

او رجوووع نكنوود ،ایوون وصووالحه صووححح اسووت و نجاخوود حووه وی رجوووع نهاخوود ،ولووی در ایوون

صورت نحز حق رجوعش از بین نهیرود و در صورتی که در اخام عوده رجووع کنود ،ازدواح
دوحووواره بووور قووورار خواهووود شووود ،هرچنووود حوووه جهووت تخلووف از قوورارداد وصووالحه ،ورتكووب
وعصحت شده است و در این صورت زوجه ویتواند وصالحۀ وذکور را فسخ نهاخد.

 .1ونظور از آن ،شهادت «دو ورد عادل» خا «خک ورد عادل حه انضوهام دو زن عوادل» وویحاشود؛ اووا شوهادت
خک ورد عادل حه انضهام قسن زوح در نزد حاکن شرع کافی نحست.
 .2در صورت فقدان بینۀ شرعی ،رجوع ثاحت نهیشود؛ الجته ورد ویتواند در ورافعۀ شرعحه نزد حاکن شورع،
در صورتی کوه زن ونكور رجووع اسوت حخواهود کوه زن قسون حخوورد بور اخنكوه وورد در اخوام عوده رجووع نكورده
است و اگر زن ویگوخد :از رجوع اطالع ندارم ،حخواهد که بر این اور قسن خاد کنود (خعنوی زن قسون حخوورد
بر اخنكه نسجت حه رجوع ورد حه وی در اخام عده ،اطالعی ندارد).

طالق /

 طالق خل و وجارات

مسأله  .547طالق بر سه قسن است:
ُ ْ
2
 .1طالق خلع؛  .2طالق وجارات؛  .3طالق عادی.
1

 oتعرخف طالق خل

مسأله  .548زنووی کووه نسووجت حووه شوووهرش تهایوول نداشووته و از وی «کراهووت ش ودخد و

تنفوور» دارد ،ووویتوانوود حووا حووذل وهرخووه خووا وووال دخگووری از شوووهرش حخواهوود وی را طووالق
دهد.

طالق در این فرض ،که کراهت شدخد فقط از طرف زوجه است و در وقابول حوذل
ُ ْ
وال صورت ویگحرد« ،طالق خلع» ناوحده ویشود.
 oشراخط طالق خل

مسأله  .549در طووالق خلووع حاخوود تهووام شووراخطی کووه در طووالق ع وادی بیووان گردخوود،
رعاخووت شووود و عووالوه بوور آن ،شووراخط اختصاصووی طووالق خلووع نحووز وراعووات گووردد .ایوون

شراخط عجارتند از:
شس ّاول :زن از شوهرش «کراهت شدخد و تنفر» داشته حاشد؛
شففس ّ
دوم :زن وهوور خووا وووال وعووحن دخگووری را حووه عنوووان «عوووض طووالق خلووع» حووذل

نهاخد؛

شس ّ
سىم :صحغۀ وخصوص طالق خلع خوانده شود.

توضحح شراخط فوق ،در وساجل آخنده خواهد آود.

 .1این تقسحن ،از جهت واقع شدن عوض در وقابل طالق و وساجل وربوط حه آن است.
ُ
 .2طوالق ،چنانچووه طوالق خلووع و طووالق وجوارات نجاشوود ،طووالق عوادی وحسوووب ووویشوود کووه احكووام آن در
ُ
وساجل قجل بیان گردخد .در این قسهت ،احكام ویژۀ طالق خلع و وجارات ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 شرط اول :زن از شوهرش کراهت شدخد و تنفر داشته حاشد

مسأله  .551طالق خلع در صورتی وحقق ویشود که زن از شوهرش کراهت شودخد
و تنفر داشته حاشد و این کراهت حه حدی حاشد که ووجب شود عهال حقووق واجوب

زناشویی را رعاخت ننهاخد و ولتزم حه حدود الهی در وورد وی نجاشد خا آنكوه شووهرش
را حه این اور (رعاخت نكردن اوور وذکور) تهدخد نهاخد.

مسأله  .551کراهت و تنفر زن از شوهر خود در طوالق خلوع ،وهكون اسوت بور اثور اووور
وختلفی حاشد که گاه حا توجه حه آن ،حكن طالق خلع نحز وتفاوت ویشود؛ این اووور

عجارت است از:

 .1کراهت وی حه جهت زشتی چهره و اندام شوهر خا حد اخالقی او خا وعتاد بوودن

خا فقحر بودن خا سایر خصوصحات فردى او حاشد.

 .2کراهوت وی حوه جهووت رعاخوت نكووردن حقووق وسووتحجی زن ،واننود توسووعه در

نفقات خا انجام اعهالی که وخالف ذوق و سلحقه زن است ،واننود ازدواح وجودد حوا

زن دخگر حاشد.

 .3کراهت وی حه جهت رعاخت نكردن حعضی از حقوق واجوب زن توسوط شووهر
َ
حاشد وثل نپرداختن نفقۀ واجب زن خا رعاخت نكردن حق الق ْسن 1وی.
در ووارد سه گانۀ فوق ،چنانچه زوجه والی را حذل نهاخود توا شووهرش وی را طوالق

خلع دهد ،چنحن طالق خلعی صححح است.

 .4ونشأ کراهت و تنفر زن و درخواست جدایی و طالق ،اذخت شووهر ،دشونام دادن

و ناسزا گفتن حه زن خا کتک زدن او و وانند آن حاشد و زن حه جهت رهایی از آزار و اذخوت

شوهر ،ووالی را حوذل وویکنود توا او را طوالق خلوع دهود و از شور وی خوالص گوردد ،چنوحن

طالق خلعی حاطل است و شوهر والک عوض نهیشود؛ حلكه چنحن طالقی که در ازای
حذل وال است حه عنوان طالق عادى و غحر خلع هن وحسوب نهیشود.
 .1توضحح حق القسن ،در وسألۀ « »433ذکر شد.

طالق /

شاخان ذکر است ،در فرض وذکور (وورد چهارم)اگر زن حدون اکراه و اججوار وهور خوا

وووال دخگووری را حووه شوووهرش حووهطور وجووانی وصووالحه نهاخوود حووه شوورط آنكووه شوووهر او را

طالق عادی (طالق غحر خلوع) دهود خوا وی را وکحول در طوالق عوادی نهاخود ،بور شووهر
واجب است حه آن شرط عهل کند و چنحن طالقی کوه در ازای حوذل ووال نهیحاشود،

صححح واقع ویشود.

مسأله  .552ا گووور طوووالق خلوووع حووودون کراهوووت شووودخد و تنفووور زن از شووووهرش  -حوووا
توضححی که در دو وسألۀ قجل گذشت  -واقع شود ،طالق خلع حاطل اسوت و شووهر

والوک عووض نهیشووود ،حلكوه چنووحن طالقوی کوه در ازای حووذل ووال اسووت ،حوه عنوووان
طالق عادى و غحر خلع هن وحسوب نهیشود.

شاخان ذکر است ،در این وسأله نحز ویتووان واننود وسوألۀ قجول ،از شوحوه وصوالحه

استفاده نهود.

 شرط دوم :زن وهر خا ودال وعدحن دخگدری را حده عندوان «عدوض طدالق خلد » حدذل
نهاخد

مسأله  .553طووالق خلووع در صووورتی وحقووق ویشووود کووه زن وهر خووه خووا وووال دخگوور
عوض طالق خلع حه شوهر حوذل نهاخود و
خوخش را که وعلوم و وعحن است ،حه عنوان
ِ
فرقی نحست که وال حذل شده بیشتر از وهرخه خا وساوی خا کهتر از آن حاشد.

مسأله  .554وووالی کووه زن حووه عنوووان عوووض طووالق خلووع قوورار ویدهوود ،حاخوود دارای

شراخط ذیل حاشد:

 .1از نظوور شوورعی ،والووک شوودن وسوولهان نسووجت حووه آن صووححح حاشوود .حنووابراین،

شراب خا خوک خا سو و وانند آن نهیتواند عوض طالق خلع قرار گحرد.

 .2عرفا ارزش والی داشته حاشد .حنابراین ،ا گور زن عحنوی واننود ز یوور آالت طوالی

خودش خوا طلجوی را کوه حاحوت وهور از شووهرش دارد خوا ونفعوت خوک سواله ونزلوی را کوه
والک آن است ،عوض طالق خلع قرار دهد صححح است؛

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوا حذل اشحای بیارزش وانند خک دانه گندم خوا خوک بورگ درخوت خوا خوک وشوت

خاک حه عنوان عوض طالق خلع ،صححح نحست.

 .3وعلوم حاشد .حنابراین ،اگر خكی از دو شیء  -وانند واشوحن خوا زووحن  -را حودون

تعحین آن عووض طوالق خلوع قورار دهود ،صوححح نحسوت 1،حلكوه عووض طوالق خلوع

حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود حووه ههووان کحفحتووی کووه در وعاوضووه و خر خوود و فووروش وعتجوور
است ،از جهت اوصاف و وقدار 2وعلوم حاشد؛

الجتو ووه ،ا گو وور زن ههو ووان وهرخو ووهای را کو ووه در عقو وود ازدواح بو ووراخش قو وورار داده شو ووده

(وهر الهسهی) حه عنوان عوض طالق خلع قرار دهد ،وعلوم بوودن آن حوه کحفحتوی کوه
در وجحث وهرخه وساجل « 471و  »474بیان شد کافی است.

 .4ولووک زن خووا در حكوون آن حاشوود؛ وووثال ا گوور زن حخواهوود  14سووكۀ بهووار آزادی را حووه

عنوووان عوووض طووالق خلووع قوورار دهوود ،حووه هوور خووک از صووورتهای ذیوول وهكوون اسووت

لحاظ گردد:

الف .ده سكۀ خود را حه صورت عحن شخصی 3عوض قرار دهد.

ب .ده سكهای که از شوهرش خا دخگری طلب دارد را حه عنوان عوض قرار دهد؛

ج .ده سووكه را حووه صووورت کلووی در ذوووۀ خووود حووه عنوووان عوووض قوورار دهوود و در ایوون

صورت ویتواند آن را حال خا ودتدار قرار دهد؛ الجته ،حاخد ودت آن وعلوم حاشد.

4

 .1قراردادن شحجی حه عنوان عوض طالق خلع حه صورت «کلی در وعحن» صححح است ،واننود اخنكوه خكوی
از ده سكۀ بهار آزادی وثل هن را عوض طالق خلع قرار دهد؛ توضحح کلی در وعحن در جلد سوم ،فصل
خرخد و فروش ،وسألۀ « »40ذکر شد.
 .2حه جلد سوم ،فصل «خرخد و فروش» ،وسألۀ « ،»104شرط دوم و سوم رجوع شود.
 .3وعنای «عحن شخصوی» و «کلوی در ذووه» در جلود سووم ،فصول «خر خود و فوروش» ،وسواجل « 41توا »47ذکور
شد.
 .4پس از انجام طالق خلع در صورت «الف» ،ههان  14سكه حه ولكحت شوهر در ویآخد؛ در صوورت «ب»،
وود
طلجووی کووه زن حاحووت  14سووكه از شووخص دخگوور داشووته حووه زوح ونتقوول ویشووود و ا گوور طلووب وووذکور از خو ِ
شوووهر بوووده ،شوووهر بووریء الذوووه وی گووردد و در صووورت «ح» ،زن  14سووكه در ذوووۀ خووود حووه صووورت حووال خووا
ودتدار حسب توافق حدهكار ویشود.

طالق /

مسأله  .555اگر زن وال فرد دخگری را حه عنوان عووض طوالق خلوع قورار دهود ،چنود
صورت دارد:

الف .چنانچه حوذل حوا اذن آن فورد و حودون قصود وجانحوت در حوذل 1حاشود ،حوذل و

طالق خلع هر دو صححح است.

ب .چنانچه حذل حدون اذن آن فرد حاشد ،حذل و طالق خلع هر دو حاطل است.

ج .چنانچووه ایوون حووذل حووا اذن آن فوورد و حووهطور وجووانی حاشوود ،طووالق خلووع حاطوول

ویحاشد.

الجتووه ،ا گوور حووذل در ازای وطلووق طووالق بوووده و غحوور از صووحغۀ طووالق خلووع ،صووحغۀ

طالق عادی (غحور خلوع) نحوز خوانوده شوده (ووثال حوه جهوت رعاخوت احتحواط) و در آن
قصد حقحقی طالق حدون عوض شده حاشد ،حذل و طالق وذکور صححح است.

مسأله  .556اگوور زن شووحجی را حووا اعتقوواد حووه اخنكووه وووال خووودش اسووت عوووض طووالق
خلووع قوورار دهوود و حعوود حفههوود وووال دخگووری بوووده اسووت ،طووالق وووذکور وطلقووا حاطوول

است.

مسأله  .557ا گوور زن وووال وعحنووی (عووحن شخصووی) را عوووض طووالق خلووع قوورار دهوود و

حعوود از طووالق وعلوووم شووود کووه وووال وووذکور وعحوووب بوووده اسووت ،طووالق خلووع صووححح
است و احتحاط واجب آن است که هرچند حا دادن تفاوت قحهت (أرش) خا تعووخض

حه وثل خا قحهت حا هن وصالحه نهاخند.

مسأله  .558اگر زن عوض طالق خلع را شحر دادن فرزند شوهرش قرار دهد صوححح
است ،حه شرط آنكه ودت آن وعلوم حاشد.

مسأله  .559آنچووه حووه عنوووان عوووض در طووالق خلووع قوورار ووویگحوورد ،حاخوود حووذل آن حووا
رضاخت و اختحار زن حاشد.

حنووابراین ،اگوور فووردی زن را حووه حووذل وهر خووه خووا وووالش حووه عنوووان عوووض طووالق خلووع

 .1خعنی توافق طرفحن بر این بوده که زن وعادل آنچه را از وال فرد ووذکور حاحوت عووض خلوع حوذل وی کنود حوه
وی حدهكار گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وججووور (اکووراه) نهاخوود ،صووححح نحسووت و فوورق نوودارد کووه اججووار (ا کووراه) کننووده شوووهر

حاشد خا پدر و وادرش خا فرد دخگر.

 شرط سوم :صحغۀ وخصوص طالق خل خوانده شود

مسأله  .561طالق خلع هرچند خكی از اقسوام طوالق اسوت ،ولوی شوجاهت حوه عقوود
دارد و وحقق شدن آن نحاز حه دو انشاء دارد که توسوط طورفحن (زوح و زوجوه) خوا وکحول

آن دو صورت ویگحرد ،این دو انشاء عجارتند از:
الف .حذل وهرخه خا وال دخگر از طرف زن؛

ب .انشای طالق از طرف شوهر در ازای آنچه زن حذل نهوده است.

کحفحت انجام طالق خلع ،حه دو شحوه است:
ّ
ّ
ووض طوالق خلوع حوه
كیفیفثاول :احتودا زن وهر خوه خوا ووال دخگور خوود را حوه عنووان ع ِ

شوووهرش حووذل نهاخوود ،سووپس ووورد ههسوورش را در ازای آنچووه حووذل نهوووده حووا خوانوودن

صحغۀ طالق خلع ،طالق دهد.
كیفیف ّ
ّ
فثدوم :احتوودا شوووهر صووحغۀ طووالق خلووع را حخوانوود و در آن تصوورخح حووه عوووض
وعحن نهاخد ،سپس زن آن را قجول نهوده و حذل را انجام دهد؛

الجته ،احتحاط وستحب آن است که طالق خلع حه شحوه اول انجام گردد.

مسأله  .561اگوور انشووای حووذل احتوودا از طوورف زن صووورت گحوورد (وووثال وهر خووه خووا وووال

دخگری را در عوض طوالق خلوع حوه شووهرش حوذل نهاخود) ،ولوی قجول از اجورای صوحغۀ

طووالق خلوووع توسوووط زوح ،زن از حوووذل خوووخش ونصوورف شووود و برگووردد ،طووالق خلووع

صححح نحست.

مسأله  .562اگوور انشووای حووذل احتوودا از طوورف زن صووورت گحوورد ،واقووع شوودن فاصوولۀ

زوووانی بووین حووذل و طووالق خلووع  -حوودون اخنكووه زن از حووذل خوووخش ونصوورف شووود -
اشكال ندارد ،هرچند احتحاط وستحب است که وواالت عرفوی رعاخوت شوود و بوین

آن دو فاصلۀ قابل توجهی واقع نشود.

طالق /

مسأله  .563ط ووالق خلوووع هرچن وود ش ووجحه عق ووود اس ووت ،ول ووی ط ووالق در آن «اخق وواع»

وحسوب ویشود و قرار دادن شرط در ضهن آن برای طالق دهنده صوححح نحسوت؛

اوا قرار دادن شرط از طرف زوجه در حذل عوض خلوع اشوكال نودارد ،ولوی در صوورت

تخلووف ووورد از عهوول حووه شوورط ،زن حووق فسووخ نوودارد؛ الجتووه ،ویتوانوود در اخووام عووده حووا
توضححی که در وساجل « 035و  »034ذکر ویشود از حذل خوخش رجوع نهاخد.
□ صحغههای طالق خل

مسأله  .564اگر خود زن و شوهر حخواهند طالق خلع را واقع سازند ،کوافی اسوت حوا
رعاخت شراخط صححح بودن طالق حه صورت ذیل عهل کنند:

 -احتوودا زن (در صووورتی کووه حخواهوود تهووام وهر خووه را در عوووض طووالق حووذل کنوود)

خطاب حه شوهر حگوخد:
ْ
َ
َ َ
َ ْ َ َ
« َحذل ُت لك َوا َعل ْحك ِو َن ال َه ْه ِر ِل ُت َط ِلقنی»؛ خعنی «وهرى را که از تو طلجكارم حوه توو

حذل نهودم تا ون را طالق دهی».

اوا در صورتی که زن وال وعلوم دخگورى  -غحور از وهرخوه  -را حوذل وویکنود حگو خود:
َ ْ َ َ َ
ْ ُ
َ
« َحذل ُت لك الش ْی َء ال َه ْعل ْو َم ِل ُت َط ِلقنی»؛ خعنی «فالن وال وعلوم را حه توو حوذل نهوودم توا
ون را طالق دهی».

 سپس زوح (که وثال نام ههسرش فاطهه است) حگوخد:َ َ
ُ َ َ
َ
فاط َهووة خل ْع ُت َهووا َعلووی َوووا َحووذل ْت» و حنووابر احتحوواط وسووتحب نحووز حگو خوود:
«ز ْو َجتووی ِ
َ َ
َ
«ف َ
هی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت»؛ خعنی «ههسرم فاطهه را در وقابل چحزى کوه حوذل نهووده

طالق خلع دادم ،او آزاد و رها است».
َ ُ ُ ْ َ َ ٌ
َ
فاطهوة وخت ِلعوة
ههحن طوور ،کوافی اسوت زوح (پوس از حوذل زن) حگو خود« :ز ْو َجتوی ِ
َ َ
ُ
َ
َ
َ َ ْ
فاط َهة طا ِل ٌق َعلی وا َحذل ْت».
علی وا َحذلت» خا حگوخد« :ز ْو َجتی ِ
مسأله  .565اگوور زن فووردی را وکحوول کنوود کووه وهر خووه خووا وووال دخگوورى را حووه شوووهرش در
ازای طالق خلع حذل نهاخد و شوهر نحوز ههوان فورد را وکحول کنود کوه زن را طوالق خلوع
دهد ،کافی است حا رعاخت شراخط صححح بودن طالق ،حه صورت ذیل عهل کنند:

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

چنانچووه وووثال نووام زن فاطهووه و نووام ووورد وحهوود حاشوود و زن حخواهوود وهر خووۀ خووود را

حذل کند:

 احتدا وکحل از طرف زن برای انجام طالق خلع ،خكی از جهالت ذیل را حگوخد:َ َ ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
فاط َهة َحذل ُت َو ْه َرها ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد ِل َحخل َعها َعل ْحه»؛
الف« .ع ْن ِق َج ِل ُو َو ِکلتی ِ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
فاط َهة َحذل ُت َو ْه َرها ِل ُه َو ِکلی ُو َحه ٍد ِل ُح َط ِلقها»؛
ب« .ع ْن ِق َج ِل ُو َو ِکلتی ِ
َ َ ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
فاط َه ووة َح ووذل ُت َو ْه َره ووا ِل ُه و َوو ِکلی ُو َحه و ٍود ِل َحخل َعه ووا َعل ْح ووه
ج« .ع و ْون ِق َج و ِول ُو و َوو ِکلتی ِ
َ
َو ُخ َط ِلقها».

در صورتی که زن وال دخگری  -غحر از وهرخه  -را حوذل وی کنود ،حوه جواى عجوارت
َ
ْ ُ
« َو ْه َرها» ،عجارت «الش ْی َء ال َه ْعل ْو َم» خا نام آن وال را ذکر کند.
سپس حه وکالت از ورد خكی از صحغههای ذیل را حگوخد:
َ َ
َ َ
َ
الف« .خل ْع ُت َز ْو َجة ُو َو ِکلی َعلی َوا َحذل ْت»؛
َ َ
ْ ٌ
ُ
بَ « .ز ْو َجة ُو َو ِکلی ُوخ َت ِل َعة َعلی َوا َحذل ْت»؛
َ َ
ُ
جَ « .ز ْو َجة ُو َو ِکلی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت»؛
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
د« .خل ْع ُت َز ْو َجة ُو َو ِکلی َعلی َوا َحذل ْت فهی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت»؛
َ َ
َ
َ َ َ
ْ ٌ
ُ
هَ « .ز ْو َجة ُو َو ِکلی ُوخ َت ِل َعة َعلی َوا َحذل ْت فهی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت».

مسأله  .566اگوور ووورد ههسوورش را وکحوول کنوود تووا حعوود از حووذل وهر خووه خووا وووال دخگوور،
خووودش صووحغۀ طووالق خلووع را جوواری نهاخوود ،در صووورتی کووه آنچووه حووذل وووینهاخوود

وهرخهاش بوده و نام شوهر احهد حاشد ،کافی اسوت حوا رعاخوت شوراخط صوححح بوودن

طالق ،حه صورت ذیل عهل کند:
َ ْ
َ
َ
ْ
1
 احتدا حگوخدَ « :حذل ُت ِل َز ْوجی (أحهد) َو ْهری ِل َحخل َعنی و ُخ َط ِلقنی»؛ سپس حه وکالت از شوهرش حگوخد:َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ ٌ
َ
« َع ْن ِق َج ِل ُو َو ِکلی ،أنا ُوخ َت ِل َعة َعلی وا َحذل ُت» خا حگوخد« :أنا طا ِل ٌق علی وا َحذل ُت».

 .1در صورتی که آنچه حذل ویشود ووال دخگوری غحور از وهرخوه حاشود ،کوافی اسوت حوه جوای « َو ْهوری» حگو خود:
الشی َء ْال َه ْع َ
« ْ
لوم».

طالق /

مسأله  .567اگر ورد ههسرش را وکحل کند که شخص دخگری را وکحول نهاخود توا وی

حعوود از حووذل وهر خووه خووا وووال دخگوور ،صووحغۀ طووالق خلووع را جوواری نهاخوود ،وی ویتوانوود
طالق خلع را حه کحفحتی که در وسألۀ « »050ذکر شد ،جاری کند.

1

 oتعرخف طالق وجارات

مسأله  .568اگووور زن و شووووهر خكووودخگر را نخواهنوود و از هوون «کراهووت شوودخد و تنفوور»

داشته حاشند 2،زن وویتوانود حوا حوذل وهر خوه خوا ووال دخگوری از شووهرش حخواهود وی را

طالق دهد؛

طووالق وووذکور کووه در ازای حووذل وووال صووورت ووویگحوورد ،طووالق «وجووارات» ناوحووده

ویشود

 oشراخط طالق وجارات و صحغههای آن

مسأله  .569تهوووام احكوووام و شوووراخط ور بوووط حووه طووالق وجووارات  -از جهلووه وعنووای

کراهووت شوودخد و تنفوور و وووالی کووه حووذل ویشووود و - ...واننوود طووالق خلووع اسووت؛ وگوور
وواردی که در وساجل حعد ذکر ویشود.

مسأله  .571والی را که زن در ازای طوالق وجوارات حوه شووهرش حوذل ووینهاخود نجاخود

بیشتر از وهر حاشد؛ حلكه احتحاط وستحب آن است که کهتر از وهر حاشد.

خود زن و شوهر حخواهند طالق وجارات را واقع سازند ،چنانچوه نوام
مسأله  .571اگر ِ
زن فاطهه حاشد و حخواهد وال وعحنی را حه شوهرش در ازای طالق حذل نهاخد ،کافی

 .1الجتووه ،ا گوور فووردی کووه صووحغۀ طووالق را ویخوانوود ،وکووالتش وسووتقحها از طوورف زوح نجاشوود ،حلكووه زن وی را
وکحل خودش کند که بر اساس وکالتی که زن از شوهر خود دارد ،طالق را جاری سازد ،وی ویتواند پوس
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
از حذل وال توسط زن خا وکحل وی حا عجارت «خل ْع ُت َز ْو َجة ُو َو ِک ِل ُو َو ِکلتی َعلی وا َحذل ْت» خوا « َز ْو َجوة ُو َو ِک ِول
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ْ ٌ
ُو َو ِکلتی ُوخ َت ِل َعة َعلی وا َحذل ْت» خا « َز ْو َجة ُو َو ِک ِل ُو َو ِکلتی طا ِل ٌق َعلی وا َحذل ْت» نحوز صوحغۀ طوالق را جواری
نهاخد.
 .2طالق وجارات ،اختصاص حه ووردی دارد که کراهت شدخد و تنفر طرفحنی است ،حوه خوالف طوالق خلوع
که کراهت شدخد و تنفر فقط از طرف زوجه ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

است حا رعاخت شراخط صححح بودن طالق حه صورت ذیل عهل کنند:

احتدا زن خطاب حه شوهر حگوخد:َ
َ َ ْ ُ َ َ
اله ْعلو َ
وك الشو ْوی َء َ
ووم ِل ُت َط ِلقنووی»؛ خعنووی «فووالن چحووز وعلوووم را حووه تووو حووذل
«حووذلت لو

نهودم تا ون را طالق دهی».

سپس زوح خكی از دو عجارت ذیل را حگوخد:َ َ
َ ُ َُْ
َ
حارأتهووا َعلووی َوووا َحووذل ْت» و حنووابر احتحوواط واجووب حعوود از آن
فاطهووة
الففف« .ز ْو َجتووی ِ
َ َ
حگوخوود« :فهو َوی طووا ِل ٌق َعلووی َوووا َحووذل ْت»؛ خعنووی «ههسوورم فاطهووه را در وقابوول چحووزى کووه
حذل نهوده طالق وجارات دادم ،او آزاد و رها است».
َ َ
ُ
َ
فاط َهة طا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت».
ب« .ز ْو َجتی ِ
مسأله  .572اگر زن فردی را وکحل کند که وال وعحنوی از وی (زن) را حوه شووهرش در
ازای طووالق وجووارات حووذل نهاخوود و شوووهر نحووز ههووان فوورد را وکحوول کنوود کووه زن را طووالق

وجارات دهد ،چنانچه نام زن فاطهه و نام وورد وحهود حاشود کوافی اسوت حوه صوورت

ذیل عهل کنند:

 احتدا وکحل از طرف زن برای انجام طالق وجارات حگوخد:َ
َ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
اله ْع ُل و َ
الش و ْوی َء َ
ووم ِل ُه و َوو ِکلی ُو َحه و ٍود ِل ُح َط ِلقه ووا و
فاطه ووة ح ووذلت
«عو ْون ِق َج و ِول ُو و َوو ِکلتی ِ
ُ َ
جارجها».
ی ِ
 سپس حه وکالت از ورد خكی از صحغههای ذیل را حگوخد:ُ ْ
َ
َ َ
َ
َ
َ ُ
َ
فاط َهة َ
حارأ ُتها َعلی َوا َحذل ْت َ
فهی طا ِل ٌق علی َوا َحذل ْت؛.
الف« .ز ْو َجة ُو َو ِکلی ِ
َ َ
ُ
بَ « .ز ْو َجة ُو َو ِکلی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت».

مسأله  .573ا گوور ووورد ههسوورش را وکحوول کنوود تووا حعوود از حووذل وووال وعحنووی ،خووودش

صووحغۀ طووالق وجووارات را جوواری نهاخوود و نووام شوووهر احهوود حاشوود ،کووافی اسووت زن حووه
صورت ذیل عهل کند:
ُ
َ
َ
 احتدا حگوخدَ « :ح َذ ْل ُت ِل َز ْالشی َء َ
اله ْعل َوم ِل ُ
ْ
جارجنی و ُخ َط ِلقنی».
ح
(أحهد)
جی
و
ِ
 -سپس حه وکالت از شوهرش خكی از دو عجارت ذیل را حگوخد:

طالق /

َ
َ ْ
الفَ « .ع ْن ِق َج ِل ُو َو ِکلی ،أنا طا ِل ٌق َعلی وا َحذل ُت»؛
َ
َ ْ
َ ْ
َ ُ ٌََ
جارأ َعلی وا َحذل ُت فأنا طا ِل ٌق َعلی وا َحذل ُت».
بَ « .ع ْن ِق َج ِل ُو َو ِکلی أنا و
مسأله  .574اگر ورد ههسرش را وکحل کند تا فرد دخگری را وکحل نهاخد توا وی حعود از
حذل وهرخه خا ووال دخگور ،صوحغۀ طوالق وجوارات را جواری نهاخود ،وی ویتوانود صوحغۀ

طالق وجارات را حه کحفحتی که در وسألۀ « »034ذکر شد ،جاری کند.

1

 oعربی بودن صحغۀ طالق خل و وجارات

مسأله  .575صحغۀ طالق خلع و وجارات حاخد حه زحان عربی خوانده شود؛

اوا انشای حذل وهرخه خا وال دخگر ،الزم نحست حوه ز حوان عر بوی حاشود و ا گور ووثال زن
ُ
حووه فارسووی حووه شوووهرش حگوخوود« :در ازای طووالق خلووع (خووا وجووارات) فووالن وووال را حووه تووو
حخشحدم و حذل نهودم» ،اشكال ندارد.

2

الجتووه ا گوور اجوورای صووحغۀ طووالق حووه عر بووی وهكوون نجاشوود ،حكوون آن واننوود صووحغۀ

طالق عادی است که در وساجل« 013و  »014گذشت.

 oرجوع زن از آنچه حذل کرده در طالق خل و وجارات

مسأله  .576زن در زوان عدۀ طالق خلع خا وجارات ویتواند حا شرطی کوه در وسوألۀ

« »034ذکوور ویشووود ،از حخشووش و حووذل خووود برگووردد و در ایوون صووورت ایوون طووالق،
حكن «طالق رجعی» را پیدا وی کند 3و شوهرش ویتواند در اخام عوده  -حوا توضوححی
 .1الجتووه ،ا گوور فووردی کووه صووحغۀ طووالق را ویخوانوود ،وکووالتش وسووتقحها از طوورف زوح نجاشوود ،حلكووه زن وی را
وکحل خودش کند که بر اساس وکالتی که زن از شوهر خود دارد ،طالق را جاری سازد ،وی ویتواند پوس
َ َ
َ
َ
ُ
َُْ
حارأتها َعلوی َووا َحوذل ْت فه َوی طوا ِل ٌق َعلوی
از حذل وال توسط زن خا وکحل وی حا عجارت « َز ْو َجة ُو َو ِک ِل ُو َو ِکلتی
َ
َ َ
َ
َ
ُ
َوا َحذل ْت» خا « َز ْو َجة ُو َو ِک ِل ُو َو ِکلتی َطا ِل ٌق َعلی َوا َحذل ْت» نحز صحغۀ طالق را جاری نهاخد.
 .2ههان طور که در وسألۀ « »054ذکر شد ،برای تحقق طالق خلع دو انشاء الزم اسوت (انشواء حوذل و انشواء
طالق).
 .3حنابراین ،هرچند طوالق خلوع و وجوارات ،ههوان طوور کوه در وسوألۀ « »074ذکور شود ،از اقسوام طوالق حواجن
است ،اوا در این گونه ووارد حكن طالق رجعی را دارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

که در طالق رجعی ذکر شد  -حه زن رجووع کنود و حودون عقود ،دو حواره ازدواح را بور قورار

سازد.

شوواخان ذکوور اسووت ،حووق رجوووع زن حووه آنچووه حووذل نهوووده در طووالق خلووع خووا وجووارات

قابول اسووقاط نحسوت ،هرچنوود اسووقاط ووذکور در ضووهن عقوود صولح و واننوود آن شوورط

شود؛

الجته ،اگر در ضهن عقد صلح و وانند آن شرط شوده کوه زن حوه آنچوه حوذل نهووده

رجوع نكند ،شرط وذکور صححح و الزم الوفاء اسوت ،ولوی حوا ایون وجوود چنانچوه زن

ورتكب وعصحت شده و رجوع نهاخد ،رجوع وحقق ویشود.

1

مسأله  .577اگر شوهر در اخام عودۀ طوالق خلوع خوا وجوارات حودون اخنكوه زن از حوذل و

حخشش خود برگردد ،حه زوجهاش رجوع کند ،رجوع وحقق نهیشود ،هرچند این اور

حه سجب ندانستن حكن شرعی حاشد.

2

مسأله  .578در هر خک از طالق خلوع و وجوارات زن ،در صوورتی وویتوانود نسوجت حوه
آنچوووه حخشوووحده و حوووذل کووورده رجووووع نهاخوود کووه اوكووان شوورعی رجوووع از طووالق بووراى

شوهرش نحز فراهن حاشد.

حنووابراین ،در وووواردی کووه زن عووده نوودارد (واننوود زنووی کووه نووه سووال قهوورخش تهووام

نشده ،خا زنی که خاجسه است خا زنوی کوه شووهرش حعود از عقود حوا او نزدخكوی نكورده)،

3

زن حق رجوع نسجت حه آنچه حذل نهوده ندارد.

ههحن طور ،اگر وانع شرعی دخگرى از رجوع وجود داشته حاشد ،وثل آنكوه زن سوه
حار طالق شرعی داده شده و هن اکنون ازدواح حا او نحاز حه « ُو َح ِلل» 4داشوته حاشود ،خوا

 .1برای کسی که شرط حه نفع وی در ضهن عقد صلح و وانند آن قرار داده شده ،خحار تخلوف شورط ثاحوت
ویشود.
 .2در این صوورت ،چنانچوه حوا اعتقواد حوه اخنكوه رجووع ووذکور صوححح اسوت حوا زن نزدخكوی نهاخود ،وطوی حوه
شجهه وحسوب ویشود و احكام وربوط حه آن در این وورد جاری ویگردد.
 .3توضحح ووارد وذکور ،در وسألۀ « »041ذکر ویشود.
 .4حه وساجل « 070و  »070رجوع شود.

طالق /

شوهر قجل از رجوع وی نسجت حه آنچه حذل نهوده حا خواهر آن زن ازدواح کورده ،خوا زن

چهوواروی را حووه عقوود داجوون خوووخش در آورده حاشوود ،در ایوون ووووارد نحووز زن حووق رجوووع حووه
آنچه را حذل کرده ،ندارد.

ههچنحن ،اگر زن حدون اطالع دادن حه شوهرش نسجت حه آنچه حذل نهوده رجووع

نهاخوود و شوووهر از ایوون اووور وطلووع نشووود توا زوووان عووده سووپرى گووردد ،در ایوون صووورت نحووز
رجوعی که توسط زن انجام شده ،اثرى ندارد.

احکام عده
 تعرخف عده

مسأله « .579عده» ودتی است که زن پس از جدایی از شوهر خا کسوی کوه اشوتجاها

حووا او نزدخكووی کوورده ،حاخوود ونتظوور حهانوود و در ایوون ووودت نهوویتوانوود حووا شووخص دخگووری
ازدواح نهاخوود؛ چووه اخنكووه علووت جوودایی ،طووالق حاشوود ،خووا غحوور آن از وووواردی کووه در
وسألۀ حعد ذکر ویشود؛

عده ،احكام دخگری نحز دارد که در وجاحث حعد خواهد آود.

 وواردی که زن حاخد عده نگه دارد

مسأله  .581وواردی که زن حاخد عده نگه دارد ،عجارتند از:
 .1طالق؛

 .2تهام شدن ودت ازدواح در عقد ووقت خا حذل و حخشش ودت توسط زوح؛
 .3نزدخكی از روی اشتجاه (وطی حه شجهه)؛
 .4فسخ و انفساخ عقد ازدواح؛
 .5وفات زوح؛

در اداوه ،حه توضحح هر خک از این ووارد پرداخته ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .9 oعدۀ طالق
 زنانی که طالق آنان عده ندارد

مسأله  .581زنی که طالق داده شده حاخد ودتی که حعدا ذکور ویشوود «عوده» نگوه دارد و
در آن ودت حا فرد دخگری ازدواح ننهاخد و از این حكن ووارد ذیل استثنا ویشود:
الف« .زنی که ههسرش حا او نزدخكی نكرده است».

شاخان ذکر است ،نزدخكی 1در صورتی ووجب عده ویشود که حه اندازۀ ختنوه گاه
َ َ
2
(حشفه) داخل شده حاشد.
الجته ،اگر ونی ههسرش حهطور طجحعی خا حه شحوۀ دخگری وارد فرح َ(و ْه ِجول) شوود،
حدون آنكه نزدخكی صورت گحرد ،زن حاخد عده نگه دارد.

حنووابراین ،اگوور نزدخكووی صووورت نگرفتووه و زن حووا شووحوۀ تلقووحح وصوونوعی حوودون ورود
ونی حه َو ْه ِجل حاوله شده حاشد ،حدین صورت که اسوپرم وورد و تخهوک ههسورش در
خارح از فضاى رحن و َو ْه ِجل (وثال در آزواخشگاه) حارور شده ،سپس نطفۀ حارور شوده
(روخان) در رحن ههسرش قرار داده شده و زن حاوله شود ،الزم است عده نگه دارد.

ب« .دختری که نه سالش تهام نشده» ،هرچنود شووهرش  -اشوتجاها خوا عهودا و از

روی وعصحت  -حا وی نزدخكی کرده حاشد.

ج« .زنی که خاجسه است» و وعنای خاجسگی در وسألۀ « »044بیان شد.
 ودت عده طالق

مسأله  .582زنووانی کووه طووالق داده ووویشوووند و حاخوود عووده نگووه دارنوود ،از لحوواظ عوودۀ
طالق چهار قسن هستند:

 .1زن غحر حاولهای که ودت زوان بین دو ححضش ،کهتر از سه واه است؛

 .1چه اخنكه نزدخكی از جلو حاشد خا پشت.
 .2در وورد وردی که ختنه گاهش قطع شده ،نزدخكی حه اندازهای که عرفا حگوخند دخول کرده ،کافی است.

طالق /

 .2زن غحر حاولهای که ودت زوان بین دو ححضش ،سه واه خا بیشتر است؛
 .3زن غحر حاولهای که خاجسه نحست ،ولی ححض هن نهیبیند؛
 .4زنی که حاوله است.

حكن هر خک از این صورتها ،در وساجل حعد ذکر ویشود.
□ الف .زن غحر حاوله که ودت زوان بين دو ححضش کهتر از سه واه است

مسأله  .583زن غحر حاولهای که فاصله بین دو ححض او کهتور از سوه وواه اسوت،

1

عدهاش آن است که حعد از طالق 2حه قدرى صجر کند که دو حار ححض بجحند و پاک
شود و ههحن که ححض سوم را دخد عدۀ او تهام ویشود.

مسأله  .584اگوور زن غحوور حاولووهای کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او کهتوور از سووه ووواه
است ،حعد از طالق 3خک حار خون حوحض بجحنود و سوپس خاجسوه گوردد ،بورای تكهحول

عده حاخد دو واه قهری دخگر صجر نهاخد؛

اوا در صورت وشاهدۀ دو حار خون حوحض قجول از سون خاجسوگی ،الزم اسوت حعود

از آن خک واه قهری دخگر عده نگه دارد.

مسأله  .585اگوور زن غحوور حاولووهای کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او کهتوور از سووه ووواه

است ،حعد از طالق ،وثال دو حوار حوحض بجحنود ،سوپس حوه سوججی  -واننود بیهواری خوا
اسووتعهال دارو  -حووحض وی حووه تووأخحر افتوود ،حاخوود حعوود از حووحض دوم سووه ووواه قهووری

صووجر کنوود کووه اگوور حووحض دخگوورى در ایوون ووودت بجحنوود عوودهاش تهووام ووویشووود و در

صورتی که ححض نجحند حا انتهاى سه واه عدهاش حه پاخان ویرسد؛

ههچنحن ،اگر چنحن زنی حعد از طالق ،خک حار ححض بجحنود ،سپو وس حوه سججو وی

 وانند بیهاری خا استعهال دارو  -ححض وی حه تأخحر افتد ،چنانچه حعد از ححض .1وعهوال بیشتر حانوان غحر حاوله ،از ههحن قسن ویحاشند.
 .2طالقی که در پاکی زن واقع گردخده و در آن پاکی شوهرش حا وی نزدخكی نكرده است ،هرچنود نزدخكوی از
پشت حاشد.
 .3ههان.
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اول تا سه واه قهری ححض نجحند ،حا سپری شدن سه واه عدهاش تهام ویشود.
□ ب .زن غحر حاولهای که ودت زوان بين دو ححضش سه واه خا بيشتر است

مسأله  .586عودۀ زن غحور حاولوهای کوه فاصوله بوین دو حوحض او سوه وواه قهوری خوا
بیشتر است ،سپری شدن سه واه قهری از زوان طالق ویحاشد.

مسأله  .587اگوور زن غحوور حاولووهای کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او سووه ووواه قهووری خووا

بیشتر است ،حعد از گذشت ووثال خوک وواه از زووان طوالق خاجسوه گوردد ،حكون عوده از
وی ساقط نهیشود ،حلكه الزم است دو واه قهری دخگر عده نگه دارد.
□ ح .زن غحر حاولهای که خاجسه نحست ،ولی ححض هن نهیبيند

مسأله  .588اگر زن حه سججی  -وانند بیهاری خا اسوتعهال دارو خوا شوحر دادن حچوه خوا

برداشتن رحن  -خون ححض نجحند ،ولی در سن حانوانی حاشود کوه حوحض وویبیننود،

حاخد حعد از طالق تا سه واه قهرى عده نگه دارد.

مسأله  .589ا گوور زنووی کووه عوودۀ او سووه ووواه قهووری اسووت 1اول ووواه قهوورى طووالق داده

شود ،حاخد سه واه قهری تهام  -هرچنود وواه قهوری  45روزه حاشو و ود  -عوده نگوه دارد و
ونظور از اول واه ،روز اول واه نحست ،حلكه اولحن لحظۀ شب اول واه است.

2

مسأله  .591اگر زنی که عودۀ او سوه وواه قهوری اسوت ،در بوین وواه طوالق داده شوود،

کسرى واه اول از واه
حاخد حاقحهاندۀ واه اول را حا دو واه قهری حعد از آن و نحز حه وقدار
ِ

چهارم عده نگه دارد.

الجته ،در صورتی که واه اول بیست و نه روزه حاشد ،حنوابر احتحواط واجوب حاخود حوه

گونهای نقص آن از واه چهارم ججران شود که وجهوعا سی روز کاول گوردد؛ ووثال ا گور
غروب روز بیستن واه قهری طوالق داده شوود و آن وواه  45روز حاشود ،احتحواط واجوب

 .1این وسأله و وسألۀ حعود ،اختصواص حوه زنوی کوه حاولوه نحسوت و حوحض نهیبینود نودارد و در ووورد تهوام
زنانی که عدۀ آنان سه واه قهری است جاری ویحاشد.
 .2در اخنكه شب حا غروب آفتاب آغاز ویشود خا وغرب ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

طالق /

آن است که از واه چهارم ،بیسوت و خوک روز عوده نگهودارد ،توا حوا وقودارى کوه از وواه

اول عده نگه داشته ،سی روز شود.
□ د .زنی که حاوله است

مسأله  .591عوودۀ زنووی کووه از شوووهرش حاولووه شووده ،تووا ووقووع وضووع حهوول 1خووا سووقط

شوودن حهوول 2اوسووت ،هرچنوود حهوول وووذکور حووه صووورت جنووحن نوواقص خووا خووون حسووته
ََ
ْ
(علقه) خا پاره گوشت ُ(وضغه) حاشد.
حنابراین ،ا گور ووثال خوک سواعت حعود از طوالق وضوع حهول نهاخود ،عودهاش تهوام

ویشود.

مسأله  .592اگووور زن حوووه واسوووطۀ زن ووای غح وور ش وووهرش ح ووا وی آحس ووتن ش ووده حاش وود و

شوهرش او را طالق دهود ،عودۀ او حوه وضوع حهول خوا سوقط آن حهول تهوام نهویشوود؛

حلكه حكن زنان غحر حاوله را دارد که عدۀ آنان بیان شد.

3

 زوان آغاز عدۀ طالق

مسأله  .593احتووداى عوودۀ طووالق از زوووانی اسووت کووه خوانوودن صووحغۀ طووالق تهووام

ویشود؛ چه اخنكه زن حداند طالقش دادهاند خا نداند.

حنابراین ،اگر زن حعد از تهام شدن وودت ووذکور حفههود او را طوالق دادهانود ،الزم

نحست دوحاره عده نگه دارد.

مسأله  .594اگر زن اطالع پیدا کند که شوهرش وی را طالق داده ،ولی زوان طالق

را ندانووود ،حنوووابر احتحووواط واجوووب حاخوود از زوووانی کووه خجوور طووالق حووه وی رسووحده عووده

نگه دارد.

مسأله  .595احكام عدۀ طالق وربوط حه ازدواح زن حا شخص دخگر غحر از شووهرش

 .1در صورتی که حهل بیش از خک فرزند حاشد ،الزم است ههۀ آنها حه دنحا بیاخند.
 .2در حكن وذکور ،فرقی بین سقط عهد و سقط غحر عهد نهیحاشد.
 .3اگر حاوله شدن زن بر اثر وطی حه شجهه حاشد ،احكام آن در عدۀ وطی حه شجهه خواهد آود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

است .حنابراین ،اگر ورد ههسرش را طالق حاجن 1دهد ،ویتواند در ههان اخوام عوده حوا

وی وجددا ازدواح داجن خا ووقت نهاخد.

2
مسأله  .596اگوور وووردی حعوود از نزدخكووی حووا ههسوورش وی را  -حووا رعاخووت شووراخط -
طووالق رجعووی دهوود و در اخووام عووده حووه او رجوووع نهاخوود ،سووپس حوودون نزدخكووی حووا وی،

وجددا ههسرش را طالق دهد ،زن حاخد از هنگام طالق دوم عده نگه دارد.

3
مسأله  .597اگوور وووردی حعوود از نزدخكووی حووا ههسوورش وی را  -حووا رعاخووت شووراخط -
طالق حاجن دهد و در اخام عوده وجوددا حوا او ازدواح نهاخود ،سوپس حودون نزدخكوی او را

طالق دهد ،زن حاخد عدۀ طالق اول را کاول نهاخد و الزم نحست نسجت حه طالق دوم

عده نگه دارد.

 .3 oعدۀ زنی که ازدواح ووقت کرده است
 لزوم رعاخت عدۀ ازدواح ووقت در غحر ووارد استثناجی

مسأله  .598اگر ودت عقد ووقت تهام شود خا شوهر آن را حذل نهووده و بجخشود ،در
غحوور ووووارد اسووتثنایی کووه در وسووألۀ « »041ذکوور شوود ،بوور زن واجووب اسووت «عووده» نگووه

دارد و در دوران عده حا ورد دخگری ازدواح ننهاخد.
 ودت عدۀ عقد ووقت
□ الف .زن حاوله

مسأله  .599عوودۀ زن حاولووه در ازدواح ووقووت ،ههاننوود عوودۀ طووالق زن حاولووه در
 .1چنانچووه طووالق رجعووی حاشوود ،زن در اخووام عووده شوووهردار وحسوووب ویشووود و در ایوون اخووام نهوویتوانوود حووا
شخص دخگر ازدواح نهاخد؛ اوا شوهرش ویتواند تا قجل از تهام شودن اخوام عوده ،حودون عقود جدخود حوه او
رجوع نهاخد.
 .2حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.
 .3ههان.

طالق /

ازدواح داجن است که احكام آن ،در وساجل « 051و  »054ذکر شد.
□ ب .زن غحر حاولهای که ححض نهیبيند

مسأله  .611عدۀ زن غحر حاولهای که اصوال حوحض نهویبینود ،ولوی در سون حوانوانی
است که ححض ویبینند« ،چهل و پنج روز» از هنگام تهام شدن ودت عقد ووقت

خا حخشش ودت حاقحهانده از عقد ووقت ویحاشد.
□ ح .زن غحر حاولهای که ححض ویبيند

مسأله  .611عدۀ عقد ووقت زنی که حاولوه نحسوت و حوحض ویبینود ،سوه صوورت
دارد:

ّ
صىزتاول :فاصلۀ زوان پاخان عقد ووقوت 1و دخودن حوحض اول ،کهتور از چهول و

پنج روز حاشد؛

در این صورت عدۀ زن ،سوپری شودن دو حوحض کاوول اسوت؛ الجتوه حوحض اول

حنابر فتوی و ححض دوم حنابر احتحاط واجب ویحاشد.
ّ
صىزتدوم :فاصلۀ زوان پاخان عقود ووقوت و دخودن حوحض اول ،چهول و پونج روز
تا سه واه قهری حاشد؛

در ایوون صووورت ،عوودۀ زن حنووابر احتحوواط واجووب 2سووپری شوودن دو حووحض کاووول

است.

3

ّ
صىزتسىم :چنانچه فاصلۀ زوان پاخان عقد ووقت و دخدن ححض اول ،سوه وواه

قهری خا بیشتر حاشد ،کافی است زن سه واه قهری عده نگه دارد.

4

 .1حخشش ودت حاقحهاندۀ عقد ووقت (حوذل وودت) ،حكون پاخوان وودت عقود ووقوت را در هور سوه صوورت
دارد.
 .2احتحاط واجب وذکور ،شاول هر دو ححض ویشود و حنابر احتحاط واجب ،سپری شدن چهول و پونج روز
پاکی کافی نحست.
 .3الجته ،در صورت اول و دوم اگر فاصله بین حوحض اول و دوم زن سوه وواه خوا بیشوتر حاشود ،کوافی اسوت زن
پس از پاخان ححض اول سه واه صجر نهاخد.
 .4حنابر احتحاط واجب ،سپری شدن چهل و پنج روز پاکی کافی نحست.
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مسأله  .612اگر عدۀ زن  -حا توضححاتی که در وساجل قجول بیوان شود  -سوپری شوده

حاشود ،ولووی وی از پاخووان ووودت عقوود خووا حخشووش آن توسووط زوح اطووالع نداشووته حاشوود،
الزم نحست ،پس از اطالع از این اور دوحاره عده نگه دارد.

مسأله  .613اگر شوهر در بین ودت عقود ووقوت حهحورد ،زن حاخود ههاننود عقود داجون

«عدۀ وفات» نگه دارد که توضحح آن در احكام عدۀ وفات خواهد آود؛

اوا اگر شوهر در بین عدۀ عقد ووقت حهحرد ،سپری شدن عدۀ عقود ووقوت کوافی

است و زن الزم نحست عدۀ وفات نگه دارد.

مسأله  .614احكووام عوودۀ عقوود ووقووت ور بوووط حووه ازدواح زن حووا شووخص دخگوور غحوور از

شوهرش است .حنابراین ،وردی که حا زنوی ازدواح ووقوت کورده و وودت عقود حوه پاخوان
رسحده خا وودت حاقحهانوده را حوذل نهووده و حخشوحده ،وویتوانود در ههوان اخوام عوده حوا

وی وجددا ازدواح داجن خا ووقت نهاخد.

مسأله  .615اگر شوهر در اخام عدۀ عقد ووقت ههسرش ،وجوددا حوا وی ازدواح داجون

خا ووقوت نهاخود ،سوپس حودون نزدخكوی 1حوا او ،چنانچوه عقود داجون اسوت وی را طوالق
دهد و در عقد ووقت وودت حاقحهانودۀ عقود را بجخشود خوا وودت عقود تهوام شوود ،زن

حاخد عده ازدواح ووقت اولوی را کوه در آن نزدخكوی صوورت گرفتوه کاوول نهاخود و از سور
گرفتن عدۀ جدخد الزم نحست.

 .7 oعدۀ زنی که حا او وطی حه شجهه صورت گرفته است
 ووارد وطی حه شجهه

مسأله  .616ونظووور از «وطووی حووه شووجهه» آن اسووت کووه وووردی از روی جهوول خووا عوودم
التفات ،حا زنی که شرعا ههسرش نحست نزدخكی نهاخد ،چه اخنكه جهول حوه ووضووع
داشته حاشد خا جهل حه حكن؛

 .1حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن ویشود.

طالق /

واننوود اخنكووه وووردی حووا زنووی حووه اعتقوواد اخنكووه ههسوور اوسووت ،نزدخكووی کنوود و حعوود

وتوجه شود که زن دخگری بوده ،خا حا زنی که نهیدانسته شووهر دارد ازدواح و نزدخكوی

نهوده ،خا حه جهت ندانستن حكن ،حا زنی که در اخام عده بوده ازدواح و نزدخكی کرده

است.

شاخان ذکر است ،در ایون وووارد فرقوی بوین جاهول قاصور و جاهول وقصور غحور ووردد

نحست.

مسأله  .617اگر ورد حا زنی که ههسرش نحست حه اعتقواد اخنكوه ههسور خوود اوسوت

نزدخكی کند ،زن حاخد «عدۀ وطی حه شوجهه» نگوه دارد؛ چوه اخنكوه وی (زن) حدانود کوه
آن ووورد شوووهرش نحسووت خووا او هوون خحووال وی کوورده طوورف وقابوول ههسوورش ویحاشوود؛

ههچنحن فرقی ندارد زن ،شوهردار بوده خا وجرد؛

ههچنحن ،فرقی نحست که وطوی حوه شوجهه حوا خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح ههوراه

بوووده خووا حوودون آن حاشوود .حنووابراین ،اگوور ووورد زنووی را بووراى خووود عقوود کنوود و حووا اعتقوواد حووه
اخنكه عقد ازدواح وذکور صححح اسوت حوا او نزدخكوی نهاخود ،سوپس وتوجوه شوود کوه

عقد حاطل بوده ،زن حاخد عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد و در ایون حكون فرقوی بوین عقود

داجن و عقد ووقت نحست.

مسأله  .618اگور وورد حوا زنوی زنوا کنود و زن حوه اعتقواد اخنكوه فورد ووذکور شووهر اوسووت
حاضر حه نزدخكی شده حاشد ،احتحاط واجب آن است که زن «عودۀ وطوی حوه شوجهه»

نگه دارد.

مسأله  .619اگر وردی حا زنی زنا کند و زن نحز حداند کوه آن وورد شووهر او نحسوت ،الزم

نحست عده نگه دارد ،هرچند از زنا حاوله شود؛

الجتووه ،در صووورتی کووه زن وجوورد حاشوود ،احتحوواط وسووتحب آن اسووت کووه قجوول از

ازدواح ،خک ححض صجر نهوده سپس ازدواح کند.

1

 .1برخی از احكام ازدواح حا فرد زناکار ،در وساجل « 105تا  »104ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .611اگووور ووووردی حوووا زن شووووهردار زنووا کوورده ،بووراى شوووهرش جووایز اسووت حووا او

نزدخكی نهاخد.

1

 ودت عدۀ وطی حه شجهه

مسأله « .611عوودۀ وطووی حووه شووجهه» ههاننوود عوودۀ طووالق اسووت و زنووی کووه عوودۀ طووالق

ندارد وانند زن خاجسه ،الزم نحست عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد.

2

 زوان آغاز عدۀ وطی حه شجهه

مسأله  .612اگر ورد زنی را حه عقد خووخش درآورد و حوا وی نزدخكوی نهاخود و حعود از آن
وعلوووم شووود کووه عقوود وووذکور حاطوول بوووده ،زن بوورای ازدواح حووا شووخص دخگوور حاخوود عوودۀ

وطووی حووه شووجهه نگووه دارد و در ایوون صووورت ،حنووابر احتحوواط واجووب آغوواز عووده از زوووانی

است که حاطل بودن عقد ،شرعا برای زن 3ثاحت شود.

4

مسأله  .613اگوور وطووی حووه شووجهه حوودون خوانوودن عقوود صووورت گرفتووه ،آغوواز عووده از
هنگام فراغ از وطی و نزدخكی ویحاشد.

5

 .1فرض وسأله صورتی اسوت کوه زنوا از طورفحن (وورد و زن شووهردار) واقوع شوده ،اووا ا گور از خوک طورف زنوا و از
طرف دخگر وطی حه شجهه بوده ،حكن آن از وساجل قجل فههحده ویشود.
 .2احكام عدۀ طالق و وواردی که احتحاح حه عده ندارد ،در وساجل « 041و حعد از آن»بیان شد.
 .3حنابراین ،در وواردی که وورد اطوالع نداشوته کوه زن در اخوام عوده اسوت و اقودام حوه ازدواح حوا وی و نزدخكوی
نهوده ،در حالی که زن اطالع از ووضووع و حكون هور دو داشوته و از طورف وی زنوا صوورت گرفتوه ،زن حاخود
عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد و عدهاش از هنگام تهام شدن آخرین نزدخكی آغاز ویشود.
 .4الجتووه ،از آنجووا کووه وهكوون اسووت در ایوون وووورد ،آغوواز عووده ،فووراغ از آخوورین وطووی و نزدخكووی حاشوود ،وراعووات
وقتضای احتحاط نسجت حه احكام عده ترک نشود .حنابراین ،اگر در بین این ودت (ونظور اثنوای وودت
عده بر اساس فراغ از وطی است) حا شخص دخگری ازدواح نهاخد ،حنابر احتحواط واجوب حكون ازدواح در
عده را دارد که در وساجل « 115و حعد از آن» ذکر شد و ا گور حعود از سوپری شودن ایون وودت و قجول از اطوالع
خافتن از حاطل بودن عقد ازدواح ،عقد وذکور خوانده شده حاشود ،حكون ازدواح در عوده را نودارد ،هرچنود
حكن حه صحت عقد هن وحل اشكال است.
 .5در صورتی که وطی حه شجهه حدون خواندن عقد ،توسوط خوک نفور ،دو خوا چنود حوار تكورار شوده اسوت ،حاخود
آخرین نزدخكی را لحاظ نهود.

طالق /

مسأله  .614در وحاسجۀ عدۀ وطی حه شجهه برای زنوی کوه حاخود سوه پوا کی (سوه ُط ْهور)
عوده نگوه دارد ،حنوابر احتحواط واجوب پووا کی حعود از فوراغ از وطوی توا حوحض اول را آغوواز

عده قرار ندهد ،حلكه احتحاط واجب آن است که صوجر کورده توا حوحض شوود و پواکی

حعد از ححض اول را آغاز عده قرار دهد.

 حکن استهتاعات شوهر در زوان عده

مسأله  .615زنی که حا او وطی حه شجهه شده ،در صورتی که شوهردار حاشد ،نزدخكوی

حا آن زن توسط شوهرش تا زوانی که اخام عدۀ وطی حه شجهه تهام نشده جایز نحسوت؛

ولی سایر استهتاعات زناشوویی توسوط وی (شووهر) اشوكال نودارد ،هرچنود احتحواط

وستحب ترک آن است.

1

 ههراه شدن عدۀ دخگر حا عدۀ وطی حه شجهه

مسأله  .616اگر زنی را که حا او وطی حه شجهه شده ،شوهرش طالق دهود ،خوا زنوی کوه
شوهرش او را طالق داده در زوان عده ،ورد دخگری حا وی وطوی حوه شوجهه نهاخود ،ایون
زن برای ازداوح حا شخص دخگور (غحور از وورد اول و دوم) حنوابر احتحواط واجوب حاخود دو

عده نگه دارد.

2

شاخان ذکر است ،چنانچه زن حاوله نجاشد ،هر کدام از عودۀ طوالق و عودۀ وطوی

حه شجهه که زودتر آغاز شده ،وقدم است و پس از پاخوان عودۀ اول ،بوراى دخگورى عوده

نگه ویدارد.

ولی اگر زن از خكی از آن دو ورد حاوله شده حاشد ،عدۀ حهل وقودم اسوت و حعود

از وضع حهل ،عدۀ دخگر را نگه داشته خا آن را تكهحل ویکند؛

 .1شاخان ذکر است ،نفقۀ زن غحر ناشزه در اخام عدۀ وطی حه شجهه ،بر شوهرش واجب است.
 .2فرض وسأله ووردی است که وطی حه شجهه بین زن و وردی غحور شووهرش واقوع شوده حاشود؛ اووا ا گور وطوی
حه شوجهه بوین زن و شووهرش در عودۀ طوالق حواجن خوا عودۀ عقود ووقوت صوورت گحورد ،حكون آن در وسواجل
« 540و  »545ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوا اگر زن حخواهد حا شوهر ساحقش زندگی کند ،در صورتی که طوالق حواجن حاشود،

زن حاخد عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد ،سپس اقدام حه ازدواح حا شوهر ساحقش نهاخود و
الزم نحست برای ازدواح حوا وی عودۀ طوالق نگوه دارد و چنانچوه طوالق رجعوی حاشود،

شوهرش ویتواند در اخام عدۀ طوالق حودون عقود جدخود حوه وی رجووع نهاخود و در ایون

صووورت ،زن حاخوود عوودۀ وطووی حووه شووجهه نگووه دارد کووه توضووحح آن در وسووألۀ « »510ذکوور

شد؛

اگر زن حخواهد حا ورد دوم (وطی کننده) ازدواح نهاخد ،در غحر وواردی که ووجوب

حروووت احوودی ووویشووود 1،زن حاخوود عوودۀ طووالق نگووه دارد و الزم نحسووت عوودۀ وطووی حووه
شجهه نگه دارد.

مسأله  .617حكن وذکور در وسألۀ قجل ،در وورد زنی که حا وی وطی حه شجهه شده و

عالوه بر آن ،در عدۀ عقد ووقت حه سر ویبرد خا آنكه شوهرش فوت نهوده و حاخود عودۀ
وفات نگه دارد نحز جاری ویحاشد.

 ووارد تعدد و عدم تعدد عدۀ وطی حه شجهه

مسأله  .618اگر وردى حا زنی وطی حه شجهه نهاخود ،سوپس وورد دخگورى حوا او وطوی حوه

شجهه کنود ،زن حاخود عودۀ وطوی حوه شوجهه نگوه دارد و حنوابر احتحواط واجوب حاخود بورای

هر کدام عدۀ وطی حه شجهۀ جداگانهای نگه دارد؛

2

الجته ،این در صورتی است که زن حخواهد حا شخص سووی ازدواح نهاخد؛ اوا اگر

حخواهد حا ورد اول (اولحن وطی کننده) ازدواح نهاخد ،چنانچه از ووارد حرووت احودی

نجوده 3و وانع شرعی دخگری نجاشود ،کوافی اسوت بورای وطوی حوه شوجهۀ دوم عوده نگوه
دارد و الزم نحست برای وطی حه شجهۀ اول نحز عده نگه دارد.

 .1توضووحح ایوون ووووارد در وجحووث «افوورادی کووه ازدواح حووا آنووان حوورام و حاطوول اسووت» ،قسووهت «ازدواح حووا زن
شوهردار» و «ازدواح در عده» بیان شد ،حه وساجل « 114و  »115وراجعه شود.
 .2حنابر احتحاط واجب ،این دو عده حا هن تداخل نهیکند.
 .3توضحح این ووارد ،در وجحث «افرادی که ازدواح حا آنان حرام و حاطل است» ذکر شد.

طالق /

ههحن طور ،اگر زن وذکور حخواهد حا ورد دوم (دووحن وطی کننوده) ازدواح نهاخود،

چنانچه از ووارد حروت احدی نجوده و وانع شرعی دخگوری نجاشود ،کوافی اسوت بورای

وطی حه شجهۀ اول عده نگه دارد و الزم نحست برای وطوی حوه شوجهۀ دوم نحوز عوده نگوه

دارد.

مسأله  .619اگر خک ورد دو خا چند حار حا زنی وطی حه شجهه نهاخد ،چنانچه زن بورای
ازدواح حا ورد دخگر ،خک عدۀ وطی حه شجهه نگه دارد کافی است.

مسأله  .621اگر ورد حا زنی که وجرد (حدون شوهر) بوده و در عدۀ کسی نحست وطوی

حه شجهه کند ،در صوورتی کوه زن ووذکور حخواهود حوا ههوان وورد (وطوی کننوده) ازدواح

نهاخد و وانع شرعی دخگری از ازدواح حا وی نجاشود ،الزم نحسوت عودۀ وطوی حوه شوجهه

نگه دارد.

مسأله  .621اگر ورد حا زنی که شوهردار و عقد داجن بوده ،وطی حه شجهه کنود ،سوپس
شووهرش وی را طووالق دهوود ،در صوورتی کووه زن حخواهوود حووا ههوان ووورد (وطووی کننووده)

ازدواح نهاخد ،چنانچه از ووارد حروت احدی نجوده 1و وانع شرعی دخگری از ازدواح حا
وی نجاشد ،کافی است زن عدۀ طالق نگه دارد و الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز

عده نگه دارد.

ههحن طور است حكن ،اگر زن در اخام عدۀ طالق حاشد و ورد دخگری حا وی وطوی

حه شجهه کند 2،سپس ز ن حخواهد حا ههان ورد (وطی کننده) ازدواح نهاخد.

مسأله  .622ا گوور ووورد حووا زنووی کووه شوووهردار و عقوود ووقووت بوووده ،وطووی حووه شووجهه کنوود و
ودت عقد ووقت حه پاخان رسد خا شوهرش ودت حاقحهانده را حذل نهووده و بجخشود ،در

صووورتی کووه زن حخواهوود حووا ههووان ووورد (وطووی کننووده) ازدواح نهاخوود ،چنانچووه از ووووارد

حروووت احوودی نجوووده 3و وووانع شوورعی دخگووری از ازدواح حووا وی نجاشوود ،کووافی اسووت زن
 .1اگر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده ،حكن ازدواح حا زن شوهردار را دارد که در وسألۀ « »114ذکر شد.
 .2اگر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده ،حكن ازدواح در عده را دارد که در وسألۀ « »115ذکر شد.
 .3اگر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده ،حكن ازدواح حا زن شوهردار را دارد که در وسألۀ « »114ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههان عدۀ عقد ووقت را نگه دارد و الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز عده نگه دارد.

ههحن طور است حكن ،اگر زن در اخام عدۀ عقد ووقت حاشد و ورد دخگری حوا وی

وطی حه شجهه کند 1،سپس زن حخواهد حا ههان ورد (وطی کننده) ازدواح نهاخد.

مسأله  .623وووردى کووه ههسوورش را طووالق حوواجن داده ،سووپس در دوران عوودۀ طووالق،

ووورد دخگووری حووا وی وطووی حووه شووجهه کوورده ،در صووورتی کووه زن حخواهوود حووا ههووان شوووهر

سوواحقش وجووددا ازدواح نهاخوود ،کووافی اسووت عوودۀ وطووی حووه شووجهه نگووه دارد و الزم

نحست عدۀ طالق را نحز تهام نهاخد.

مسأله  .624زنی که عقد ووقت وردی بوده و ودت عقد حه پاخان رسحده خا شووهرش
ودت حاقحهانده را حذل نهووده و حخشوحده اسوت ،سوپس در دوران عودۀ عقود ووقوت،

ووورد دخگووری حووا وی وطووی حووه شووجهه کوورده ،در صووورتی کووه زن حخواهوود حووا ههووان شوووهر

سوواحقش وجووددا ازدواح نهاخوود ،کووافی اسووت عوودۀ وطووی حووه شووجهه نگووه دارد و الزم

نحست عدۀ عقد ووقت را نحز تهام نهاخد.

مسأله  .625وردى که ههسرش را طوالق حواجن داده ،سوپس در دوران عودۀ طوالق حوا
او وطووی حووه شووجهه نهوووده ،الزم نحسووت زن بوورای ازدواح حووا ووورد دخگوور دو عوودۀ جداگانووه

نگه دارد و کافی است براى وطی حه شجهه عده را از سر حگحرد.

2

مسأله  .626اگر ورد در ودت عدۀ عقد ووقت ،حا ههسورش (ههسور سواحقش) وطوی

حه شجهه کند ،الزم نحسوت زن بورای ازدواح حوا وورد دخگور دو عودۀ جداگانوه نگوه دارد و
کافی است براى وطی حه شجهه عده را از سر حگحرد.

3

 .9 oعده فسخ و انفساخ

مسأله  .627اگر زن خا شوهر حه جهت وجودخحار عحب خا تدلحس  -حا توضوححی کوه
 .1اگر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده ،حكن ازدواح در عده را دارد که در وسألۀ « »115ذکر شد.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،لووزوم نگووه داشووتن عووده جهووت ازدواح زن حووا شووخص ثالووث اسووت و ا گوور زن حخواهوود حووا
«ههان ورد» ازدواح کند ،الزم نحست برای آن عده نگه دارد.
 .3ههان.

طالق /

در فصوول «ازدواح» گذشووت  -عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود خووا حووه سووجب شووحر دادن خووا

ارتداد خوا وووارد دخگور عقود ازدواح حاطول شوود (انفسواخ صوورت گحورد) ،چنانچوه زن از

حانوانی است کوه احتحواح حوه عوده دارنود ،حاخود عوده نگوه دارد کوه آن را «عودۀ فسوخ خوا

انفساخ» ویناوند؛

عدۀ وذکور ،وانند عده طوالق اسوت کوه در وسواجل « 041و حعود از آن» ذکور شود و

آغاز و وجدأ عده از هنگام فسخ خا انفسواخ عقود وویحاشود و در ایون حكون ،فرقوی بوین

عقد داجن و عقد ووقت نحست.

شاخان ذکر است ،اگر عقد ازدواح حه سجب ارتداد فطری شوهر حاطول شوود 1،بور زن

واجووب اسووت عوودۀ وفووات نگووه دارد  -کووه توضووحح آن خواهوود آووود  -و حنووابر احتحوواط
واجب این حكن نسجت حه زن خاجسه و دختر ناحوالغ و زنوی کوه حوا وی نزدخكوی صوورت

نگرفته نحز جاری ویحاشد.

2

 .3 oعده وفات (عده زنی که شوهرش فوت شده است)
 لزوم عدۀ وفات

مسأله  .628زنووی کووه شوووهرش 3فوووت شووده حاخوود عووده نگووه دارد؛ چووه اخنكووه حووا وی
نزدخكی شده حاشد خا نه؛ خاجسه حاشد خا غحر خاجسه؛ دختر حالغ حاشد خا ناحالغ؛ وسولهان

حاشوود خووا از زنووان کووافر اهوول کتوواب و فرقووی نوودارد ازدواح آنووان داجوون بوووده خووا ووقووت؛ ایوون

عده« ،عدۀ وفات» نام دارد؛

الجته ،اگر فردی در ورض وتصل حه ووت حا زنی ازدواح کند و قجل از نزدخكوی حوا او

حه سجب ههان ورض حهحرد ،چه اخنكه زن وذکور پس از فوت ورد زنده حاشد خوا او نحوز

قجل از فوت ورد حهحرد ،عقد ازدواجشان حاطل وویشوود و الزم نحسوت زن عودۀ وفوات
 .1توضحح بیشتر در وورد حاطل شدن عقد در اثر ارتداد فطری ،در وسألۀ « »100ذکر شد.
 .2در وواردی که حه جهت فسخ خا انفساخ ،عقد حاطل ویشود ،زن در اخام عده نفقه ندارد.
 .3در این حكن ،فرقی بین حالغ خا ناحالغ ،عاقل خا دیوانه ،سفحه خا رشحد بودن شوهر فوت شده نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نگهدارد؛ توضحح وطلب در فصل «ارث» ،وساجل« 1451و  »1454ذکر ویشود.

مسأله  .629زنووی کووه در اخ وام عوودۀ طووالق رجعووی شوووهرش فوووت شووده ،عوودۀ وووذکور

حاطل و بیاثر ویشود و حاخد «عدۀ وفات» نگه دارد؛ اوا اگر طالق حاجن بوده و شووهر در

اخووام عووده فوووت نهوووده ،زن حاخوود ههووان عوودۀ طووالق را تهووام نهاخوود و الزم نحسووت عوودۀ
وفات نگه دارد.

ههووحن طووور ،زنووی کووه در اخووام عوودۀ عقوود ووقووت شوووهرش فوووت شووده ،کووافی اسووت

عدۀ عقد ووقت را تهام نهاخد و الزم نحست عدۀ وفات نگه دارد.
 ودت عدۀ وفات و کحفحت وحاسجۀ آن

مسأله  .631زنی که شوهرش فوت شده ،اگر حاوله نجاشد حاخود «چهوار وواه قهورى و
ده روز» عده نگه دارد.

اوا اگر زن حاوله حاشد ،حاخد تا هنگام وضع حهل عده نگوه دارد؛ الجتوه ،چنانچوه

قجوول از سووپری شوودن چهووار ووواه و ده روز وضووع حهوول نهاخوود ،حاخوود چهووار ووواه و ده روز

عده نگه دارد.

مسأله  .631برای وحاسجۀ عدۀ وفات ،زن احتدا حاخود چهوار وواه قهوری (وشواحه آنچوه
در عده طالق وساجل « 045و  »054ذکر شد) عوده نگوه دارد و حوا گذشوت ده روز حعود

از این ودت ،اخام عده حه پاخان ویرسد.

مسأله  .632احتداى عدۀ وفات زوان فووت شووهر اسوت؛ الجتوه در صوورتی کوه شووهر
غاخووب حاشوود ،وثوول آنكووه حووه وسووافرت رفتووه اسووت خووا آنكووه خجوور وفووات شوووهر حووه علتووی
وانند ورخضی خا حجس خا غحر آن حعد از ودتی حه زن برسود ،آغواز عودۀ وفوات از زووانی

اسووت کووه زن از فوووت شوووهر وطلووع شووود 1،طوووری کووه نسووجت حووه فوووت وی خقووحن خووا
اطهحنان نهاخد خا دو ورد عادل (بینه) شهادت حه وفات شوهرش دهند.

حنووابراین ،اگوور شوووهر زنووی غاخووب حاشوود و شخصووی خجوور وفووات شوووهرش را حووه وی

 .1نه از زوان وفات حقحقی شوهر.

طالق /

حدهوود ،ولووی زن اطهحنووان حووه صووححح بووودن خجوور او نداشووته حاشوود و بینووهای هوون بوور آن
شهادت ندهد ،الزم نحست عدۀ وفات نگه دارد و چنانچوه بور اسواس آن عودۀ وفوات

نگه دارد کافی نحست ،هرچند حعد از ودتی صحت خجر وذکور وعلوم شود.

شاخان ذکر است ،این حكن (غاخب خوا در حكون غاخوب بوودن شووهر) در ووورد زنوی

که حه سن حلوغ نرسحده و خا دیوانه ویحاشد ،وحل اشكال است و وراعوات وقتضوای
احتحاط در وورد آن ترک نشود.

مسأله  .633اگر زنی که خجر فوت شوهرش را حه او دادهانود ،از زووانی کوه خجور وفوات

حه او رسحده ،عدۀ وفات نگه دارد و حعد از تهام شدن عده حا فورد دخگوری ازدواح کنود

و نزدخكی نهاخد و حعد وعلوم شود خجر فوت شوهرش وطابق حا واقع نجوده و شووهر وی

حعدا فوت شده ،چه اخنكه عقد دوم در زوان ححات شوهر اول حاشود خوا پوس از آن ،در
این صورت ازدواح دوم حاطل است؛

وانند اخنكه در فروردینواه حه او خجر برسد که شووهرش فووت کورده و عودۀ وفوات

نگه داشته و در شهریورواه ازدواح کند ،اوا حعدا در اول آحانوواه حفههود خجور نخسوت
اشتجاه بوده و در آن زوان شوهرش زنده بوده و در اول تحرواه قجول از عقود ازدواح فووت

کوورده اسووت 1،از آنجووا کووه عوودۀ وفووات از زوووان خجوور صووححح فوووت (اول آحووان) آغوواز

ویشود ،ازدواح وی حاطل است.

در این صورت ،اگور زن قصود دارد حوا شوخص دخگوری (غحور از وورد اول و دوم) ازدواح

کند ،حنابر احتحاط واجب حاخد دو عده نگه دارد (عدۀ وفات و عدۀ وطی حه شجهه).

کحفحت نگه داشتن عده حدین صورت است که اگر زن حاوله نجاشد ،هر کدام از

عدۀ وفات و عدۀ وطی حه شجهه که زودتر آغاز شده ،وقدم است و پوس از پاخوان عودۀ

اول ،براى دخگرى عوده نگوه وویدارد و ا گور زن از شووهر دوم حاولوه حاشود ،عودۀ حهول
وقوودم اسووت .حنووابراین ،تووا ووقووع وضووع حهوول ،عوودۀ وطووی حووه شووجهه و حعوود از آن ،عوودۀ

وفات نگه ویدارد.

2

 .1خا اول وهرواه حعد از عقد ازدواح فوت کرده است.
 .2حه وسألۀ « »513رجوع شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوووا ا گوور زن حخواهوود حووا ووورد دوم (وطووی کننووده) ازدواح نهاخوود ،چنانچووه از ووووارد

حروت احدی نجوده 1و وانع شرعی دخگری نجاشد ،کافی است عدۀ وفوات نگوه دارد و
الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز عده نگه دارد.

مسأله  .634ا گوور زن حووه اعتقوواد وفووات شوووهرش عوودۀ وفووات نگووه دارد و حعوود از تهووام
شدن عده حا فرد دخگری ازدواح کند و حعدا وعلوم شوود شووهرش زنوده اسوت ،ازدواح
دوم حاطوول اسووت و حاخوود از شوووهر دوم جوودا شووود و زوجحووت بووین وی و شوووهر اولووش

ههچنان حاقی ویحاشد.

شاخان ذکر است ،چنانچه شوهر دوم حا او نزدخكی کرده 2،حكن وطوی حوه شوجهه در

وورد آن جاری ویشود که در وسألۀ « »510بیان گردخد.
 لزوم ترک زخنت در زوان عدۀ وفات (حداد)

مسأله  .635زنی که در عدۀ وفوات وویحاشود ،واجوب اسوت از انجوام هور عهلوی کوه

عرفووا زخنووت وحسوووب ووویشووود اجتنوواب نهاخوود .ایوون اجتنوواب از زخنووت در اخووام عوودۀ
وفاتِ « ،حداد» ناوحده ویشود.

حنووابراین پوشووحدن لجوواس زخنتووی 3،اسووتفاده از ز یووور آالت طووال ،سووروه کشووحدن،

خضاب نهودن ،استفاده از لوازم آراخش و اووری از این قجحل برای او جایز نحست.

شاخان ذکر است« ،ترک زخنت خوا ِحوداد» تكلحوف وسوتقل وحسووب شوده و شورط

صححح بودن عدۀ وفات نحست .حنابراین ،اگر عهدا خا حه خاطر فراووشی خا ندانسوتن
حكن در تهام ودت خا حعضی از آن رعاخت نشود ،نحاز حه از سر گورفتن عوده خوا ججوران

 .1ا گوور ووورد دوم از روی جهوول ،حووا زن ازدواح و نزدخكووی کوورده اسووت ،چنانچووه عقوود و نزدخكووی وووذکور قجوول از
وفات حقحقی شوهر زن بوده ،حنابر احتحواط واجوب آن زن بور وی حورام احودی وویشوود ،ههوان طوور کوه در
وسألۀ « »114ذکر شد ،اوا اگر عقد و نزدخكی حعد از وفات حقحقوی شووهر زن و قجول از رسوحدن خجور وفوات
حه زوجه بوده ،ووجب حروت احدی نهیشود.
 .2در وورد حكن حروت احدی زن بر شوهر دوم ،حه وسألۀ « »114رجوع شود.
 .3شوواخان ذکوور اسووت ،گوواه وهكوون اسووت لجوواس سووحاه نحووز حووه جهووت کحفحووت بوورش خووا داشووتن نقووش و نگووار و
حعضی از خصوصحات دخگر ،در عرف لجاس زخنتی وحسوب گردد.

طالق /

و تدارک وقداری که حداد رعاخت نشده نحست.

مسأله  .636حهام رفتن ،رعاخت بهداشوت حودن و لجواس و گورفتن نواخنهوا و شوانه
کردن ووها و نشستن بر فرش فاخر و سكونت در ونزلی که داراى اشحای زخنتی اسوت

و تزیین فرزندان برای زنی که در عدۀ وفات است ،اشكال ندارد.

مسأله  .637حكوون لووزوم توورک زخنووت بوورای کسووی کووه در عوودۀ وفووات اسووت (حكوون

وسووألۀ « ،)»570شوواول زوجووه در ازدواح داجوون و ووقووت و نحووز زن خاجسووه و غحوور خاجسووه

ویشود؛ ههحن طور فرقی ندارد شوهر حالغ بوده خا ناحالغ ،عاقل بوده خا وجنون.

اوا ترک زخنت بر زن ناحالغ خا دیوانه واجب نحست؛ حه این وعنا کوه بور ولوی شورعی

آنان الزم نحست از زخنت کردن آنها در اخام عدۀ وفات جلوگحرى نهاخد.
 بيرون رفتن از خانه و نفقه نسجت حه زنی که در عدۀ وفات است

مسأله  .638زنووی کووه در عوودۀ وفووات اسووت واجووب نحسووت در خانووهاى کووه هنگووام
وفات شوهرش در آن سا کن بوده حاقی حهاند و ویتواند در اخام عوده در وحول دخگورى

سكونت نهاخد ،ههحن طور بیرون رفتن از خانه بر وی حرام نحست؛

الجته ،خارح شدن از ونزل در غحر ووارد ضورورى خوا ادای حوق خوا انجوام طاعوت خوا

قضای حاجت و ون ،وكروه است.

مسأله  .639زنی که در عدۀ وفات است ،نفقه ندارد.

حنووابراین ،حتووی ا گوور حاولووه حاشوود ،حعوود از وفووات شوووهر تووا هنگووام وضووع حهوول نحووز

نفقهاى  -نه از اووال شوهرش و نه از سهن االرث حهلش  -برای وی نحست.
 oوساجل وتفرقۀ عده
 جلو انداختن اخام ححض حا استفاده از دارو

مسأله  .641سووپری شوودن اخووام عووده الزم نحسووت حووهطور طجحعووی و حوودون اسووتفاده از
دارو حاشوود .حنووابراین ،ا گوور اخووام عوودۀ زن حووه جهووت اسووتفاده از داروهووایی کووه عووادت

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شرعی وی را جلو ویاندازد ،زودتر حوه پاخوان برسود ،چنانچوه تعوداد دفعوات حوحض خوا
پا کی که برای اتهام عده در وساجل قجل ذکر شد ،وحقق شود ،کافی است؛

الجته ،خون وذکور حاخد دارای شراخطی که بورای حوحض در جلود اول فصول ور بووط

حه آن ذکر شد ،حاشد.

شاخان ذکور اسوت ،در صوورتی کوه ایون اوور بورای زن ضورر وهون و فوقالعواده داشوته

حاشد ،تكلحفا 1نجاخد حه این اور اقدام نهاخد.

 ازدواح حا زنی که ادعا وی کند در عده نحست

مسأله  .641اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد و در عدۀ کسی نحز نحست خوا قوجال در عودۀ

فردی بووده (هور خوک از اقسوام عوده) و ادعوا نهاخود کوه عودهاش تهوام شوده ،از او قجوول

ویشود؛

وگوور آنكووه وووورد اتهووام حاشوود ،خعنووی نشووانههووایی وجووود داشووته حاشوود کووه ووجووب

گهان حه نادرستی ادعای وی گردد که در این صورت ،حنابر احتحاط واجب نهیتوان

حه گفتۀ وی اعتهاد نهود؛ وثل اخنكه زن ادعا کند در خک واه سه ورتجه حوحض دخوده

است؛ الجته اگر زنانی که جزء نزدخكان وی هستند ،شوهادت دهنود کوه عوادت زنانوۀ
او چنحن بوده ،ویتوان ادعاخش را پذیرفت.

 ازدواح حا زنی که ادعا ویکند خاجسه است

مسأله  .642اگوور زنووی حگوخوود« :خاجسووهام» ،ادعوواخش پذیرفتووه نهوویشووود؛ وگوور آنكووه از
گفتۀ او خقحن خا اطهحنان حاصل شود خا بینۀ شرعی بر این اور شهادت دهند.
 ادعای شوهردار بودن زن حعد از ازدواح وی

مسأله  .643اگر وردی حوا زنوی کوه ادعوا نهووده شووهر نودارد ازدواح کنود و حعودا زوجوه
 .1حوه ایوون وعنووا کووه در ایوون صوورت ،اقوودام وی حووه اسووتفاده از دارو حووا چنوحن ضوورر وهوون و فوقالعووادهای حوورام
است ،هرچند برای سپری شدن اخام عده کافی ویحاشد.

طالق /

ادعووا نهاخوود در هنگووام ازدواح شوووهر داشووته ،ادعوواخش پذیرفتووه نهوویشووود وگوور آنكووه

شوهردار بودن خود را شرعا ثاحت کند (وثال حا شهادت دو ورد عادل).

1

مسأله  .644ا گ وور زن ح ووا و ووردی ازدواح کن وود و حع وود از ازدواح ،و وورد دخگ ووری ادع ووای
زوجحت نسجت حه آن زن نهاخد ،ادعای وی حدون اخنكه شورعا آن را ثاحوت کنود (ووثال

حا شهادت دو ورد عادل) ،پذیرفته نهیشود و نهیتواند در ورافعوۀ شورعحه نوزد حواکن

شرع از آنان حخواهد که قسن خاد کنند.

 ازدواح خا وکالت درعقد نسجت حه زنی که ادعا دارد شوهرش فوت شده

مسأله  .645ا گوور زنووی کووه شوووهر داشووته ،شوووهرش بوورای ووودتی غاخووب خووا وفقووود اال ثوور
گردد و زنده بودن خا فوت او وعلوم نجاشد و زن ادعا نهاخد برای وی خقوحن خوا اطهحنوان

حه وفات شوهرش حاصل شوده ،ووردی کوه از شووهردار بوودن وی اطوالع دارد و نهوی-

داند ادعای زن صححح است خا نه ،حنابر احتحاط واجب نهیتواند حه گفتۀ زن اکتفوا
نهاخد و اقدام حه ازدواح حا او کند.

ههووحن طووور ،وکحوول شوودن چنووحن شخصووی از طوورف زن بوورای اجوورای صووحغۀ عقوود

ازدواح  -هرچنوود بوورای شووخص دخگوور  -وحوول اشووكال اسووت و حنووابر احتحواط واجووب

نهیتواند وکحل وی شود؛

2

طالقهای وکالتی و والختی

٭ طووالقهووا حووه سووه دسووتۀ «طووالق أصووالتی» و «طووالق وکووالتی» و «طووالق والختووی»

تقسحن ویشوند که در ذیل ،حعضی از احكام ویژۀ طالقهوای وکوالتی و والختوی بیوان
ویشود.

 .1در گواهی دو ورد عادل (بینه) ،کافی است شهادت دهنود کوه زن ووذکور در هنگوام ازدواح حوا وورد دخگور،
شوهر داشته است ،هرچند شوهر وی را وعحن نكنند.
 .2الجته در هر دو صوورت ،ا گور از طریوق شورعی بوراخش ثاحوت شوود کوه شووهر آن زن فووت کورده ،ازدواح حوا او و
قجول وکالت از طرف وی برای اجرای صحغۀ عقد اشكال ندارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 طالق وکالتی

مسأله  .646اگر طالق حه صورت وکالتی انجوام شوود ،حاخود احكوام و شوراخطی کوه در

فصل «وکالت» (جلد سوم) بیان شد لحاظ گردد؛

از جهله اخنكه وکحل حاخود عاقول حاشود و طوالق را حوا قصود و اختحوار (حودون ا کوراه)

انجام دهد؛ حلكه حنابر احتحواط واجوب وکحول در ایون ووورد حاخود حوالغ حاشود و صوححح

بووودن اجوورای صووحغۀ طووالق توسووط حچووۀ ناحووالغ وهحووز وحوول اشووكال اسووت و وراعووات
وقتضای احتحاط ترک نشود.

مسأله  .647اگر شووهر ههسورش را وکحول نهووده توا در وووارد وعحنوی واننود زووانی کوه
وی (شوهر) نفقۀ ههسرش را نپوردازد خوا وعتواد شوود خوا زن را وعلقوه و وعطول رهوا کنود

ههانند زنی که شوهر ندارد خا حا او سووء وعاشورت نهووده و او را اذخوت کنود ،وی (زن)

حا وراجعه حه حا کن شرع خا حدون آن حتواند خود را وطلقه نهاخود ،در صوورت پیشآوود
ووارد وذکور ،زن ویتواند وطابق حوا وفواد وکالوت حوا رعاخوت شوراخط شورعی ،خووخش را

وطلقه نهاخد.

مسأله  .648وکالت فردی که در اور طالق وکحل شده  -ههانند سایر وووارد وکالوت  -حوا
عزل وی توسط ووکل و اطالع خافتن او از این اور ،حاطل ویشود؛

الجتووه ،ا گوور در ضووهن عقوودی  -واننوود ازدواح خووا صوولح  -شوورط شووده حاشوود کووه وی

نسووجت حووه اووور طووالق وکحوول زوح حاشوود 1،وکالووت وووذکور قابوول فسووخ نحسووت و ووکوول

نهیتواند او را از وکالت عزل نهاخد.

2

مسأله  .649وکالت در طوالق ،حوا فووت خوا جنوون خوا اغهوا و بیهوشوی داجهوی ووکول خوا

 .1شرط وذکور «شرط نتحجه» ناوحده ویشود و چنانچه وکالت حوه کحفحوت ووذکور نجاشود ،حلكوه حوه صوورت
«شرط فعل» حاشد حه این وعنا که در ضهن عقد ،زوح وتعهد شده حاشد که در ووارد وعحن ،ههسورش خوا
شخص دخگری را در اور طالق وکحل نهاخد هرچند عهل نهوودن حوه ایون تعهود بور زوح واجوب اسوت ،ولوی
در صووورت تخلووف وعصووحت کوورده و زوجووه خووا آن شووخص ،وکحوول در طووالق نهوویحاشوود .فوورق بووین شوورط
نتحجه و شرط فعل از توضححات جلد سوم ،وساجل « 455و  »744وعلوم ویشود.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وکالت» ،وسألۀ « »1147ذکر شد.

طالق /

وکحوول حاطوول ووویشووود ،هرچنوود آن وکالووت در ضووهن عقوود ازدواح خووا عقوود خووارح الزم
دخگری شرط شده حاشد؛

الجته ،در صورت جنون ادواری خا بیهوشی ووقت ووکل خا وکحل ،صوحت وکالوت

وحل اشكال بوده و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .651اگووور فوووردی ههسووورش خوووا شووخص دخگووری را در اووور طووالق وکحوول کنوود،
چنانچه وکالت وی عام خا وطلق بوده ،طووری کوه ووثال شواول هور خوک از انوواع طوالق
ُ
ُ
(عادی ،خلوع خوا وجوارات) خوا طوالق خلوع و وجوارات حوا حوذل حخشوی از وهور خوا دفعوات

وتعوودد طووالق - 1حووا رعاخووت شووراخط صووحت آن  -ووویشووود ،در ایوون صووورت وکحوول
حسب اختحاری که دارد عهل ویکند.

در غحر این صورت ،وکحل حاخد حه آنچه که عقد وکالت  -هرچند حا کهوک قوراجن و

شووواهد و ظوواهر حووال  -شوواول آن ووویشووود حسوونده نهاخوود و وطووابق حووا آن عهوول کنوود و
چنحن وکالتی شاول ووارد وشكوک نهیشود.

2

مسأله  .651فردی که ههسرش را وکحل در طالق خلع خا وجارات در ازای حذل «تهوام

وهرخووه» نهوووده ،وی (زن) نهوویتوانوود حووا حووذل وقووداری از وهر خووه اقوودام حووه اجوورای طووالق
خلع خا وجارات نهاخد.

ههحن طور ،اگر فرد حه زوجوهاش حگو خود« :توو را وکحول کوردم در ازای حوذل وهر خوهات

خووود را طووالق دهووی» ،ظوواهر چنووحن وکووالتی آن اسووت کووه زوجووه تنهووا در صوورت حووذل

تهام وهرخوه ،ویتوانود اقودام حوه طوالق نهاخود و عجوارت ووذکور شواول حوذل وقوداری از
وهرخه نهیشود.

3

 .1حه این وعنا که ا گر وثال طالقی که حسب وکالت اجرا شده ،طوالق رجعوی بووده و زوح در اخوام عوده رجووع
کرده ،زوجه حاز هن وکحل حاشد خود را وطلقه نهاخد.
 .2وووثال ا گوور زوجووه وکحوول در طووالق عووادی حاشوود و وکووالتش نسووجت حووه طووالق خلووع خووا وجووارات ثاحووت نجاشوود،
نهیتواند اقدام حه طالق خلع خا وجارات نهاخد خا اگر وکوالتش بورای خوک حوار طوالق وعلووم حاشود و وکالوت
نسجت حه حار دوم ثاحت نجاشد ،فقط خک حار ویتواند حسب وکالت وذکور خود را وطلقه نهاخد.
 .3الجته اگر نشانه و قرخنۀ اطهحنانآوری حاشد بر اخنكه وقصود زوح در ایون ووورد آن بووده کوه حوذل وقوداری از
وهر نحز کافی است ،در این صورت وطابق آن عهل ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .652اگر در ضهن عقدی وانند ازدواح خا صولح شورط شوده حاشود «زوجوه در
ووارد ...حتواند اقدام حه طالق خووخش نهاخود» خوا شورط شوده حاشود «زوجوه در وووارد...

حق طالق داشته حاشد» ،صحت چنوحن شورطی حسوتگی حوه قصود طورفحن از عجوارت
وذکور 1دارد:
ّ
صىزتاول :وقصود زوجحن از آن «وکالت زوجه در طالق» حاشد؛

در ایووون صوووورت ،ش وورط ووووذکور ص ووححح اس ووت و وی ویتوان وود آنچن ووان ک ووه در

وسألۀ « »503ذکر شد ،خود را وطلقه نهاخد؛
ّ
صىزتدوم :وقصوود زوجوحن ایون حاشود کوه شووهر حوه ههسورش «اذن در طوالق» از
طرف او داده ،حدون آنكه ههسرش را در این اور وکحل نهوده حاشد؛

در این صوورت ،صوححح بوودن طوالق حوا ایون اذن وحول اشوكال اسوت و وراعوات

وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
ّ
صىزتسىم :وقصود زوجحن این حاشد که زوح حق طالقی را کوه شورع بوراخش قورار
2

داده از خود سلب نهوده و آن را حه ههسرش واگذار کند ،خوا حودون سولب حوق طوالق

از خوخش ،برای زوجه حق طالق وستقلی (حدون نحاحت از شوهر) اخجاد کند؛

در این صورت ،شرط وذکور حاطل بووده و چنوحن حوق طالقوی بورای زوجوه حاصول

نهیشود.

 طالق والختی (توسط حا کن شر ع)

مسأله  .653اگر زن در اور طالق از شوهر وکالوت نداشوته خوا چنانچوه وکالوت داشوته
وکووالتش حاطوول شووده خووا در ووووارد صووحت عووزل ،از وکالووت عووزل شووده حاشوود ،زن حووق

طالق ندارد؛

ولی در ووارد خاص  -که در اداوه خواهد آود  -حوا وراجعوه حوه حوا کن شورع و طوی

 .1ونظور ،عجارت «حق طالق داشته حاشد» خا «حتواند خود را وطلقه نهاخد» است.
 .2کحفحت احتحاط ،از آنچه در وسألۀ « »50ذکر شد فههحده ویشود.

طالق /

وراتب ویژه ،حاکن شرع ویتواند وی را طالق دهد.

1

مسأله  .654در وواردی که والخت برای حا کن شرع جهت طالق شرعا ثاحت اسوت،

شراخط طالقی که توسط وی خا وکحل او جاری ویشود ،ههاننود طوالق عوادی اسوت.

حنووابراین ،حاخوود زن دارای شووراخطی کووه در وسووألۀ « »055ذکوور شوود ،حاشوود .ههووحن طووور،

حاخد شراخط طالق که در وسألۀ « »017بیوان شود  -از جهلوه خوانودن صوحغۀ طوالق -
رعاخت گردد؛
حه عنوان وثال اگر نام ورد وثال وحهد و نوام زوجوۀ وی فاطهوه حاشود ،بورای اجورای

صحغۀ طالق در حضور دو شاهد عادل کافی است حاکن شرع خا وکحل وی حوه قصود
ُ
ُ
فاط َهة َطا ِلق» خا « َز ْو َجة ُوحه ٍد َطا ِلق» خا « َز ْو َج ُت ُه َطا ِلق»
وقوع طالق و جدایی حگوخدِ « :
َ
ُ
خا « َز ْو َج ُة ُوحه ٍد ُ
فاط َهة َطا ِلق».
الهسها ِح ِ
شاخان ذکر است ،طالق والیی حه صورت طالق عادی خوانده ویشود ،نوه طوالق
ُ
خل ووع و ُوج ووارات .حن ووابراین ،ش ووراخط اختصاص ووی ط ووالق خل ووع و وج ووارات را ن وودارد و
وشتهل بر حذل وهر خا وال دخگر توسط زوجه نهیحاشد.

مسأله  .655ووارد طالقی که توسط حاکن شرع خا وکحل وی انجوام وویشوود حوا توجوه

حه «وضعحت شوهر» ،چند صورت دارد:
ّ
صففىزتاول :شوووهر زنووده اسووت و دسترسووی حووه وی (هوور چنوود حووا تهوواس تلفنووی و
تحقحق) وهكن حاشد.
ّ
صففىزتدوم :شوووهر زنووده اسووت ،ولووی دسترسووی حووه وی حووه هووحچ طرخقووی وهكوون

نجاشد.

ّ
صىزتسىم :شوهر وفقوود اال ثور اسوت و از زنوده بوودن خوا وفوات وی اطالعوی وجوود

نداشته حاشد.

 .1شاخان ذکر است ،بورای انجوام طوالق الزم اسوت حوه هور وسوحلۀ وهكون زوحنوۀ ارتجواط حوا شووهر فوراهن شوود و
وثال زوجه ،شهارۀ تهاس شوهر را در اختحار حاکن شرع قورار داده ،توا حواکن شورع حوا تهواس حوا وی وراحول
الزم را در این زوحنه اعهال نهاخد و اجرای این سلسله وراتب گاه حه طول ویانجاود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

توضووحح ووووارد طووالق والختووی در هوور خووک از صووورتهای فوووق ،در وسوواجل حعوود ذکوور

ویشود.

 oصورت اول :زندی کده شدوهرش زندده اسدت و دسترسدی حده وی (هدر چندد حدا تهداس
تلفنی و تحقحق) وهکن است

طالق والختی در این صورت ،در سه وورد قابل انجام است:
 .9 رها نهودن زوجه و وعلقه گذاشتن وی

مسأله  .656اگوور شوووهر ههسوورش را حووهطور کلووی رهووا نهوووده و وعطوول گذاشووته ،حووه

گونهای که وی نه عرفا زن شوهردار وحسوب شده و نه وطلقه ،زن ویتواند حه حاکن

شرع وراجعه کند تا شوهر را بر خكی از دو اور الوزام نهاخود ،خوا حوه زنودگی برگشوته و زن را

وعلق و وعطل رها نكند و خا وی را طالق دهد توا زوحنوۀ ازدواح حوا وورد دخگوری بورای او

فراهن گردد.

چنانچه شوهر از هر دو اور اوتناع ورزد ،حوا کن شورع وویتوانود از هور طریوق وشوروع

برای اججار زوح نسجت حه اقدام بر خكی از دو اور  -حتی واننود حوجس وی در صوورت

اوكان  -استفاده نهاخد و در صورتی که اوور ووذکور نتحجوه حخوش واقوع نشوود ،پوس از
درخواست زن ،حاکن شرع ویتواند وی را طالق دهد.

شاخان ذکر است ،در این وورد فرقی نحست که شوهر نفقۀ زن را حدهد خا نه.

طالق در این وورد حه حسب اختالف وووارد ،حوه نووع طوالق رجعوی خوا طوالق حواجن

واقع ویگردد.

مسأله  .657اگوور شوووهر قووادر بوور حازگشووت حووه زنوودگی حووا ههسوورش نجاشوود ،وثوول اخنكووه
وحكوم حه حوجس احود خوا وودت طووالنی شوده و حودین جهوت ههسور وی حالتكلحوف و

وعطل رها شده حاشد ،چنانچوه زوح نفقوۀ ههسورش را در ایون وودت توأوحن وی کنود،

ولووی زوجووه حاضوور نحسووت بوور ایوون وضووعحت صووجر نهاخوود و از وی درخواسووت طووالق

طالق /

وویکنوود ،احتحوواط واجووب آن اسووت کووه شوووهر بپووذیرد و او را طووالق دهوود و در صووورت
اوتنوواع زوح از طووالق ،بوور زن چووارهای نحسووت جووز اخنكووه صووجر کنوود ،تووا خداونوود وتعووال
گشاخش و فرجی برای وی حاصل نهاخد.

اوووا چنانچووه در فوورض وووذکور ،شوووهر توانووایی پرداخووت نفقووۀ ههسوورش را در ایوون

ودت ندارد ،حكن وسألۀ « »505در وورد آن جاری ویشود.
 .3 پرداخت نکردن نفقۀ واجج زوجه

مسأله  .658ا گوور شوووهر از پرداخووت نفقووۀ ههسوورش حووا وجووود تهكوون و توانووایی وووالی

اوتنوواع ورزد ،زن ویتوانوود حووه حوواکن شوورع وراجعووه نهاخوود تووا وی حووه شوووهر اووور را احووالغ

نهاخد« :خا حاخد نفقۀ ههسرت را حدهی خا او را طالق دهی»؛

در صووورتی کووه شوووهر از هوور دو اووور اوتنوواع ورزد و اوكووان خوورح کووردن از وووال شوووهر

جهت نفقۀ ههسرش وجود نداشته حاشود 1و نحوز اوكوان اججوار شووهر بور طوالق 2وجوود

نداشته حاشد ،حاکن شرع ویتواند پس از درخواست زن وی را طالق دهد.

شاخان ذکر است ،این طالق که توسط حوا کن شورع صوورت وی گحورد ،طوالق حواجن

وحسوب ویشود و زوح در اخام عده حق رجوع ندارد.

مسأله  .659اگر شوهر توانایی پرداخت نفقات ههسرش را نداشوته حاشود ،چنانچوه

زن راضی حه صجر و اداوۀ زندگی نجاشد ،بر شوهر واجب است وی را طوالق دهود و در

صورتی کوه اوتنواع و رزخود ،زن ویتوانود حوه حواکن شورع وراجعوه نهاخود توا وی حوه شووهر
احالغ و اور حه طالق ههسرش نهاخد؛

در صورتی که شوهر اوتناع نهاخد ،حاکن شرع ویتواند وی را اججار بر طالق کنود

و چنانچه اوكان اججار وی 3نجاشد ،حاکن شرع ویتواند ههسرش را طالق دهد.

 .1هرچند حا فروش حعضی از اووالش حا اذن حاکن شورع در ووواردی کوه رفوع احتحواح ،وتوقوف و واحسوته بور آن
است.
 .2هرچند حا وکالت دادن حه حاکن شرع خا شخص دخگر.
 .3ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،این طالق که توسط حاکن شورع صوورت وی گحورد ،طوالق حواجن

وحسوب ویشود و زوح در اخام عده حق رجوع ندارد.

ُ
مسأله  .661زنووی کووه شوووهرش بوورای ووودت طوووالنی در حووال کهووا و بیهوشووی حووه سوور

ویبرد ،در صورتی که شووهرش ووالی نودارد کوه از آن ووال نفقوهاش داده شوود ،حواکن

شرع ویتواند حه جهت عدم تأوحن نفقه ،در صورت درخواست زن او را طالق دهد.

ههحن طور ،اگر شوهر والی دارد که نفقات ههسورش از آن توأوحن شوود ،ولوی اوحود
ُ
حه بیرون آودنش از حال کها و بیهوشی نهیرود و واندن زن در زوجحتش بورای شووهر

فاجدهاى ندارد ،حلكه حه ایون جهوت کوه نفقوهاش از اوووال او صورف وویشوود ،ووجوب

خسارت و ضرر حاشد ،ولی شوهر حا اجازۀ حا کن شرع وویتوانود زن را طوالق دهود و در

صورتی که ولی نداشته حاشد ،حاکن شرع ویتواند اقدام حه طالق زن نهاخد.
 .7 اذخت کردن زوجه و سوء وعاشرت حا وی

مسأله  .661اگووور شووووهر ههسووورش را آزار و اذخووت کوورده و حوودون عووذر شوورعی حووا وی

حدرفتاری و تند خویی وینهاخد ،زن ویتواند حه حاکن شرع وراجعه نهاخد توا وی را از
اخذاء و ظلن حه ههسر حاز دارد و او را حه وعاشرت حه وعوروف و خوشرفتواری (اوسواک

حه وعروف) ولزم نهاخد.

پس اگر طرخقۀ وذکور تأثحر نداشت ،حاکن شرع ویتواند در صوورت اوكوان زوح را

حه شحوهای که صالح حدانود واننود حوجس و ...تعزیور نهاخود توا وی وتنجوه شوده و رفتوار
خوخش را اصالح نهاخد.

اوووا در صووورتی کووه ایوون روش وهكوون نجوووده خووا نفعووی نداشووته حاشوود ،زن ووویتوانوود

وطالجۀ طالق نهاخد و چنانچه شوهر از طوالق اوتنواع ورزد و اوكوان اججوار وی بور ایون

اور نجاشد ،حاکن شرع ویتواند زوجه را حا رعاخت شراخط شرعی طالق دهد.

شاخان ذکر است ،طالق در این وورد ،از نوع طالق حاجن اسوت وزوح در اخوام عوده،

حق رجوع ندارد.

طالق /

 وجوز نجودن عسر و حرح برای طالق والختی در غحر سه وورد فوق

مسأله  .662اگوور اداوووۀ زنوودگی زن حووا ههسوورش حووه دلحلووی غحوور از ووووارد فوووق  -واننوود

اخووتالف سوولحقه حووا شوووهر در اوووور زنوودگی خووا ازدواح وجوودد وی  -ههووراه حووا وشووقت و

سووختی فوقالعووادهای کووه وعهوووال قابوول تحهوول نحسووت حاشوود ،وی (زن) نهوویتوانوود حووا
وراجعه حه حاکن شرع خود را طالق دهد.

 oصورت دوم :زنی که شوهرش زنده است ،ولدی دسترسدی حده وی حده هدحق طرخقدی
وهکن نحست

طالق والختی در این صورت ،در وورد ذیل قابل انجام است:
ه
 شدوهر نفقددۀ ههسدرش را عهدددا خدا حدده سددجج عددم قدددرت ودالی ن ددردازد و خددود را از
ه
حا کن شر ع عهدا وخفی نهاخد

مسأله  .663اگر شوهر از پرداخت نفقۀ ههسرش حا وجوود توانوایی ووالی اوتنواع ورزد
خووا توانووایی پرداخووت نفقووۀ ههسوورش را نداشووته حاشوود ،ولووی عهوودا خووودش را از حووا کن

شرع وخفی ویکند تا حا کن شرع نتواند اقدام حوه احوالغ و انوذار و اجراجحوات حعود از آن

 که در وسأله ( 504و  )505بیان شد  -نهاخد 1و برای حاکن شرع دسوتحابی حوه وی -هرچند حا واسطه  -وهكن نجاشد و از طرفی اوكان خرح کردن از وال شووهر جهوت

نفقات ههسرش وجود نداشوته حاشود 2،حواکن شورع وویتوانود حعود از درخواسوت زن،
وی را طالق دهد.

شاخان ذکر است ،طالق در این وورد ،از نوع طوالق حواجن اسوت و زوح در اخوام عوده

حق رجوع ندارد.

 .1وثل اخنكه ووضع سكونتش را از حواکن شورع پنهوان نهووده و حوه تهاسهوای تلفنوی نحوز پاسوخ نهیدهود خوا
تهاس تلفنی را قطع کرده تا حاکن شرع نتواند حه وی دسترسی پیدا کند.
 .2هرچنوود ایوون اووور حووا فووروش حعضووی از اووووال شوووهر حووا اذن حوواکن شوورع حاشوود ،در وووواردی کووه رفووع احتحوواح
وتوقف و واحسته حه آن است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 حکن صورتی که شوهر قصد وخفی کردن خود از حدا کن شدر ع را نددارد خدا ایدن اودر
وحرز نجاشد

مسأله  .664اگر شوهر زنده است و عهدا خود را از حا کن شرع وخفوی نكورده خوا ایون
اور وعلوم نجاشد ،ولی از وحل سكونت وی اطالعوی نجووده و دسترسوی حوه او حوه هوحچ

طرخقی وهكن نجاشد 1،در این صورت زن حاخد صجر نهاخد و ونتظر حهانود توا شووهرش
برگردد خا خجر ووت خا طالق خا ارتداد وی ثاحوت شوود و قجول از آن ،حوق وطالجوۀ طوالق

نوودارد ،هرچنوود ووودت طوووالنی گووردد و شوووهر وووالی کووه از آن وووال ،نفقووۀ ههسوورش

پرداخت شود ،نداشته حاشد.

شاخان ذکور اسوت ،ا گور وضوعحت فووق طووالنی گوردد (واننود پونج سوال خوا بیشوتر) و

شوهر والی که از آن وال نفقۀ زن پرداخت شود ،نداشته و ولی شوهر (پدر و پودربزرگ

پدری وی) نحز نفقۀ زوجه را نپردازند ،در این فرض چنانچه زوجه حا وراجعه حه حاکن

شرع تقاضای طالق نهاخد ،صوححح بوودن طوالق از طورف حوا کن شورع وحول اشوكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

حنووابراین ،زوجووه ووویتوانوود در ایوون وسووأله حووه وجتهوود جوواوع الشووراخط دخگ وری حووا

رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد.

 oصددورت سددوم :زنددی کدده شددوهرش وفقددود اال ثددر اسددت و از زنددده بددودن خددا وفددات او
اطالعی نحست

مسأله  .665اگر شوهر وفقود حاشد 2و زوجه ندانود وی زنوده اسوت خوا فووت شوده ،دو

فرض دارد:

 .1هرچند حه صورت تلفنی خا اخنترنتی خا حا واسطه.
 .2وثال حه وسافرت رفته و برنگشته خا از وطنش حه وكان ناوعلووی فرار کرده خوا در وعرکوۀ جنوو وفقوود شوده
خا کشتیای که سوار بر آن بووده در درخوا غورق شوده و خجوری از او نحسوت ،خوا زنودانی شوده و وكوان حوجس
وی ناوعلوم است.

طالق /

الف .شوهر ووالی دارد کوه نفقوۀ ههسورش از آن ووال پرداخوت شوود 1خوا ولوی شووهر

(پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام حه تأوحن نفقۀ زوجه از وال خوخش کند؛

در ایوون صووورت زوجووه حاخوود تقوووی پیشووه کوورده و صووجر نهاخوود تووا شوووهرش برگووردد خووا

ووت خا طالق خا ارتداد وی ثاحت شود و قجل از آن ،حق وطالجۀ طوالق نودارد ،هرچنود

ودت طوالنی گردد.

ب .زوح والی نداشته حاشد تا از آن وال نفقۀ ههسرش پرداخت شود و ولی شوهر

(پوودر و پوودربزرگ پوودری وی) نحووز حاضوور حووه تووأوحن نفقووات زوجووه نجاشوود خووا شوووهر ولووی

نداشته حاشد؛

در این صورت ،زن ویتواند حه حاکن شرع خا نهاخندۀ وی وراجعه نهاخود توا «چهوار

س ووال قه ووری» حوووه او وهل ووت دهووود و او وور ح ووه جس ووتجو و تحقح ووق کاو وول از ش وووهر  -ح ووا
توضححی که در وسألۀ « »531ذکر ویشود  -در طی این چهار سال نهاخد؛

2

حعد از سپری شدن ودت وذکور و وعلوم نشدن وضعحت شوهر از نظر زنوده بوودن

خوا وفووات ،حووا کن شوورع ولوی زوح را (در صووورت دسترسووی) اووور حوه طووالق وی کنوود و ا گوور
اقدام ننهود ،وی را وججور حه طالق ویکند 3و چنانچه اوكان اججار نجاشد خوا شووهر،

ولی نداشته حاشد ،حا کن شرع زوجه را طالق ویدهد.

4

شاخان ذکر است ،وقصوود از ولوی شورعی وفقوود اال ثور «پودر و پودربزرگ پودری» وی

است.

 .1هرچنوود ایوون اووور حووا فووروش حعضووی از اووووال شوووهر حووا اذن حوواکن شوورع حاشوود در وووواردی کووه رفووع احتحوواح،
وتوقف و واحسته حه آن است.
 .2حوواکن شوورع بوورای تحقحووق ووویتوانوود ناجووب حگحوورد ،هرچنوود آن ناجووب ههسوور فوورد وفقووود اال ثوور و حسووتگان وی
حاشوود و در ناجووب و کسووانی کووه از حووال وفقووود خجوور ووویدهنوود ،عوودالت شوورط نحسووت و ههووحن قوودر کووه از
گفتار آنان برای حاکن شرع اطهحنان حاصل شود ،کافی ویحاشد.
 .3هرچند حا وکالت دادن حه حاکن شرع خا شخص دخگر.
 .4شواخان ذکوور اسووت ،قجوول از سووپری شودن ووودت وووذکور و طووی وراحوول الزم ،حواکن شوورع نهیتوانوود اقوودام حووه
اجوورای صووحغۀ طووالق نهاخوود ،هرچنوود زوجووه در ایوون ووودت حووه جهووت نداشووتن خرجووی و نفقووه در حوورح و
وشقت واقع شده ،خا خوف وجتال شدن حه گناه و وعصحت داشته حاشد و بر زوجه اسوت کوه تقووی پیشوه
کرده و صجر نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههحن طور ،ا گور فورد وفقوود اال ثور وکحلوی داشوته حاشود کوه طوالق زوجوۀ خوود را حوه او

تفوخض کرده ،این فرد نحز از جهت طالق در حكن ولی ویحاشد.

مسأله  .666طووالق وفقووود االثوور حووا توضووححاتی کووه در وووورد «ب» از وسووألۀ قجوول ذکوور

شوود« ،طووالق رجعووی» اسووت و چنانچووه شوووهر در اخووام عووده حاضوور شووود ،ویتوانوود حووه
ههسرش رجوع نهاخد؛

1

الجته ،چنانچه زوجه از کسانی حاشد که عدۀ طالق ندارند  -واننود دختور ناحوالغ،

زن خاجسه ،زنوی کوه شووهرش حوا وی نزدخكوی نداشوته - 2لوزوم عوده نگوه داشوتن بور وی

حنابر احتحاط واجب است.

3

شاخان ذکر است ،وقدار عدۀ زوجه در طالق وذکور« ،چهار وواه و ده روز» (وعوادل

حا عدۀ وفات) است.

4

مسأله  .667ا گوور فوورد وفقووود اال ثوور فعووال وووالی داشووته حاشوود کووه نفقووۀ ههسوورش از آن
پرداخت شود خا ولی شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام حوه توأوحن نفقوات ههسور
وی از وال خوخش نهاخد ،ولوی زوجوه احتهوال وعقوول حدهود توا زووان وشوخص شودن
وضووعحت شوووهرش ،وووال وی حووه پاخووان برسوود و ولووی شوووهر هوون در آن زوووان حاضوور حووه

پرداخت نفقه نجاشود ،در ایون صوورت زوجوه وویتوانود حوه حوا کن شورع خوا نهاخنودۀ وی
وراجعه نهاخد و احكام وذکور در قسهت «ب» ،از وسألۀ « »550در ایون ووورد جواری

وی گردد.

حنابراین ،حعد از سپری شدن ودت «چهار سال قهری» و وعلووم نشودن وضوعحت

شوهر حا وجوود فحوص و تحقحوق کاوول ،چنانچوه ووال شووهر جهوت توأوحن نفقوات حوه

پاخان رسحده و ولی شوهر هن حاضر حه تأوحن نفقوات او نجاشود ،حوا کن شورع وویتوانود
 .1زن در اخام عده استحقاق نفقه دارد ،وگر آنكه ناشزه وحسوب شود.
 .2که تفصحل آن در احكام عده ،وسألۀ « »041گذشت.
 .3حنابراین ،چنانچه شووهر حعودا حاضور شوود ،رجووع کوردن وی در اخوام عوده وحول اشوكال اسوت و وراعوات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
(حداد) ،در وورد وی جاری نحست.
 .4ولی احكام عدۀ وفات وثل وجوب ترک زخنت ِ

طالق /

حه درخواست زوجه ،وی را طالق دهد و نحاز حه تحقحق وجدد نحست.

مسأله  .668اگر فرد وفقود االثر دو خا چند ههسر داجن داشته حاشد و خكوی از آنوان حوه
حووا کن شوورع وراجعووه کوورده و حووا اجووازه از حووا کن شوورع حووه ووودت «چهووار سووال قهووری»

فحص و تحقحق  -حا توضححی که در وسألۀ « »531ذکر ویشود  -انجام داده حاشود،
چنانچه حعد از آن حقحوۀ ههسوران وی حوه حوا کن شورع وراجعوه کورده و تقاضوای طوالق

نهاخنوود ،نحوواز حووه انتظووار حووه ووودت چهووار سووال قهووری دخگوور و فحووص و تحقحووق وجوودد
نحست و ههان تحقحق سابق کافی است.

مسأله  .669اگوور فوورد وفقووود االثوور وووالی نداشووته حاشوود کووه نفقووۀ ههسوورش از آن وووال
پرداخووت شووود و ولووی شوووهر (پوودر و پوودربزرگ پوودری وی) نحووز اقوودام حووه تووأوحن نفقووات
ههسوور وی از وووال خوووخش نكنوود ،اوووا شووخص خووا اشخاصووی خووا و سسووه خصوصووی خووا

دولتی حاضر حه تأوحن نفقات او حوهطور وجوانی حاشود ،زوجوۀ وفقوود اال ثور الزم نحسوت

صجر کند؛

حلكه حق دارد از حا کن شرع تقاضای طالق  -حا توضححاتی کوه در قسوهت «ب»

از وسألۀ » »550ذکر شد  -حنهاخد.

مسأله  .671اگر زوجه حدون اور حاکن شرع چهار سال قهری تحقحوق کاوول در ووورد

شوهرش  -حا توضححی که در وسألۀ « »531ذکر وویشوود  -انجوام داده سوپس حوه وی
وراجعووه نهاخوود ،حووا کن شوورع در صووورتی کووه احتهووال عقالیووی اثوور حدهوود ،بوورای ووودت

دخگووری (وووثال سووه ووواه) حسووب صووالحدخد اووور حووه تحقحووق ووویکنوود و در صووورتی کووه
خجووری از او در ایوون ووودت حاصوول نشووود ،اووور حووه طووالق زوجووۀ وی حووه کحفحتووی کووه در

قسهت «ب» از وسألۀ « »550ذکر شد ،وینهاخد.

ههووحن طووور ،اگوور زوجووه حوودون اووور حوواکن شوورع کهتوور از چهووار سووال تحقحووق کوورده،

چنانچه تحقحق در حاقحهاندۀ ودت حه اور حا کن شرع انجام شود ،کافی است.

مسأله  .671بووراى تحقحووق و جسووتجو در وووورد وفقووود اال ثوور الزم اسووت از شووحوههای
وعهول و وتعارف در این اور حهطور کاول و جاوع استفاده شود و کحفحت آن حوا توجوه

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حه افراد وفقود االثر و وكان و زوانهای وختلف تفاوت دارد ،ههچون وووارد ذیول کوه
گاه حعضی از آنها و گاه تهام آنها حاخد وورد استفاده قرار گحرد:

 -فووردی 1حووه ونوواطقی فرسووتاده شووود کووه گهووان ووویرود وی خووا افووراد ووورتجط حووا او در

آنجا حضور داشته حاشند.

 -اسووتفاده از وسوواجل ارتجوواطی کووه در هوور عصوورى وتووداول اسووت ،واننوود تهوواس

تلفنووی خووا ارسووال ناوووه ،پیاوووک ،اخهحوول حووه شووخص خووا اشخاصووی کووه فوورد وفقووود را

ویشناسند خا اعالم در روزناوهها خا شجكههای اجتهاعی.

-در وورد فردی که در ججهههای جنو وفقود اال ثور شوده ،وراجعوه حوه ارگانهوای

وربوطه که از آوار و وضعحت رزوندگان و شرکت کننودگان در جنوو وطلوع هسوتند،
خا پرس و جو از رفقا و ههرزمهای وی که از ججهه برگشته خا از اسارت آزاد شدهاند.

2

مسأله  .672ا گور تحقحوق از وفقوود اال ثور فعوال وهكوون نجاشود ،زوجوه حاخود توا زووانی کووه
زوحنۀ تحقحق فراهن شود ،صجر کند.

ههچنووحن ،ا گوور تحقحووق جوواوع و کاووول از وفقووود اال ثوور حووه ووودت چهووار سووال قهووری

انجام شود و نتحجهای حاصل نشود ،تحقحق بیشتر واجب نحست ،هرچنود احتهوال
داده شود که حا فحص پس از آن نتحجهای حاصل شود؛

اوووا ا گوور تحقحووق جوواوع و کاووول قجوول از حووه پاخووان رسووحدن ووودت چهووار سووال قهووری

انجام شود ،ولوی حواز هون احتهوال خوافتن فورد وفقوود اال ثور در وودت حاقحهانوده از چهوار
سال برود ،حاخد تحقحق اداوه خاحد.

مسأله  .673اگر در هور ورحلوهای از وسواجل قجول وعلووم شوود کوه تحقحوق خوا اداووۀ آن

بیفاخده است و هحچ اثرى ندارد ،واجب نحست؛

 .1فردی که وفقود االثر را حشناسد.
 .2توضحح بیشتر در وورد کحفحت تحقحق در کتواب هًهفاجالصفالسیى ،جلود سووم ،وسواجل « 050توا »054
ذکر ویشود.

طالق /

اوا قجل از سپری شدن چهار سال قهری ،اجرای صحغۀ طالق توسط حا کن شورع

حنابر احتحاط واجب جایز نهیحاشد.

مسأله  .674اگوور قجوول از واقووع شوودن طووالق شوورعی حووه اووور حوواکن شوورع  -چووه حعوود از

سووپری شوودن ووودت فحووص خووا در اثنووای آن  -وعلوووم شووود وفقووود اال ثوور فوووت شووده ،بوور
زوجووه الزم اسووت از هنگوواوی کووه فوووت شوووهر بووراخش وعلوووم شووده« ،عوودۀ وفووات» نگووه

دارد.

1

ههحن طور ،اگر حعد از اجرای طالق شورعی در اثنوای اخوام عودۀ طوالق وعلووم شوود

وفقود االثر فوت شوده اسوت ،وقوداری کوه عوده نگوه داشوته حاطول و بویاثور وحسووب
شده و حاخد از هنگاوی که فوت شوهر براخش وعلوم شده« ،عدۀ وفات» نگه دارد؛

2

اوووا ا گوور حعوود از اجوورای طووالق شوورعی و حووه پاخووان رسووحدن عوودۀ طووالق وعلوووم شووود

وفقووود االثوور فوووت شووده 3،در ایوون صووورت حووه ههووان عووده اکتفووا ووویشووود و نحوواز حووه

نگه داشتن عدۀ وفات نحست؛

مسأله  .675اگر حعد از وقوع طالق حه اور حا کن شرع و حه پاخان رسوحدن عوده ،وعلووم

شود برخی از وقدوات طالق حهطور شورعی انجوام نشوده ،واننود اخنكوه از وفقوود اال ثور
فحص نشده خا فحوص حوه صوورت صوححح و حوا شوراخط آن واقوع نشوده خوا آنكوه طوالق

حووهطور شوورعی وحقووق نشووده ،واننوود اخنكووه در اخووام حووحض زن واقووع شووده خووا دو شوواهد
طالق عادل نجودهاند ،طوالق ووذکور حاطول اسوت و زن حاخود دو حواره حسوب وظحفوهای

که در وسألۀ « »550ذکر شد عهل نهاخد و در این صورت ،اگر زن حوا شوخص دخگوری
ازدواح کرده و نزدخكی انجام شده ،ازدواح وذکور حاطل است؛

اگور عقود ازدواح و نزدخكوی در حوال جهوول شوخص ووذکور ،قجول از وفوات حقحقووی

 .1توضحح احكام عدۀ وفات ،در وساجل « 574و حعد از آن» ذکر شد.
 .2ههان.
 .3در این حكن ،فرقی نحست که زوان ووت واقعی شوهر قجل از شروع در عده خوا در اثنوای عوده خوا حعود از آن
حاشد ،ههحن طور قجل از ازدواح زن حا شخص دخگر خا حعد از آن حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شوهر زن انجام شده ،حنابر احتحاط واجب زن بر آن شخص حرام احدی ویشود؛

1

اوا اگر عقد و نزدخكی حعد از وفات حقحقی زوح وفقوود اال ثور و قجول از رسوحدن خجور

وفات حه زوجه 2واقوع گردخوده ،هرچنود عقود حاطول اسوت ،ولوی ووجوب حرووت احودی

نهیشود ،زیرا در وقوت عقود و نزدخكوی ،نوه زن شووهردار بووده و نوه در اخوام عوده 3بووده
است.

مسأله  .676اگر حعد از وقوع طالق توسط حا کن شورع ،فورد وفقوود اال ثور حاضور شوود،

چنانچووه زن در اخووام عووده حاشوود ،فوورد وووذکور ووویتوانوود حووه زوجووهاش رجوووع نهاخوود و

ویتواند رجوع نكرده تا ودت عده سپری شود و از هن جدا شوند؛

ولی اگر شوهر حعد از سپری شدن اخام عده حاضر شوود ،دخگور حوق رجووع حوه زن را

ندارد ،هرچند زن هنوز حا فرد دخگری ازدواح نكرده حاشد.

 .1در این وورد ،حكن ازدواح حا زن شوهردار جاری ویشود ،که در وسألۀ « »114ذکر شد.
 .2توضحح زوان شروع عدۀ وفات ،در وسألۀ « »574ذکر شد.
 .3حه وسألۀ « »141وراجعه شود.

احکام پزشکی
وساجل وربوط حه لهس و نظر در وراجعات پزشکی

مسأله  .677اگر زن حخواهد بورای درووان و وعالجوۀ بیهواری حوه پزشوک وورد وراجعوه
نهاخوود و ایوون اووور وسووتلزم نگوواه خووا لهسووی حاشوود کووه در شووراخط وعهووول حوورام اسووت ،حووا

وجود شراخط ذیل اشكال ندارد:
شس ّاول :وعالجۀ بیهاری براخش ضروری بوده و نسجت حه دروان آن عرفا ناچوار و
1

وضطر وحسوب شود؛ وثول اخنكوه بیهواری بوراخش ضورر قابول توجوه داشوته خوا ووجوب
وشقت شدخدی که وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) حاشد.
حنووابراین ،حكوون وووذکور شوواول بیهوواریهووای جزجووی کووه دروووان آن عرفووا ضووروری

نحست نهیشود ،هرچند پزشک ناوحرم حاذقتر حاشد.
شس ّ
دوم :راهی برای دروان جز وراجعه حه پزشک ورد نجاشد؛ الجته ا گور دسترسوی

حه پزشک زن خا پزشک ووردی کوه از وحواروش اسوت داشوته حاشود ،ولوی پزشوک وورد

 .1حدیهی است پزشک وحروحتی حا بیهار ندارد و چنانچوه وعالجوه و درووان ههوراه حوا نگواه خوا لهسوی حاشود
کووه در شووراخط وعهووول جووایز نحسووت ،حاخوود بوورای وراجعووه حووه وی ،شووراخط ذکوور شووده در ایوون وسووأله کوواوال
رعاخت گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ناوحرم ،جهت دروان «وهارت و تخصوص بیشوتری» داشوته خوا «وراقجوت و رسوحدگی

بهتووری» داشووته حاشوود 1،در صووورتی کووه وعالجووۀ وی ههووراه حووا نگوواه خووا لهووس عووورتحن

نجاشد ،رجوع حه پزشک ورد اشكال ندارد.

شاخان ذکور اسوت ،بیهوار در برهنوه کوردن حودن خوود حاخود حوه وقودار ضورورت و نحواز

اکتفا کند 2و وقدار بیشتر را برهنه نكند.

حكن وذکور در این وسأله ،در وورد وراجعۀ ورد حه پزشک زن نحز جاری است.

مسأله  .678هر خک از اوور پزشكی که وعالجه و دروان بیهاری وتوقف و واحسته بور

آن اسووت از قجحوول تزریووق آوپووول خووا سوورم ،گوورفتن فشووار خووون خووا نووجض ،نهونووهبوورداری
جهت آزواخش خون ،رادیولوژی ،سونوگرافی و وانند آن ،در صورتی که ههراه حوا نگواه

خا لهس قسهتی از حدن حاشد که نگاه خا لهس آن توسط ناوحرم جایز نحسوت ،انسوان

نهیتوانوود بوورای ایوون اوووور حووه پزشووک خووا پرسووتار غحوور ههجوونس وراجعووه کنوود؛ وگوور حووا
رعاخت شراخطی که در وسألۀ قجل بیان شد.

مسأله  .679در وواردی که وراجعۀ فرد حه پزشک غحر ههجنس حوا شوراخط ذکور شوده
در وسألۀ « »533جایز است ،پزشک خا پرستار نحز ویتوانود حوه حودن بیهوار نگواه کنود

خا آن را لهس نهاخد؛

الجته ،پزشک خا پرستار حاخد در این نگاه خا لهس حه وقدار ضرورت اکتفا کند.

حنابراین چنانچه ویتواند حا نگاه حوه عكوس خوا صوفحه ووانحتور و از طریوق دور بوین

ووودار حسووته وعاخنووۀ الزم را انجووام دهوود ،نجاخوود اقوودام حووه نگوواه حووهطووور وسووتقحن نهاخوود.
 .1حه تعجحری «أرفق در وعالجۀ بیهاری زن» حه جهت خجروخت بیشتر خا وراقجت بهتر خا غحر آن حاشد.
 .2ا گوور پزشووک ووورد الاحووالی بوووده و وقحوود حووه رعاخووت وسوواجل شوورعی نگوواه و لهووس نجاشوود و وووثال بوورای وعالجووه
اقدام حه برهنه کوردن حودن زن خوا لهوس آن بویش از وقودار الزم و وجواز وینهاخود ،زن وظحفوه دارد حوا وجوود
شراخط ،او را نهی از ونكر نهاخد؛ الجتوه ،ا گور نهوی از ونكور اثوری نداشوته حاشود ،وراجعوه حوه چنوحن پزشوكی
چنانچووه نسووجت حووه سووایر پزشووكان وهووارت و تخصووص بیشووتری داشووته خووا رسووحدگی و وراقجووت بهتووری
ویکند جایز است.
شاخان ذکر است ،اگر وعالجه وستلزم نگاه خوا لهوس عوورتحن حاشود ،فقوط در صوورتی کوه درووان ضوروری
بوده و راه وعالجه ونحصر حه وراجعه کردن حه وی حاشد جایز است.

احكام پزشكی /

ههحن طور ،در صورتی که ویتواند حدن بیهار را حا دستكش خا از روی لجاس وعاخنوه و
لهس کند ،نجاخد اقدام حه لهس وستقحن نهاخد.

مسأله  .681اگوور پزشووک زن خووا ووورد ناچووار حاشوود بوورای وعالجووۀ بیهووار حووه عووورت وی

نگاه کند ،چنانچه این اور حا نگاه کوردن در آخنوه وهكون حاشود ،حنوابر احتحواط واجوب

نجاخد حهطور وستقحن نگاه کند؛ وگر آنكه ودت نگواه کوردن در آخنوه طووالنیتور از نگواه
وستقحن حاشد.

1

شاخان ذکر است ،حنابر احتحاط الزم نگاه کردن حه عكوس خوا فوحلن عوورت در وووارد

ضرورت دروان ،وقودم بور نگواه کوردن در آخنوه اسوت و ا گور ضورورت ،حوا نگواه کوردن حوه
عكس عورت برطرف ویشود ،حنابر احتحاط الزم این کار وقدم بر نگاه کردن حه فوحلن

عورت  -چه پخش وستقحن و چه غحر وستقحن  -ویحاشد.

مسأله  .681وساعدت و کهکرسوانی حوه زن در هنگوام زاخهوان و وضوع حهول اووری

پسندخده اسوت ،حلكوه ا گور خووف ضورر بور زن خوا حهلوش از فووت خوا آنچوه در حكون آن
است حاشد ،اقدام حه این اور واجب کفایی ویحاشد؛

الجته ،اگر تولد نوزاد وتوقف و واحسته بر نگاه خا لهسوی اسوت کوه بور ووردان نواوحرم

حوورام اسووت ،حاخوود ایوون کووار را شوووهر زن خووا زنووان خووا وحووارم وی انجووام دهنوود و ا گوور تولوود

نوزاد وتوقف و واحسته بر نگاه خا لهسی است که بر غحر شوهر حرام است (واننود نگواه
خا لهس عورت) ،چنانچه شوهر ویتواند این کار را حدون وشقت فوق العواده َ
(ح َورح)
و خووف ضورر انجوام دهوود ،زن حاخود بورای زاخهوان ،شوووهر را انتخواب نهاخود ،وگور آنكووه

قاحلووۀ زن ،وهووارت و تخصووص بیشووتری داشووته خووا وراقجووت و رسووحدگی بهتووری داشووته

حاشد 2،که در این صورت زن ویتواند برای زاخهان قاحلۀ زن را انتخاب نهاخد.

شاخان ذکر است ،حكن وذکور وربوط حه حال اختحار است؛ اووا هنگوام اضوطرار و

 .1شاخان ذکر است ،سایر احكام وربوط حه نگاه ،لهس ،پوشش در فصول «احكوام رواحوط زن و وورد و وسواجل
اجتهاعی آنان» ذکر شد.
 .2حه تعجحری« ،ارفق حه حال زن در عهل زاخهان حاشد».

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ناچاری جایز است ورد ناوحرم ،زاخهان زن را عهدهدار شود ،حلكوه گواه اقودام حوه ایون

اور واجب ویحاشد؛ الجته حاخد در نگاه و لهس حه وقدار ضرورت اکتفا نهاخد.
ضهان پزشک در صورت آسحج حه بيهار

مسأله  .682اگر پزشک حا توجه حه تشخحص خوود دارو یوی بورای بیهوار تجوویز کنود و

بوور اثوور آن بیهووار ضوورر بجحنوود خووا حهحوورد ،ضوواون اسووت ،هرچنوود سووهلانگاری و کوتوواهی

نكرده حاشد؛ وگر ووردی که در وسألۀ حعد ذکر ویشود.

مسأله  .683اگر پزشک خا جراح از بیهار خا ولی شرعی او 1براجت حگحرد ،خعنوی شورط
کند که اگر بر اثر تجویز خا وعالجه خا کار وی ،ضرری حه بیهار وارد شد ،ضواون نجاشود

و او هن بپذیرد ،چنانچه حا وجود آنكه در کار خود واهر بوده و دقت و احتحواط الزم را

در وعالجه حه کار گرفته ،حه بیهار ضرر برسد ،ضاون نحست.
َ
مسأله  .684اگر ختان (کسوی کوه ختنوه وی کنود) بور اثور کوتواهی خوا اشوتجاه در ختنوه
حاعث آسحب دخدن خا وورگ کوودک شوود  -وثول آنكوه وقوداری بویش از وتعوارف قطوع

کند چه عهدا حاشد و چه غحر آن  -ضاون است؛

وود ختنوه بورای
اوا اگر آسوحب وارد شوده بور اثور کوتواهی خوا اشوتجاه او نجووده ،حلكوه خ ِ

حچووه ضوورر داشووته حاشوود ،چنانچووه تشووخحص وضوور بووودن خووا وضوور نجووودن ختنووه حووه او

واگذار شده حاشد ،وانند اخنكه ولی شرعی کودک از ختنوهگور خواسوته در صوورتی کوه

ختنووه بوورای کووودک ضوورر نوودارد ،وی را ختنووه نهاخوود ،ولووی حعوودا وعلوووم شووود کووه اصوول
ختنه برای کودک ضرر داشته ،در این صورت نحز ضاون است؛

ولی چنانچه تشخحص وضر بودن خا وضر نجودن ختنوه حوه او وا گوذار نشوده ،حلكوه

فقط برای انجام عهل ختنه اجحر شده حاشد و از وضعحت طفل (ضرری بوودن ختنوه

برای او) اطالع نداشته ،ضاون نحست.

 .1الجته ،ولی شرعی حاخد وطابق حا وظاخف شرعی خود در وورد افرادی که بر آنان والخت دارد عهل نهاخد کوه
توضحح آن در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد.

احكام پزشكی /

کالجد شکافی (تشریح) و پيوند اعضاء
 کالجد شکافی حدن وحت وسلهان

مسأله  .685کالجد شكافی و تشرخح 1حودن وحوت وسولهان شورعا حورام اسوت 2و ا گور
پزشک خا فرد دخگری ورتكب چنحن عهلی شود  -حا توضححی که در فصل «دخوات»،

وساجل « 1070و  »1070ذکر ویشود  -بر او دخه واجب ویشود.
 کالجد شکافی حدن وحت غحر وسلهان

مسأله  .686کالجوود شووكافی و تشوورخح حوودن وحووت کووافر ،از هوور صوونفی کووه حاشوود ،در

صورتی که در زوان ححاتش جانش وحترم نجوده جایز است؛

اوا اگر در زوان ححاتش جانش وحترم بوده واننود کوافر ذووی ،احتحواط واجوب آن

است که از کالجد شكافی وی اجتناب شود؛ الجته ،چنانچه کالجد شكافی وحت در

شرخعت او جایز حاشد  -چه حهطور وطلق و چه در صورتی که در زوان ححاتش اجوازه
داده حاشوود و خووا آنكووه پووس از وفوواتش ،ولووی او اجووازه دهوود  -در ایوون صووورت ،کالجوود

شكافی وی جایز است.

شوواخان ذکوور اسووت ،چنانچووه وحتوورم بووودن جووان کووافر در زوووان ححوواتش وشووكوک

حاشد و نشانهاى بر آن وجود نداشته حاشد نحز ،کالجد شكافی وی جایز است.
 کالجد شکافی در ووارد ضرورت

مسأله  .687اگر حفظ جان وسولهانی وتوقوف و واحسوته بور کالجود شوكافی و تشورخح

حدن وحتی حاشد ،چنانچه وهكن حاشد حاخود از حودن وحوت کوافرى کوه جوانش وحتورم

نحسووت خووا وشووكوک اسووت و در صووورتی کووه وهكوون نجاشوود از کووافرى غحوور از او جهووت
 .1شكافتن و برش دادن و جدا کردن حافتهای حدن.
 .2وگر در حعضی از ووارد که در وساجل حعد حه آن اشاره ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

کالجد شكافی اسوتفاده نهاخنود و ا گور ایون اوور نحوز وهكون نجاشود ،کالجود شوكافی حودن

وحت وسلهان جایز است؛

اوا کالجد شكافی و تشرخح حدن وحت وسلهان بوراى آوووزش پزشوكی و غحور آن جوایز

نحست ،وگر اخنكه حفظ جان وسلهان خا کسی که در حكون وسولهان اسوت  -هرچنود
در آخنده  -وتوقف و واحسته بر آن حاشد.

 قط عضو حدن وحت کافر جهت پيوند حه حدن وسلهان زنده

مسأله  .688قطووع عضوووى از حوودن وحووت کووافر کووه جووانش وحتوورم نحسووت خووا وحتوورم
بودن جانش در زوان ححات وی وشكوک بوده و نشانهاى بر آن وجوود نداشوته حاشود،

براى پیوند زدن حه حدن وسولهان جوایز اسوت و پوس از آن احكوام حودن وسولهان بور آن
جارى ویشود ،زیرا جزجی از حدن او حه شهار ویرود.

 قط عضو وحت وسلهان جهت پيوند حه حدن وسلهان زنده

مسأله  .689قطع عضو وحت وسلهان ،براى پیوند زدن حه حدن زنده ،در صورتی کوه

حفووظ زنوودگی وسوولهانی ،بوور ایوون اووور وتوقووف و واحسووته نجاشوود ،شوورعا جووایز نحسووت،
هرچند فرد زنده نحاز وجرم حه آن داشته حاشد (وانند پیوند چشن و دست و پا).

شاخان ذکر است ،اگر پزشک خا فرد دخگری اقودام حوه اوور فووق کنود  -حوا توضوححی

کوووه در فصووول «دخوووات» ،وسووواجل « 1070و  »1070ذک وور وی گ ووردد  -ب وور او دخ ووه واج ووب

ویشود و دفون آن عضوو قطوع شوده واجوب اسوت؛ ولوی حعود از آنكوه عضوو قطوع شوده
پیوند زده شده و عضو زندهاى از حدن وسلهان گردخد ،قطع آن واجوب نحسوت؛ حلكوه

اگر ووجب ضرر وهن و فوقالعاده (ضرر کلی) حاشد جایز نهیحاشد.

مسأله  .691اگر حفظ جان وسلهانی ،وتوقوف و واحسوته بور قطوع عضووى از اعضواى

حدن وحت وسلهان حاشد (وانند پیوند قلب و کلحه) ،قطع آن جوایز اسوت ،ولوی حنوابر
احتحواط واجووب بور پزشووک خووا فورد دخگووری کوه اقوودام حووه قطوع عضووو ووینهاخوود دخووه الزم

احكام پزشكی /

ویشود 1و هر گاه ایون عضوو حوه حودن فورد زنوده پیونود زده شوود و ححوات در آن دوحوده

شود ،جزء آن وحسوب شده و احكام حدن زنده بر آن جارى ویگردد.

 وصحت حه قط اعضای حدن حعد از وفات جهت پيوند حه وسلهان زنده

مسأله  .691اگر فرد وسلهان وصحت کند حعضوی از اعضوای حودنش را پوس از وفوات
وی قطع کنند تا حه حدن فرد وسلهان زندهای که حفظ جوانش بور ایون قطوع وتوقوف و

واحسته حاشد پیوند زده شود ،چنحن وصحتی صححح است.

اوا اگر حفظ جان وسلهانی ،بر این قطع عضو وتوقف و واحسته نجاشود ،صوححح

بودن چنحن وصحتی و جایز بوودن قطوع آن عضوو وحول اشوكال اسوت و حنوابر احتحواط
واجب وراعات وقتضاى احتحاط ترک نشود.

شاخان ذکر است ،در هر دو صورت ،دخه بر فرد قطع کننده الزم نهیشود.

 ورگ وغزی و احکام وربوط حه آن

مسأله  .692وووراد از «وحووت» در وسوواجل خوواد شووده کسووی اسووت کووه ر خووههووا و قلووب او

کاوال از اداوۀ ححات وتوقف شده و حازگشتی نداشته حاشد؛

اوا فردی که از نظر وغزى ورده (ورگ وغزی) 2،در حالی که قلوب و رخوۀ او  -هرچنود

حووه کهووک دسووتگاه  -فعالحووت خووود را انجووام ووویدهنوود ،وحووت وحسوووب نهوویشووود و
قطع اعضاى حدن وی براى پیوند حه فرد زنده شرعا حرام اسوت و در صوورتی کوه قطوع

 .1الجته ،در صورت وصحت ههان طور که در وسألۀ حعد ذکر ویشود ،دخه بر قطع کننده واجب نهیشود.
 .2توقووف غحوور قابوول برگشووت کلحووه فعالحووتهووای وغووزی ،اعوون از اخجوواد وقفووه در عهلكورد وووخ و نووحن کوورههووای
وغووزی و وختوول شوودن واکوونشهووای سوواقۀ وغووز را در علوون پزشووكی «ووورگ وغووزی» ووویناونوود؛ ا گوور وغووز بووین
حدود  0توا  14دقحقوه حوهطوور کاوول از اکسوحژن و خوونرسوانی وحوروم حهانود ،دچوار آسوحب دخودگی داجهوی
شووده ،اعهووال فحزیولوکخووک خووود را از دسووت ووویدهوود .در چنووحن شووراخطی ،اوكووان تووداوم ضوورحان قلووب و
جرخان خون در عروق و رگها حه علت خاصوحت خودکوار بوودن حرکوات عضوالت آن بورای وودتی حوهطوور
ووقت وجود دارد ،حصول چنحن شراخطی ونوط حه داشتن اوكانات کوافی بورای تونفس وصونوعی و ICU
وجهز ویحاشد و حوا قطوع اوكانوات نگهدارنوده در وودت ووذکور ،حعود از سوپری شودن زووان انودکی ،وورگ
واقعی شخص فرا ویرسد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اعضا ووجوب تسورخع در وورگ او شوود ،حكون «قتول نفوس» را دارد و بور ورتكوب چنوحن
عهلی قصاص خا دخۀ قتل  -حسب وورد  -ثاحت ویشود.

مسأله  .693اگر فردی وصحت نهاخد که اعضای حدنش در هنگوام «وورگ وغوزی» حوه

دخگووران اهوودا شووود ،چنووحن وصووحتی حاطوول اسووت 1.ههچنووحن ،اجووازه خووا وکالووت دادن

برای این اور اثری ندارد.

مسأله  .694وصل دستگاههای پزشكی برای حفظ جان فورد وسولهان وورگ وغوزی

شووده واجووب اسووت و پزشووک خووا پرسووتار خووا فوورد دخگوور حووق قطووع دسووتگاه را ندارنوود و
چنانچه دستگاه را قطع نهاخند و فرد حهحرد ،احكام قتول وسولهان در ووورد آن جواری

ویشود و این حكن ،در وورد سایر بیهاران وسلهان نحز جاری است.
 قط حعضی از اعضای حدن فرد زنده جهت پيوند حه دخگران

مسأله  .695برداشووتن حخشووی از حوودن انسووان زنووده بووراى پیونوود زدن حووه دخگووران ،در

صورتی که قطع آن ضرر وهن و فوقالعواده (ضورر کلوی) داشوته حاشود  -واننود چشون،
دست ،پا  -جایز نحست؛

ولی اگر ضرر وهن و فوقالعاده نداشته حاشد  -وانند قطعهاى از پوسوت خوا حخوش

انوودکی از نخوواع خووا قطووع خ وک کلحووه ،در صووورت سووالن بووودن کلحووۀ دخگوور  -حووا فوورض
رضاخت صاحجش جوایز اسوت و درخافوت پوول خوا ووالی در ازاى جوزء قطوع شوده جوایز

است؛ الجته ،این در صورتی است کوه فورد ووذکور ناحوالغ خوا دیوانوه و واننود آن نجاشود،
وگرنه برداشتن اعضای حدنش وطلقا جایز نحست.

 پيوند زدن برخی از اعضای حدن ححوان حه انسان

مسأله  .696پیوند زدن عضوى از اعضواى حودن ححووان واننود قلوب ححووان حوه حودن
 .1عضوخت در گروههوای اهودای عضوو بیهواران وورگ وغوزی و اعوالم آووادگی بورای اهودای اعضوا در صوورت
ورگ وغزی ،صورت شرعی ندارد.

احكام پزشكی /

وسولهان اشوكال نوودارد ،هرچنود آن ححوووان نجوس العووحن واننود خوووک حاشود و حعوود از

پیوند که ححات در آن جرخان خافت ،جزجی از حدن شخص زنده وحسوب وویشوود و
احكام حدن وسلهان بر آن جاری ویشود.

تغحير جنسحت
 وال ک در جنسحت افراد

مسأله  .697وووال ک در جنسووحت واقعووی افووراد از جهووت وووذکر خووا و نووث بووودن ،نوووع

اندامهای تناسلی آنوان اسوت ،کسوی کوه آلوت تناسولی حقحقوی وردانوه و بیضوههوای
طجحعی دارد ،ورد است و کسی که َو ْه ِجل و رحن و تخهدان طجحعوی دارد ،زن اسوت،
هرچند حه علتی آن را برداشته خا از بین رفته حاشد.
حنووابراین ،وعحووار تشووخحص جنسووحت ،نوووع انوودام تناسوولی خووارجی و داخلووی فوورد

اس ووت ،نوووه ته وواخالت رفتووواری و روحوووی و احساس ووی و ن ووه ن وووع کروووزمه ووا و س وواختار
ژنتحكی فرد ،هرچند غالجوا نووع کرووووزمهوا و سواختار ژنتحكوی افوراد ،وتناسوب حوا نووع
اندام تناسلی خارجی و داخلی آنها ویحاشد.
 تغحير جنسحت صوری

اوروزه در برخی از کشورها عهلی حه نوام «تغحیور جنسوحت» راخوج شوده و گواه اووری

قانونی وحسوب ویشود و حعضی از افوراد وجوتال حوه اخوتالالت هوخوت جنسوی 1اقودام
 .1وجتالخان حه اختالالت هوخت جنسی اقسام وختلفی دارند ،در بین آنوان دو گوروه ،بیشوتر تهایول حوه تغحیور
جنسحت دارند:
الف .افراد تراجنسوی خوا ترنسسوكچوال ( )transsexualخوا تورانسهوا حوه کسوانی گفتوه ویشوود کوه حوه دلحول
نارضوواختی از جوونس خووود ،خواسووتار تغحیوور جنسحتشووان هسووتند؛ آنووان جنسووحتی کووه در روانشووان حووس
وی کنند حا جنسحت جسهشان وتضاد است ،این افراد احساس وویکننود حوه جونس دخگور تعلوق دارنود،
غالجووا ایوون گووروه ناحسوواوانی خووا وشووكلی در انوودام تناسوولی خووود و حافووتهووای داخلووی جنسووی ندارنوود و
جنسحتشووان از ایوون جهووت وعلوووم اسووت ،ولووی از نظوور ذهنووی و روحووی حووا وشووكل روبوورو هسووتند و ونكوور
صووحت نوووع جنسووحت خووود ووویحاشووند؛ وووثال فوورد دارای انوودامهووای تناسوولی وردانووه اسووت و حتووی از نظوور

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حه عهل وذکور وینهاخند ،که شرح آن از قرار ذیل است:
 oتغحير جنسحت صوری ورد حه زن

وووردی کووه قصوود تغحیوور جنسووحت دارد حووا وراجعووه حووه پزشووک و تزر یووق هوروووونهووای

زنانه ،عالوات زنانگی از قجحول رخخوتن ووهواى صوورت ،نوازک شودن صودا ،برآوودگی
سووحنه در او پدخوود ووویآخوود و پزشووک حووا قطووع انوودام تناسوولی وردانووه و اخجوواد تغحیوورات

ووضعی ،برای او اندام ساختگی شجحه اندام تناسلی حوانوان درسوت وویکنود خوا آنكوه
برای وی اندام تناسلی وصنوعی (پروتز) قرار ویدهد؛

گوواه فوورد بوورای تشوواحه سووازی بیشووتر ،اقوودام حووه اعهووال جراحووی بینووی ،فووک ،گونووه و

وانند آن نهوده تا از نظر ظاهری شجحه زنان شود و وعهوال هورووونتراپوی حعود از آن نحوز

جهوووت حقوووای عالووووات زنوووانگی اداووووه ووویخاحوود ،ولووی در هوور حووال خجووری از رحوون و
تخهدان نحست و در نتحجه چنحن فردی برای ههحشه عقحن ویشود.
 oتغحير جنسحت صوری زن حه ورد

زنووی کووه قصوود تغحیوور جنسووحت دارد حووا وراجعووه حووه پزشووک و تزر یووق هوروووونهووای

وردانه ،عالوات وردى از قجحل روییدن ووى صورت خا درشت شدن صدا در او پدخود

وووویآخووود و پزشوووک حعووود از برداشوووتن سووحنههووا ،رحوون ،تخهوودانهووا و واژن ،حووا اخجوواد
ژنتحكی نوع کروووزمهای او  XYاست و وذکر وحسوب وویشوود ،خوا بور عكوس ووثال فورد دارای انودامهوای
تناسلی زنانه است و حتی از نظر ژنتحكی نووع کرووووزمهوای او  XXاسوت و و نوث وحسووب وویشوود ،حوا
این وجود احساسات و تهاخالت وردانوه دارد؛ برخوی ،اصوطالح «خنثوای روانوی» را بورای افوراد تراجنسوی،
که عالخن جنس حدنی آنان حا گراخشهای روحی آنان وطابق نحست ،حه کار ویبرند.
ب .افراد دوجنسی خا هروافرودخت ( )hermaphroditeحه کسوانی گفتوه وویشوود کوه دارای اخوتالل ظواهری
در اندام تناسلی و حافتهوای داخلوی جنسوی و گواه سحسوتن هورووونی جنسوی هسوتند و وعهووال «نهوای
ظاهری از اندام هر دو جنس» را دارند و از حدو تولد اندام تناسلی بینابین داشته و از ابهام جنسوحتی رنوج
ووووویبرنوووود ،آنوووان درصووودد «کشوووف جنسوووحت» خووووخش برووووویآخنوووود؛ در فصووول «ارث» ،وسوووألۀ «،»1714
نشانههایی برای تشخحص جنسحت آنان ذکر وی گردد.

احكام پزشكی /

تغحیووورات ووضوووعی ،بوووراى او انوودام سووواختگی شووجحه انوودام تناسوولی وردانووه درسووت
ویکند خا براخش اندام تناسلی وصنوعی (پروتز) قرار ویدهد؛

گاه فرد برای تشاحهسازی بیشتر اقدام حه اعهال جراحی بینی ،گونه ،فوک و غحوره

وووینهاخوود تووا از نظوور ظوواهری شووجحه وووردان شووود و وعهوووال هوروووونتراپووی حعوود از آن نحووز
جهت حقای عالوات وردانگی اداوه ویخاحد ،ولی در هر حال خجری از آلوت تناسولی

طجحعی و بیضههای واقعی نحسوت و در نتحجوه چنوحن فوردی نحوز بورای ههحشوه عقوحن

ویشود.

 oحکن تغحير جنسحت حه صورت فوق

مسأله  .698انجام اوور وذکور در قسوهت قجول کوه حوه عنووان تغحیور جنسوحت انجوام

ویشود ،ووجب تغحیر واقعی جنسحت در فرد نهی گردد و هوخت اصلی انسوان تغحیور

نهی کند ،حلكه ظاهر جسهی وی تغحیر کرده و فورد «پسورنها» خوا «دخترنهوا» ویشوود و
لذا احكام شرعی او نحز تغحیر نهیکند.

حنابراین ،ازدواح حا ورد خا زنوی کوه تغحیور جنسوحت صووری داده ،حاطول و ازدواح حوا

ههجنس وحسوب ویشود ،ههچنان که صدور ودارک شناسایی حوا هوخوت جونس

وخووالف بوورای وی جووایز نحسووت و الزم اسووت تهوواوی احكووام نگوواه ،لهووس ،ارتجوواط حووا

نوواوحرم و ...را کووه قجوول از تغحیوور جنسووح ِت صوووری ،خووود وی و دخگووران وكلووف حووه آن

بودند ،پس از آن نحز رعاخت کنند.

شوواخان ذکوور اسووت ،از آنجووا کووه ایوون عهوول جراحووی ،وسووتلزم نقووص عضووو وثوول

برداشووتن رحوون خووا تخهوودانهووا خووا قطووع انوودام تناسوولی وردانووه و بیضووههووا اسووت ح ورام
ویحاشد؛ ههچنان که اگر این عهل جراحی ووجوب کشوف عوورت خوا نگواه خوا لهوس

آن  -هرچنووود توسوووط پزشوووک ههج وونس  -حاش وود ،ج ووایز نحس ووت و ص وورف ته وواخالت

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

رفتوواری فوورد ،وطووابق حووا جوونس وخووالف خوووخش 1،وجوووز شوورعی بوورای عهوول وووذکور
وحسوب نهیشود.

 تغحير جنسحت واقعی

مسأله  .699اگر وقصود از تغحیر جنسحت ،تغحیور واقعوی دسوتگاه تناسولی داخلوی و
خارجی حاشد که وعحار اختالف زن و ورد وحسووب وویشوود ،چنانچوه ایون عهول حوا

اوور حرام (وانند کشف عورت خا نگاه خا لهس آن هرچنود توسوط پزشوک ههجونس)

ههراه حاشد ،شرعا جایز نحست؛

عووالوه بوور آن ،هرچنوود اووور وووذکور حووه خووودی خووود (فووی حوود ذاتووه) حووا قطووع نظوور از

والزوات حرام آن جایز است ،ولی تا کنون ایون نووع تغحیور جنسوحت وحقوق نشوده 2و

آنچووه تووا حووه حووال صووورت پذیرفتووه ،ههووان تغحیوور ظوواهرى اسووت کووه تووأثحرى در تغحیوور
احكام شرعی ندارد.

 آشکارسازی و کشف واقعحت جنسی

مسأله  .711کس ووانی کوووه دچوووار ناهنج ووارى در ان وودام تناس وولی هس ووتند و ح ووا عه وول

جراحی ،واقعحت جنسوی آنوان آشوكار وویشوود ،واننود ووردى کوه ظواهرى زنانوه دارد،

ولووی دارای دسووتگاه تناسوولی داخلووی زنانووه نحسووت و از جهووت خلقووت ووورد اسووت،

چنانچه اندام تناسلی وردانۀ وی را که وخفی شده ،نهاخان سوازند ،خوا زنوی کوه انودام

تناسلی زنانۀ داخلی دارد و از جهت خلقت زن است ،اندام تناسلی ظواهرى وردانوۀ

وی را قطع کنند ،این عهل حه خوودی خوود (فوی حود ذاتوه) جوایز اسوت و ارتجواطی حوا

 .1وثل اخنكه وردی است که رفتار و احساسات زنانه دارد ،حوه گونوهای کوه خوود را زن وویپنودارد و تهواخالت
جنسی و عاطفی وی ههانند زنان است و نحز وحل حه پوشحدن لجاس زنانه ،آراخش زنانوه و واننود آن دارد،
خوا زنووی اسووت کوه رفتووار و احساسووات وردانوه دارد ،طوووری کووه خوود را ووورد ووویپنودارد و تهوواخالت جنسووی و
عاطفی وی ههانند وردان است و نحز وحل حه پوشحدن لجاس وردانه ،هحأت وردانه و وانند آن دارد.
 .2در صورت تحقق نحز ،حا وحذورات شرعی زخادی ههراه است.

احكام پزشكی /

تغحیر جنسحت ندارد ،حلكه «کشف هوخت جنسی فرد» وحسوب ویشود؛

الجتووه ،چنانچووه عهوول وووذکور وسووتلزم اوووور حوورام (واننوود کشووف عووورت خووا نگوواه خووا

لهس حرام) حاشد جایز نحست ،وگر آنكه انجام آن ضرورت داشته حاشود وثول اخنكوه
ترک آن وستلزم وشقت فوقالعاده شدخد که وعهوال تحهل نهیشود َ
(ح َورح) خوا ضورر
قابل توجه حاشد و راه چارۀ وشروع دخگری وجود نداشته نجاشد.
شجحهسازی

«شووجحهسووازی» 1عجووارت اسووت از تولحوود نسووخهای وطووابق اصوول (وثوول) از انسووان،

ححوان 2،گحاه خا اجزاء و اعضای آنها ،حدون تلقحح سلولهوای جنسوی ووذکر و و نوث
حا استفاده از روشهای علهی جدخد ،که دارای انواع وختلفی است.

3

 .1در زحان عر بی «استنساخ» و در انگلحسی کلونحنو « »Cloningگفته ویشود.
 .2حنابر آنچه گفته شده ،فرآخند شجحهسازی ححوان در طی وراحل زیر وهكن است انجام پذیرد:
 .1گرفتن خک تخهک حارور نشده از پستاندار واده؛
 .4بیوورون کشووحدن هسووتۀ تخهووک و حووه دسووت آوردن خووک تخهووک فاقوود هسووته (تخهووک و وذکور ،فاقوود
کرووزوم و فاقد اطالعات ژنتحكی در وورد ححوان است)؛
 .7گووزخنش خووک سوولول حوودنی (از ححوووان ،وووذکر خووا و نووث) و بیوورون کشووحدن هسووتۀ آن و هووداخت هسووتۀ
وذکور حه درون تخهک فاقد هسوته ،کوه آن را فراخنود «حازسوازی تخهوک» وویناونود؛ حوه ایون ترتحوب تخهوک،
دارای ههووۀ کروووووزمه وای الزم از خووک جوونس ووویگووردد کووه ههووۀ آنهووا از خووک سوولول حوودن ححوووان گرفتووه شووده
است؛
 .0تحرخک تخهک حه وسحلۀ داروهای شحهحایی خا جرخان الكترخكی ،حه ونظور تكثحر آن؛
 .0انتقال تخهک پس از آنكه در آزواخشگاه حه ورحلۀ چند سلولی رسحد ،حه رحن ححوان وناسوب (ووادر
جانشحن) که برای این کار در نظر گرفته شده است؛
پس از زوان الزم بورای حوارداری ،تخهوک حوه جنحنوی کاوول و زنوده تجودیل شوده و وتولود وویشوود ،ححووان
وتولد شوده از نظور ژنتحكوی تطوابق نسوجتا کاوول حوه ححووانی دارد کوه هسوتۀ سولول جسوهی از او گرفتوه شوده و
جنسحت او ههواره تاحع آن ححوان است؛ شحوههای دخگری نحز برای شجحهسازی ذکر شده است؛
ادعا شده وشاحه آنچه برای شجحهسازی کاول ححوان گفته شده ،در وورد انسان نحز قابل انجام است.
 .3خكی از انواع شوجحهسوازی ،شوجحهسوازی عضوو و انودامهوای حودن اسوت کوه وویتووان از آن در علون پزشوكی
برای دروان بیهاریهای وزون و صعب العالح استفاده نهوود؛ ووثال در آزواخشوگاه از سولولهوای حنحوادی
کووه توووان تجوودیل شوودن حووه اعضووای وختلووف را دارنوود ،بوورای تولحوود خووک عضووو خوواص کووه وووورد نحوواز بیهووار
است ،استفاده نهود؛ این نوع از شجحهسازی را «شجحهسازی دروانی» نحز ویناوند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .711شووجحهسووازی حووا توضووحح فوووق ،فووی نفسووه 1حوورام نحسووت؛ ولووی کسووی کووه
دارای والخووت شوورعی در ایوون گونووه ووووارد اسووت (وجتهوود جوواوع الشووراخط) ووویتوانوود

حسب وصالح عهووی و اجتناب از خطرات احتهالی آن 2از انجوام برخوی از اقسوام

شجحهسازی نهی نهاخد و در این صورت ،ارتكاب آن جایز نحست.

شاخان ذکر است ،اگر ایون عهول در ووورد انسوان وحقوق شوود ،الزم اسوت از تهوام اووور

حرام  -وانند نگاه خا لهس حدن ناوحرم ،آشكار نهودن عورت خا لهس و نگاه حه آن حتی

توسط پزشک ههجنس حا توضححاتی که در فصل وربوط حه آن بیان شد  -پرهحز گوردد و
در صورتی که تخهک از زن و سلول انسانی از ورد حاشد ،حنابر احتحواط واجوب زن و وورد

وذکور ،از وحارم خكدخگر وانند برادر و خواهر  -هرچند رضاعی  -نجاشند.
احکام پيشگحری از حارداری

مسأله  .712استفاده از دارو خا دستگاه پیشگحرى از حاولگی ( IUDو واننود آن) 3حوه

شرط آنكه برای زن ضرر وهن و فوقالعاده زخاد نداشته حاشود ،جوایز اسوت؛ ولوی حاخود
از تهووام اوووور حوورام (وثوول آشووكار نهووودن عووورت خووا لهووس و نگوواه حووه آن حتووی توس وط

پزشک ههجنس) پرهحز گردد؛

 .1حه خودی خود و حا قطع نظر از لوازوی که وهكن است حرام حاشد.
 .2واننووود اخنكوووه شوووجحهس ووازی انس ووان ووجوووب اخ ووتالط انسووواب و ابهوووام در رواحوووط خوخش وواوندی ،پی ووداخش
انسووانهووای نوواقص الخلقووه ،بووروز اوووراض غحوور قابوول پوویشبینووی در انسووانهووا ،از بووین رفووتن نهوواد ازدواح و
نابودی خانواده و ...گردد.
 .3آی یو دی ( )IUDدستگاهی کوچک و وعهوال حه شكل حورف  Tانگلحسوی اسوت کوه در داخول رحون قورار
وی گحرد ،کحفحت عهلكرد آی یوو دی بورای جلووگحری از حوارداری حوه نووع آن واحسوته اسوت؛ در نووع «آی یوو
دی وسووی» سووطح دسووتگاه حووا وووس پوشووانده شووده ،وووس نوووعی اسووپرم کش اسووت ،حووا ورود آی یووو دی حووه
داخل رحن ،یونهای وس آزاد ویشوند و اگر اسپروی داخل رحن شود ،وعهوال آن را از بین برده و وانع از
لقاح ویشود و در صورت لقواح نحوز ووانع از النوۀ گزخنوی تخهوک لقواح خافتوه در جودارۀ رحون وویگوردد؛ در
نوووع «آی یووو دی هوروووونی» دسووتگاه حووا ترشووح نوووعی هوروووون پروژسووترون وصوونوعی حووه نووام «پروژسووتحن» از
لقاح تخهک و اسپرم جلوگحری وی کند ،حا ترشح ایون وواده ،وخواطی ضوخحن در رحون و دهانوۀ آن تولحود
ویشووود کووه اسووپرم توانووایی نفوووذ حووه آن را نوودارد و در نتحجووه لقوواحی صووورت نهی گحوورد ،عووالوه بوور آن ایوون
هوروون ووجب ویشود جداره رحن نازک شده تا اگر تخهک لقاح پیدا کرد نتواند حه جداره حچسجد.

احكام پزشكی /

الجته ،اگر پیشگحری از حاولگی حا ارتكاب اوور حرام وذکور ههراه حاشد ،فقوط در

صورت ضرورت و اضطرار جوایز وویحاشود؛ واننود اخنكوه حواردار شودن بورای زن خووف

ضرر قابل توجه داشته خا ووجب وشقت و سختی فوقالعاده حاشود کوه وعهووال قابول
تحهل نحست َ
(ح َرح) 1و پیشگحری از آن حا شحوههای وشروع دخگر ،اوكانپذیر نجووده
خا ضرری خا حرجی حاشد.

شاخان ذکر است ،در صورتی که ثاحت شوود دسوتگاه پیشوگحرى از

حواولگی(IUD

و وانند آن) 2،نطفوه را پوس از انعقوادش 3از بوین وویبورد ،حنوابر احتحواط واجوب حاخود از
استعهال آن وطلقا اجتناب شوود؛ اووا اسوتعهال دارو و واننود آن جهوت سوقط نطفوه

حعد از انعقاد آن حنابر فتوی جایز نحست.

مسأله  .713اگر زوجه حخواهد جهت پیشگحری از حارداری اقدام حه اوری نهاخود کوه

حا حقی از حقوق شرعی شوهرش ونافات داشته حاشد ،حاخد رضاخت وی را برای ایون
کار جلب نهاخد.

4

مسأله  .714حستن «لولههای رحن» 5حا عهل جراحوی بورای زن جوایز اسوت ،هرچنود

ووجب عقحن شدن داجهی گردد؛ ولی ا گور ایون عهول وسوتلزم اووور حورام (وثول آشوكار

نهووودن عووورت خووا لهووس و نگوواه حووه آن حتووی توس وط پزشووک ههجوونس) حاشوود جووایز
نحست ،وگر وورد استثنایی که در وسألۀ « »344بیان شد.

 .1گفتنووی اسووت در ووووارد حوورح حاخوود اطهحنووان حووه آن حاصوول شووود ،ولووی نسووجت حووه ضوورر ،خوووف وقوووع در آن
کافی است.
 .2از اجسام خارجی که در فضای رحن ،جهت پیشگحری از حاولگی کار گذاشته ویشود.
 .3ونظور ،تخهكی است که در رحن حا اسپرم حارور شده است.
 .4واننوود اخنكووه وسووحلۀ پیشووگحری از حوواولگی در َو ْه ِجوول زن قوورار داده شووود ،طوووری کووه وووانع از اسووتهتاع
وتعارف حاشد که در این صورت ،این کار حاخد حا ووافقوت زوح انجوام شوود؛ ههچنوان کوه اسوتفادۀ وورد از
کاندوم برای وقارحت کوه وسوتلزم ورود جسون خوارجی در فضوای َو ْه ِجول اسوت ،حنوابر احتحواط الزم حاخود حوا
ووافقووت زوجووه صووورت گحوورد؛ ضووهنا حقوووق شوورعی ور بوووط حووه زوح و زوجووه در فصوول «ازدواح» ،وجحووث
«وظاخف زن و شوهر در زندگی وشترک» بیان شد.
 .5عهل حستن لولههاى «تخهکبر» در زنان« ،توحكتووی» ( )tubectomyناوحده ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههچنوووحن ،بووورای زن برداشوووتن رح وون خ ووا تخه وودانه ووا و وانن وود آنك ووه ض وورر وه وون و

فوووقالعوواده وحسوووب ووویشووود جووایز نحسووت ،وگوور اخنكووه وی حووه سووجب بیهووارى کووه
دروان آن ضروری است ،نسجت حه انجام این عهل ناچار شود.

مسأله  .715حسووتن «لولووههووای ونووی بوور» 1خووا قطووع آنهووا 2در ووورد حووا عهوول جراحووی جووایز

است ،هرچند ووجب عقحن شدن داجهی گردد؛ ولی اگر این عهل وستلزم اوور حورام

(وثوول آشووكار نهووودن عووورت خووا لهووس و نگوواه حووه آن حتووی توس وط پزشووک ههجوونس)

حاشد جایز نحست؛ وگر وورد استثنایی که در وسأله « »344بیان شد.

ههچنووحن ،قطووع آلووت تناسوولی خووا بیضووههووا کووه ضوورر وهوون و فوووقالعوواده وحسوووب

وویشوود ،بورای وورد جوایز نهیحاشود ،وگور اخنكوه وورد حوه سوجب بیهوارى کوه درووان آن
ضروری است نسجت حه انجام این عهل ناچار شود.

مسأله  .716احتحاط وستحب آن اسوت کوه فورد اقودام حوه عهلوی کوه ووجوب عقوحن

شوودن حووه صووورت داجهووی ووویشووود  -در وووواردی کووه حووا توضووححات وسوواجل قجوول جووایز

اسووت  -ننهاخوود و از آنجووایی کووه ایوون اووور وووانع از افووزاخش نسوول وسوولهحن کووه وطلوووب
شرع وقدس است ویحاشد ،سزاوار است در غحر ووارد ضروری از آن اجتناب شود.
احکام تلقحح وصنوعی

«تلقحح وصنوعی» شحوهای اسوت کوه در آن لقواح و ترکحوب اسوپرم وورد و تخهوک

زن ،حدون وقار حوت و نزدخكوی ،حوه وسوحلۀ ابزارهوای پزشوكی صوورت وویگحورد و دارای
انواع وختلفی 3ویحاشد که در ذیل ،احكام وربوط حه آن بیان ویشود.

 .1حستن لولههای «ونیبر» در وردان« ،وازکتووی» ( )vasectomyناوحده ویشود.
 .2برداشتن خا قطع «لولههای ونیبر» در وردان حدون قطع بیضهها ،ضرر وهن و فوقالعاده وحسوب نهیشود.
 .3وانند روش ( )IUIو روش ()IVF؛
روش ( :)IUIروشووی اسووت کووه در آن «لقوواح داخوول رحوون» انجووام ووویشووود ،حووه ایوون صووورت کووه اسووپرم در
شوراخط آزواخشووگاهی حووه روش شستشووو حووا وووواد خوواص ،از ونووی ووورد جوودا شووده و اسووپرم آووواده شووده ،حووه درون
حفرۀ رحن تزریق ویشود ،این عهل حاعث افزاخش احتهال تهاس تخهوک حوا اسوپرم در وحوحط رحون شوده و
احتهال وقوع حارداری را افزاخش ویدهد.

احكام پزشكی /

 .9 تلقحح وصنوعی داخل رحهی
 oتلقحح زن حا ونی غحر شوهر

مسأله  .717تلقحح وصنوعی زن حا ونوی غحور شووهرش حوا اسوتفاده از ابوزار پزشوكی و
غحر آن حه صورت وستقحن 1،شرعا جایز نحست؛

فرقی ندارد زن شوهردار حاشد خا حدون شوهر؛ زن و شوهر بر آن راضی حاشند خوا نوه؛

تلقحح توسط شوهر صورت گحرد خا توسوط شوخص دخگورى  -حتوی پزشوک ههجونس -
انجووام شووود؛ حووا اوووور حوورام (وثوول آشووكار نهووودن عووورت خووا لهووس و نگوواه حووه آن) ههووراه
حاشد خا نه.

مسأله  .718اگر زنی حا ونی شخص دخگری غحر شوهر خود حدون وقارحت و نزدخكی

 -حا توضححی کوه در وسوألۀ « »343ذکور شود  -تلقوحح و حواردار شوود 2و از وی فرزنودى

وتولد گردد ،هرچند عهل وذکور شرعا جایز نحست ،ولوی آن زن 3و شوخص ووذکور،

4

وادر و پدر فرزند وحسوب ویشوند و ههۀ احكام نسوب حتوی ارث وحوان آنوان ثاحوت

ویحاشد.

5

روش ( :)IVFروشی است که در آن «لقاح خارح رحن» انجام ویشود ،حدین صورت که تخهک را حا اسوپرم در
شراخط آزواخشگاهی حارور ویکنند و تخهک حوارور شوده را پوس از گذشوت چنود ورحلوه تقسوحن سولولی و تشوكحل
روخان (جنحن) چند روزه ،در رحن قرار ویدهند تا روند رشد جنحن حهطور طجحعی اداوه پیدا کند.
 .1حه این صورت که خود ونوی خوا اسوپرمهوای آوواده شوده حوا روش خواص شستشووی ونوی ،حودون وقار حوت و
نزدخكی حا ابزارهای پزشكی  -وانند لولۀ حارخک انتقال اسپرم ( - )catheterخا غحور آن حوه داخول وهجول خوا
رحون زن رخختووه شووود توا زوحنوۀ لقوواح درون رحهوی فووراهن آخوود؛ اووا حكوون تلقووحح وصونوعی حووه صووورت غحوور
وستقحن (لقاح و حارورسازی در فضای خارح رحن) در وسألۀ « »314ذکر ویشود.
 .2حكوون وووذکور در ایوون وسووأله ،ش واول صووورتی کووه ایوون اووور حووه وسووحله وسوواحقه و واننوود آن انجووام شووود نحووز
وی گردد.
 .3صاحب تخهک.
 .4صاحب اسپرم خا ونی.
 .5فرض وسأله صورتی است که لقواح ووذکور در زووان ححوات وورد (غحور زوح) صوورت گرفتوه و اووا ا گور لقواح
حعد از وفات ورد انجام شود ،فرزند وتولد شده ،از پدرش ارث نهیبرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،در این حكن فرقی نحست کوه تلقوحح ووذکور عهودا و حوا اطوالع از

حكن شرعی صورت گحرد خا حه اشتجاه رخ داده حاشد.

1

 oتلقحح زن حا ونی شوهر

مسأله  .719تلقحح وصنوعی زن حوا ونوی شووهرش حوا اسوتفاده از ابوزار پزشوكی و غحور

آن 2در حال ححات او (شوهر) جایز است؛

الجته اگر تلقحح وصنوعی وذکور حا ارتكاب اوور حرام (وانند کشف عوورت ،نگواه

و لهس آن هرچند توسط پزشک ههجنس) ههراه حاشد ،فقط در صوورت ضورورت و

اضطرار جایز ویحاشد؛

3

اوا حنابر احتحاط واجب ،حاخد از انجام این کار حعد از وفات شوهر اجتناب شوود و

چنانچه تلقحح حعد از فوت شوهر صورت گحرد ،فرزنودی کوه وتولود وویشوود ،هرچنود

حه او ونتسب است ،ولی از وی ارث نهیبرد.
 .3 تلقحح وصنوعی خارح از فضای رحن

مسأله  .711اگر تخهک زن و اسپرم ورد  -هرچند ناوحرم  -گرفته شوود و تخهوک حوا
اسپرم در خارح از فضاى رحن و َو ْه ِجل (ووثال در آزواخشوگاه) حوارور شوود ،سوپس نطفوۀ
حارور شده (روخان) ،در رحن ههان زن خا زن دخگر قرار داده شود ،این عهول حوا رعاخوت

شراخط ذیل اشكال ندارد:

الف .از تهوام اووور حورام (وثول آشوكار نهوودن عوورت خوا لهوس و نگواه حوه آن حتوی

توسط پزشک ههجنس) 4پرهحز گردد؛

 .1در ایوون وووورد حكوون «زنووا» جوواری نهوویشووود ،هرچنوود فوورد در صووورت ارتكوواب عهوودی ،گناهكووار وحسوووب
ویشود.
 .2شحوۀ تلقحح وصنوعی وذکور ،وشاحه آنچه در صفحۀ « ،»453پاورقی « »1ذکر شد ،ویحاشد.
 .3وانند اخنكه حاردار نشدن برای زن ،ضرر قابل توجه داشوته خوا ووجوب وشوقت و سوختی فووقالعواده حاشود
که وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) و حاروری حا شحوههای وشروع دخگر ،اوكانپوذیر نجووده خوا ضورری خوا
حرجی حاشد؛ توضحح بیشتر در شرط (الف) ،از وسألۀ « »314ذکر ویشود.
 .4ههحن طور ،بر ورد الزم است از خود ارضایی (استهنای حرام) پرهحز نهاخد.

احكام پزشكی /

الجتووه ،در صووورت وجووود وشووقت فوووقالعوواده ز خوواد کووه وعهوووال تحهوول نهوویشووود

(حرح) خا خوف ضرر قابل توجه برای وی و نجودن راه وشروع دخگر بورای رهوایی از آن،

اقوودام حووه هوور خووک از آن اوووور حووه وقوودار رفووع ضوورورت ،بوورای او و نحووز پزشووكی کووه تلقووحح
وصنوعی توسط وی انجام ویشود جایز است؛

1

وووثال ا گوور نداشووتن فرزنوود بوورای زن حوورح داشووته حاشوود و راه وشووروع دخگووری واننوود

گرفتن فرزند خوانوده از بهزخسوتی و غحور آن وجوود نداشوته نجاشود و حچوهدار شودن زن،

حدون کشوف و لهوس و نگواه حورام حوه وی اوكوان پوذیر نجاشود ،در ایون فورض رعاخوت

این شرط (شرط الف) الزم نحست.

ب .حنابر احتحاط واجب ،زن و ورد ووذکور ،از وحوارم خكودخگر (نسوجی خوا سوججی خوا

رضوواعی) واننوود بوورادر و خووواهر ،وووادر و فرزنوود ،داووواد و وووادر زن ،عووروس و پوودر شوووهر

نجاشند.

رحن وحوارم صواحب اسوپرم (نسوجی
ج .حنابر احتحاط واجب ،نطفۀ حارور شده در ِ

خا سوججی خوا رضواعی) واننود ووادر خوا ووادر زن وی ،حوه عنووان حسوتر پورورش نطفوه ،قورار

داده نشود .حنابراین ،قرار دادن آن ،در رحن آن زن (صاحب تخهک) 2خا خوواهرش خوا

خالهاش و وانند آن که از وحارم صاحب اسپرم نحستند ،اشكال ندارد.

مسأله  .711تلقحح وصنوعی تخهک حا اسپرم در لولوۀ آزوواخش و خوارح رحون ،حعود از
فوت صاحب تخهک خا صاحب اسوپرم اشوكال نودارد 3و احكوام نسوب بوین نووزادی

کووه از ایوون طریووق وتولوود ووویشووود حووا صوواحب اسووپرم و تخهووک و رحوون از وسوواجل حعوود

روشن ویشود؛

الجته ،در صورتی کوه تلقوحح حعود از فووت صواحب اسوپرم خوا تخهوک انجوام شوده

حاشد فرزند وذکور از او ارث نهیبرد.

 .1در وواردی که آشكار کردن عورت خا نگاه خا لهس آن جوایز اسوت ،انتخواب پزشوک زن ،وقودم بور پزشوک
ورد ویحاشد.
 .2چه ههسر صاحب اسپرم حاشد و چه غحر آن.
 .3هرچند احتحاط وستحب در ترک آن است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .712اگر زنی که صاحب رحن است ،نسجت حه اووور حراووی ههچوون آشوكار

نهودن عورت  -وثال حه جهوت اخنكوه فرزنود نداشوتن بورای وی ووجوب حورح اسوت -
وضوووطر و ناچوووار حاشووود ،اضوووطرار وی ووجووب جووایز شوودن ای وون اوووور حوورام ب وورای زن
صاحب تخهوک کوه اهودا کننودۀ تخهوک وحسووب ویشوود ،نحسوت؛ وگور اخنكوه او

نحز وضطر و ناچار حاشد.

ههچنحن ،چنانچه زنوی کوه صواحب تخهوک اسوت نسوجت حوه اووور حورام ووذکور

وضووطر و ناچووار حاشوود ،اضووطرار وی ووجووب جووایز شوودن ایوون اوووور بوورای زن دخگوور کووه
صواحب رحون اسوت و پوذیرای جنوحن (ووادر جانشوحن) وحسووب وی گوردد ،نحسوت؛
وگر آنكه او نحز وضطر و ناچار حاشد؛

ههحن طور ،اضطرار و ناچواری صواحب تخهوک خوا صواحب رحون ،ووجوب جوایز

شدن اوور حرام (وانند خود ارضایی) برای شووهر وی خوا وورد دخگوری کوه اهودا کننودۀ

اسپرم وحسوب ویشود ،نحست؛ وگر آنكه او نحز وضطر و ناچار حاشد.
 اجحر شدن زن پذیرای جنحن حه عنوان وادر جانشحن

مسأله  .713اگر وادر جانشحن (زنی که پذیرای جنحن است) برای پورورش جنوحن در

رحن خود در ازای درخافت اجاره بهای وعحن اجحر شود ،عقد اجاره صوححح اسوت.
ههووحن طووور ،درخافووت وجلغووی حووه عنوووان عوووض و ُجعوول در ُجعالووه بوورای چنووحن کوواری

1

صححح است؛

ولی از آنجا که این عهول حوا وقودوات حورام (آشوكار کوردن عوورت و نگواه و لهوس

حرام) ههراه است ،اقدام حه آن در غحر ووارد اضطرار و ناچاری جایز نهیحاشد.
 رواحط سججی ،نسجی نوزاد وتولد شده از تلقحح وصنوعی

در ایوون حخووش ،حعضووی از رواحووط نسووجی و سووججی کووه در اثوور تلق وحح وصوونوعی بووین
 .1الجته ،اجاره دادن خود اعضای حدن (وانند اجاره دادن رحن) صححح نحست.

احكام پزشكی /

نوزاد وتولد شده و دخگران شكل ویگحرد حا ذکر وثال بیان ویشود.

شاخان ذکر است ،احكام وذکور در ایون وسواجل در فرضوی اسوت کوه شورط (ب) و

(ح) از وسأله « »314رعاخت شده حاشد.

مسأله  .714اگوور تخهووک و اسووپرم وربوووط حووه زن و شوووهرش (علووی و فاطهووه) بوووده و
تخهک حارور شده در رحون ههوان زنوی کوه صواحب تخهوک بووده (فاطهوه) قورار داده

شود و در آنجا رشد کنود و فرزنودی وتولود گوردد ،آن زن و شووهر ،ووادر و پودر آن فرزنود
وحسوب ویشوند.

مسأله  .715اگوور تخهووک و اسووپرم وربوووط حووه زن و شوووهرش (علووی و فاطهووه) بوووده و
تخهووک حووارور شووده در رحوون زن بیگانووه(1ووورخن) قوورار داده شووود و در آنجووا رشوود کنوود و

فرزندی وتولد گردد ،صاحب اسپرم (علی) پدر وی ویحاشد؛

اوووا در وووورد اخنكووه کووداوحک از آن دو زن خعنووی صوواحب تخهووک (فاطهووه) و

صاحب رحن (ورخن) وادر نسجی نوزاد وذکور وحسوب ویشود وسوأله وحول اشوكال

است و حنابر احتحاط واجب ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود؛

2

الجتووه ،اگوور نوووزاد وووذکور پسوور حاشوود ،حووا صوواحب تخهووک (فاطهووه) کووه زن پوودر وی

وحسووب ووویشووود وحورم اسووت 3.ههچنووحن ،حوا صوواحب رحوون (وورخن) و نحووز دختووران
 .1ونظور ،زنی است که نسجتی حا طرفحن ندارد و ناوحرم است.
 .2حنووابراین ،در صووورت فوووت صوواحب تخهووک خووا صوواحب رحوون ،احتحوواط واجووب آن اسووت کووه بووین حچووۀ
وووذکور خووا ولووی شوورعی وی و سووایر ورثووۀ وتوووفی نسووجت حووه ارث وصووالحه صووورت گحوورد و در صووورت فوووت
حچووه ،نسووجت حووه سووهن االرث وووادرش حنووابر احتحوواط واجووب ،بووین صوواحب تخهووک و صوواحب رحوون
وصالحه انجام گردد.
 .3در وورد اخنكه صاحب تخهک (فاطهه) وادر نسجی نوزاد ووذکور حاشود خوا نوه ،ههوان طوور کوه در ووتن ذکور
شد ،وسأله وحل اشكال است؛ ولی چون زن پدرش وحسوب ویشود حا وی وحرم ویحاشد؛
ههچنحن ،اگر فرض شود صاحب تخهک (فاطهه) از شوهر سواحقش دارای دختور حاشود ،وحروحوت وی
حووا نوووزاد وووذکور از جهووت اخنكووه بوورادر و خووواهر نسووجی هوون وحسوووب شوووند وحوول اشووكال اسووت و وراعووات
وقتضای احتحاط ترک نشود؛ الجتوه چنانچوه فاطهوه از علوی دارای فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از تولود
فرزند وشترک حه نوزاد وذکور  -حا رعاخت شراخط  -شحر دهد ،این نوزاد حا دختر فاطهه از شوهر ساحقش بورادر و
خواهر رضاعی وحسوب ویشوند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

صاحب رحن و نوههای وی و وادر و خواهر وی وحرم ویحاشد.

1

در صورتی که نوزاد وذکور دختر حاشد ،حوا پسوران صواحب رحون (وورخن) و نووههوای
َ
ووهر صوواحب رحوون
وی و پووودر و بووورادر وی وحوورم وووویحاشوود و نحووز در حكوون ر بیجووۀ شو ِ
وحسوووب ووویشووود 2و ههووان طووور کووه بیووان شوود ،صوواحب اسووپرم (علووی) پوودر دختوور
وذکور بوده ،لذا وی حا پدر و برادر علی وحرم است.

مسأله  .716اگوور صوواحب تخهووک (فاطهووه) و صوواحب اسووپرم (علووی) زن و شوووهر

نجوده و ناوحرم حاشوند و تخهوک حوارور شوده در رحون صواحب تخهوک (فاطهوه) قورار
داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی وتولد گردد ،صواحب اسوپرم (علوی) پودر وی

وحسوب ویشود و زن وذکور( 3فاطهه) وادر اوست؛

در این فرض ،ا گور نووزاد ووذکور پسور حاشود حوا ههسور صواحب اسوپرم (علوی) وحورم

است؛ زیرا زن پدر وی وحسوب ویشود.

در صورتی که نوزاد وتولد شده دختر حاشد ،ربیجۀ شوهر فاطهه است.

4

 .1ههان طور ،که اگر داخهای نوزادی را  -حا شراخط شرعی  -شحر دهود حوا وی وحورم وویشوود ،زنوی کوه رحون او
حستر پرورش نوزاد بوده و نوزاد از او وتولد شده نحز حا وی  -ههانند وادر رضاعی  -وحرم است.
 .2حنابراین ،اگر صاحب رحن (ورخن) و شوهرش (حسن) حاشد ،در صوورتی کوه حوا هون نزدخكوی کورده حاشوند،
دختر وذکور حوا حسون وحورم اسوت و وعنوای ربیجوه و احكوام وربووط حوه آن در وسوألۀ « »35ذکور شود و ا گور
فوورض شووود حسوون از ههسوور دخگوورش (نوورگس) صوواحب پسووری شووود ،نوووزاد وووذکور حووا پسوور حسوون نوواوحرم
است؛ الجته ،اگر ههسر دخگر حسن (نرگس) از شوحر حاصول شوده از تولود فرزنود وشوترک حوه دختور ووذکور  -حوا
رعاخت شراخط  -شحر دهد ،این دختر حا پسر حسن برادر و خواهر رضاعی وحسوب ویشوند.
اوا نسجت حه صاحب تخهک (فاطهه) ،اگر فرض شود وی از شوهر ساحقش دارای پسر حاشد ،وحروحوت
وی حا نوزاد وذکور از جهوت اخنكوه بورادر و خوواهر نسوجی هون وحسووب شووند وحول اشوكال اسوت و وراعوات
وقتضای احتحاط ترک نشود؛ الجته ،اگر صاحب تخهوک (فاطهوه) از شووهرش (علوی) دارای فرزنود شوود و از
شوحر حاصوول شوده از تولوود فرزنوود وشوترک حووه دختور وووذکور  -حووا رعاخوت شووراخط  -شوحر دهوود ،ایوون دختور حووا پسوور
فاطهه از شوهر ساحقش برادر و خواهر رضاعی وحسوب ویشوند.
 .3فاطهه در فرض فوق ،هن صاحب تخهک و هن صاحب رحن ویحاشد.
 .4حنابراین ،ا گر شوهر فاطهه حسن حاشد ،در صورتی که حا هون نزدخكوی کورده حاشوند ،دختور ووذکور حوا حسون
وحرم است؛ اوا اگر فرض شود حسن از ههسر دخگرش (نرگس) صاحب پسری شود ،دختر وذکور حا پسور
حسن ناوحرم است؛ الجته ،اگر ههسر حسن (نرگس) از شحر حاصل شده از تولد فرزنود وشوترک حوه دختور
وذکور  -حا رعاخت شراخط  -شحر دهد ،این دختر حا پسر حسن برادر و خواهر رضاعی وحسوب ویشوند.

احكام پزشكی /

مسأله  .717اگوور صوواحب تخهووک (فاطهووه) و صوواحب اسووپرم (علووی) زن و شوووهر

نجوده و ناوحرم حاشند و تخهک حارور شده در رحن ههسر صاحب اسپرم (ورخن) قورار

داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی وتولد گردد ،صواحب اسوپرم (علوی) پودر وی

وحسوب ویشود؛

اوووا در وووورد اخنكووه کوودام خوووک از آن دو زن ،خعنووی صوواحب تخهووک (فاطهووه) و

صاحب رحن (ورخن) وادر نسجی نوزاد وذکور وحسوب ویشود ،وسأله وحل اشكال

است و حنابر احتحاط واجب ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود؛

الجته ،اگر نوزاد وذکور پسر حاشد حا صاحب رحن (ورخن) و دختوران و نووههوای وی

و ووووادر و خوووواهر وی وح وورم وووویحاشووود ،ول ووی وح وورم ب ووودن وی ح ووا ص وواحب تخه ووک

(فاطهه) و دختران و نوههای وی و وادر و خواهر وی وحول اشوكال اسوت و وراعوات

وقتضای احتحاط ترک نشود؛

1

در صورتی که آن حچه دختر حاشد ،حا پسران صاحب رحن (ورخن) و نوههای وی و
َ
ووهر صوواحب تخهووک (فاطهووه)
پوودر و بوورادر وی وحوورم ووویحاشوود و در اخنكووه ر بیجووۀ شو ِ
وحسوب شود وسأله وحل اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط تورک نشوود 2و
ههان طور که بیان شد ،صاحب اسپرم (علی) پدر دختر وذکور بوده ،لوذا وی حوا پودر
و برادر علی وحرم است.

مسأله  .718اگوور ص واحب تخهووک (فاطهووه) و صوواحب اسووپرم (علووی) زن و شوووهر

نجوووده و نوواوحرم حاشووند و تخهووک حووارور شووده در رحوون زن بیگانووه(3خدخجووه) غحوور از
صاحب تخهک و ههسر صاحب اسپرم قرار داده شود و در آنجا رشد کند و فرزندی

 .1حنووابراین ،در وووورد احكووام نگوواه و پوشووش ،احتحوواط واجووب آن اسووت کووه نوووزاد وووذکور نسووجت حووه صوواحب
تخهک و دختران وی ناوحرم فرض شوند ،ولی بینشان ازدواح صورت نگحرد.
 .2الجته ،اگر صاحب تخهک (فاطهه) از شوهرش (حسون) دارای فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از تولود
فرزند وشترک حه پسر خا دختر وذکور  -حا رعاخت شراخط  -شحر دهد ،فاطهه و حسن وادر و پدر رضواعی او
وحسوب ویشوند و حا وی وحورم هسوتند و نحوز نووزاد ووذکور حوا اوالد فاطهوه و حسون و نووههاخشوان وحورم
ویحاشد.
 .3ونظور ،زنی است که نسجتی حا طرفحن ندارد و ناوحرم است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وتولد گردد ،صاحب اسپرم (علی) پدر وی وحسوب ویشود؛

او ووا در و ووورد اخنك ووه کوووداوحک از آن دو زن ،خعن ووی ص وواحب تخه ووک (فاطه ووه) و

صوواحب رحوون (خدخجووه) وووادر نسووجی نوووزاد وووذکور وحسوووب ووویشووود ،وسووأله وحوول

اشكال است و حنابر احتحاط واجب وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.
شوهر صاحب رحون (خدخجوه)
الجته ،اگر نوزاد وذکور دختر حاشد ،در حكن َر بیجۀ
ِ
1
َ
ووهر صوواحب تخهووک
وحسوووب ووویش وود ،ولووی ر بیجووه بووودن دختوور وووذکور بوورای شو ِ

(فاطهه) ،وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

ههچنحن ،نوزاد وذکور حا پسران و نوههوای صواحب رحون (خدخجوه) و پودر و بورادر

وی وحرم است ،ولی وحرم بودن او حا پسران و نوههوای صواحب تخهوک (فاطهوه) و

پدر و برادر وی وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

در صووورتی کووه نوووزاد وووذکور پسوور حاشوود ،حووا صوواحب رحوون (خدخجووه) و دختووران و

نوههای وی و وادر و خواهر وی وحرم ویحاشد و نحز حا ههسر صاحب اسوپرم (علوی)
وحوورم اسووت ،زیوورا زن پوودر وی وحسوووب ووویشووود؛ ولووی وحوورم بووودن وی حووا صوواحب
تخهک (فاطهه) و دختران و نوههای وی و وادر و خواهر وی وحول اشوكال اسوت 2و

وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

3

4
مسأله  .719در وواردی که تخهوک حوارور شوده  -حوا رعاخوت شوراخط وسوألۀ «- »314

 .1حنابراین ،اگر شوهر خدخجه حسن حاشد ،در صورتی که حا هن نزدخكی کرده حاشند ،دختر ووذکور حوا حسون
وحرم است؛ اوا اگر فرض شود حسن از ههسر دخگورش صواحب پسوری شوود ،نووزاد ووذکور حوا پسور حسون
نوواوحرم اسووت؛ الجتووه ،اگوور خدخجووه پسوور وووذکور را  -حووا رعاخووت شووراخط  -شووحر دهوود ،آن دو ،بوورادر و خووواهر
رضاعی هن وحسوب ویشوند.
 .2حنووابراین ،در وووورد احكووام نگوواه و پوشووش احتحوواط واجووب آن اسووت کووه نوووزاد وووذکور نسووجت حووه صوواحب
تخهک و دختران وی ناوحرم فرض شوند ،ولی بینشان ازدواح صورت نگحرد.
 .3الجته ،اگر صاحب تخهک (فاطهه) از شوهرش (رضا) صاحب فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از ایون
والدت نوووزاد وووذکور را  -حووا رعاخووت شووراخط  -شووحر دهوود ،فاطهووه و رضووا وووادر و پوودر رضوواعی او وحسوووب
ویشوند و در این صورت ،نوزاد وذکور حا اوالد و نوههای صاحب تخهک نحز وحرم ویشود.
رحن وحارم صاحب اسپرم (نسجی خوا
 .4از جهله شراخط آن بود که حنابر احتحاط واجب ،نطفۀ حارور شده در ِ
سججی خا رضاعی) قرار داده نشود.

احكام پزشكی /

در رحن زنی غحر از صاحب تخهوک و ههسور صواحب اسوپرم قورار داده ویشوود ،گواه

صاحب رحون زنوی اسوت کوه بیگانوه اسوت و نسوجتی حوا صواحب تخهوک و صواحب

اسپرم ندارد؛

ولووی گوواهی تخهووک حووارور شووده در رحوون زنووی قوورار داده ویشووود کووه حووا صوواحب

تخهووک خووا صوواحب اسووپرم خووا هوور دو ،نسووجتی دارد؛ ایوون فوورض ،دارای صووورتهای

فراوانی است کوه نسوجت افوراد حوا خكودخگر در هور خوک از آن صوورتها وختلوف بووده و

وحروحووت بووین آنووان در برخووی ووووارد ،بیشووتر از آنچووه قووجال بیووان شوود ،ویحاشوود؛ بوورای

نهونه خک وثال ذکر ویشود:

اگوور صووواحب اسوووپرم (علوووی) و صوواحب تخهووک (فاطهووه) زن و شوووهر حاشووند و

زن برادر صاحب اسپرم (علوی) قورار داده شوود
تخهک حارور شده در رحن (خدخجه) ِ

و در آنجا رشود کورده و نووزادی وتولود شوود ،صواحب اسوپرم (علوی) ،پودر نووزاد بووده و

شوووهر صوواحب رحوون (شوووهر فاطهووه) ،عهوووی او ویحاشوود؛ اوووا در اخنكووه کووداوحک از

صاحب تخهک (فاطهه) و صاحب رحن (خدخجه) ،وادر نووزاد وحسووب ویشوود،

وسوأله وحول اشوكال اسوت .حنوابراین ،وراعووات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد توورک

نشود.

الجته اگر نوزاد وذکور پسر حاشود ،حوا صواحب رحون (خدخجوه) و ووادر و ووادربزرگ و

خووواهر وی وحوورم اسووت .ههووحن طووور ،آن نوووزاد حووا صوواحب تخهووک (فاطهووه) وحوورم

اسووت ،زیوورا زن پوودر وی وحسوووب وی گووردد؛ ولووی وحروحووت او حووا وووادر ،وووادربزرگ و
خوووواهر صوواحب تخهوووک ،وحوول اشووكال اسووت و حنووابر احتحوواط واجووب ،وراعووات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

در صووورتی کووه نوووزاد وووذکور دختوور حاشوود ،حووا پوودر ،پوودربزرگ و بوورادر صوواحب رحوون

(خدخجووه) وحوورم اسووت ،چووه اخنكووه صوواحب رحوون ،حچووه را شووحر دهوود خووا نووه؛ ولووی
وحروحت او حا پدر ،پدربزرگ و برادر صاحب تخهک وحول اشوكال اسوت و احتحواط
واجب آن است که وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .721اگر تخهک زن و اسپرم ورد گرفته و حارور شوود و در رحون وصونوعی قورار
گرفته و از این عهل فرزندی حه دنحوا آخود ،صواحب اسوپرم و تخهوک پودر و ووادر فرزنود
َ
وحسوب ویشوند و ههۀ احكام ن َسب حتی ارث ،بینشان جارى ویشود؛
الجت ووه ،اگووور پووویش از انجوووام تلقوووحح خك ووی از آن دو از دنح ووا ب وورود ،فرزن وود از او ارث

نهیبرد.

احکام سقط جنحن
 حرام بودن سقط جنحن

مسأله  .721سقط جنحن جایز نحست ،وگر در وواردی که در وسوألۀ « »347خواهود
آووود و ح ورام بووودن سووقط جنووحن شوواول وراحوول اولح وۀ تكاووول جنووحن در رحوون ،حتووی

نطفۀ لقاح خافته 1نحز ویشود و حرام بودن ایون اوور ،حعود از دوحوده شودن روح شودخدتر
است.

در حكن فووق ،فرقوی نحسوت بوین اخنكوه نطفوۀ ووذکور در دیووارۀ رحون وسوتقر شوده

حاشد خا نه ،ههچنوان کوه تفواوتی نحسوت کوه تلقوحح ووذکور حوه صوورت طجحعوی انجوام
شده خا زن حا تلقحح وصنوعی حاوله شده حاشد؛ 2الجته ،ا گور تلقوحح وصونوعی اسوپرم

و تخهک در لولۀ آزوواخش و واننود آن در فضوای بیورون از رحون انجوام شوده ،کوه هنووز

نطفۀ لقاح خافته وارد رحن نشده و اقتضاء حقاء و تكاول را ندارد ،تلف کردن آن جوایز

است.

 سقط جنحن حعد از دوحده شدن روح

مسأله  .722سووقط کووردن جنووحن حعوود از دوحووده شوودن روح ،وطلقووا جووایز نحسووت.
 .1ونظور ،نطفهای است که از تلقحح اسپرم و تخهک حاصل ویشود که آن را «روخان» ویناوند.
 .2شاخان ذکر است در وورد استفاده از دستگاه پیشگحری از حواولگی  -واننود  - IUDدر صوورتی کوه ثاحوت
شود نطفه را پس از انعقادش از بین ویبرد ،حكن حنوابر احتحواط واجوب اسوت؛ کوه توضوحح آن در وسوألۀ
« »344ذکر شد.

احكام پزشكی /

حكن وذکور حنابر احتحاط واجب ،در صورت ضرر خوا َح َورح (وشوقت فووقالعواده ز خواد
کووه وعهوووال تحهوول نهوویشووود) نحووز جوواری ووویحاشوود و فرقووی بووین کاووول بووودن خلقووت

جنحن خا ناقصالخلقه بودن آن نحست.

 سقط جنحن قجل از دوحده شدن روح

مسأله  .723اگوور حوواقی وانوودن حهوول بوورای وووادر ووجووب خوووف ضوورر قابوول توجووه بوور

خودش حاشد 1خا براخش وشقت فوقالعاده و حسحار شدخدی داشوته حاشود کوه وعهووال
قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) و راه وشوروع دخگوری بورای رهوایی از آن نجاشود ،در ایون دو
صورت سقط کردن جنحن قجل از دوحده شدن روح ،جایز است.

شاخان ذکر است ،در وورد «ضرر» ،خقحن حه آن الزم نحست؛ حلكوه خووف ضورر قابول

توجه که از راههای عقالیی حاصول شوده حاشود کوافی اسوت؛ اووا نسوجت حوه «حورح»،
خقحن خا اطهحنان حه آن الزم است و خوف واقع شدن در حرح ،کافی نهیحاشد.

مسأله  .724اگوور اسووتهرار حوواولگی بوورای وووادر وشووقت فوووقالعوواده نوودارد ،ولووی حووا

تشخحص قطعی خا اطهحنوانآور ثاحوت شوود کوه جنوحن نواقص الخلقوه اسوت و حعود از
والدت ،حضانت و نگهداری از آن برای وادر حا وشقت فوقالعاده شدخد که وعهووال

قابوول تحهوول نحسووت (حوورح) ههووراه حاشوود ،چنانچووه راهووی بوورای رهووایی از آن  -واننوود
گرفتن وددخوار وعلوولحن جهوت وراقجوت از وی خوا وا گوذاری فرزنود حوه شوخص دخگور خوا

پرورشگاه ،سازوان بهزخستی و سایر وراکز خصوصی خا دولتی که اقودام حوه نگهوداری
وعلووولحن وووینهاخنوود و وکالووت دادن در اووور حضووانت 2حووه آنووان  -فووراهن حاشوود ،سووقط

جنحن جایز نحست؛

 .1ضررهای وتعارف و طجحعی ناشی از حاولگی وثل حالت تهوع و سردرد و ...وجوز سقط نهیحاشد.
 .2حا رعاخت شراخطی که در وجحث «حضانت» برای سپردن فرزنود حوه دخگوران ذکور گردخود؛ الجتوه ،وا گوذاری و
وکالت دادن حه شخص دخگر برای نگهداری و وراقجت از فرزند حا رعاخت شراخط آن حاخد توسط کسی کوه
حضانت فرزند حه عهدۀ اوسوت ،صوورت گحورد کوه توضوححات وربووط حوه آن در فصول «ازدواح» ،وجحوث
«حق حضانت و نگهداری از فرزند» ذکر شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجته ،اگر فرض شود 1هحچ راهی برای رهایی از حرح ووذکور وجوود نودارد ،در ایون

صورت سقط جنحن ،قجل از دوحده شدن روح جایز است.

2

 سقط جنحن حه جهت فقر و وشکالت اقتصادی

مسأله ِ .725صرف تورس از فقور و وشوكالت اقتصوادی وجووز سوقط جنوحن نحسوت،
َ
َ َْ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ
والق ن ْحو ُون
قوورآن کوورخن درحووارۀ کشووتن فرزنوودان ووویفرواخوود «وال تقتلوووا أوالدکو ْون خشو َوحة ِؤوو ٍ
َ
َن ْر ُز ُق ُه ْن َو ؤ َخا ُک ْن ؤ َن َق ْت َل ُه ْن َ
3
کان ِخ ْطأ کجحرا».
ِ
«فرزندانتان را حه سجب فقر و وشكالت اقتصادی نكشحد ،ووا آنوان و شوها را روزی
ویدهحن ،ههانا کشتن آنان گناه و خطایی بزرگ وحسوب ویشود».

اور رزق و روزی حا خداوند وتعال است و او از آنچه خحر و صالح حندگانش اسوت
آ گوواه ووویحاشوود و ایوون وعوودۀ الهووی اسووت کووه در قوورآن کوورخن ووویفرواخوودَ « :و َوو ْون َخ َتووق َ
ام
ِ
َْ ََ
ُ
ْ َُ ْ
َ ُ َ َ ْ ُ ُ 4
ُُْ
ام فهو حسجه».
َخ ْج َعل له َوخ َرجا َو َی ْرزقه ِو ْن َح ْحث ال َخ ْح َت ِس ُب َو َو ْن َخ َت َوکل علی ِ

«هر کس تقوی پیشه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار وویدهود و او را از جوایی کوه

گهان ندارد روزی ویدهد و کسی که حه خداوند توکل نهاخد ،خدا او را کافی است».
 سقط جنحن حه جهت وعلولحت و ناقص الخلقه بودن

مسأله  .726تشووخحص وعلولحووت و نوواقص الخلقووة بووودن جنووحن ،احووتالی جنووحن حووه
َس ُ
ندرم داون 5خا بیهاریهای دخگر از طریوق «آزوواخش و تسوت غرحوالگری» و واننود آن
 .1هرچند تحقق فرض وذکور در حسحاری از ووارد ،حعحد حه نظر ویرسد.
 .2تشخحص وعلولحت از طریق آزوواخش و تسوت غرحوالگری ،وجووز بورای سوقط جنوحن وحسووب نهویشوود،
وگر آنكه ووجب خقحن خا اطهحنان حه وجود نقص وهن در اعضای جنحن  -حا توضححی کوه در ووتن بیوان
شد  -گردد.
 .3سورۀ اسراء ،آخۀ .71
 .4سورۀ طالق ،آخۀ  4و .7
ُ ُ
َ « .5س ُ
ندرم داون» کوه در گذشوته «ونگلحسون» نحوز ناوحوده ویشود ،خوک بیهواری ژنتحكوی اسوت کوه ووجوب
وشكالت خوادگحری و نحوز وحودودخت و توأخحر رشود و نهوو و حعضوی از ناهنجواریهوای جسوهی وی گوردد.
افراد وجتال حه سندرم داون توان ذهنی پایینتر از حد وحانگحن دارند و حهطور وعهول دچوار نواتوانی ذهنوی
خفحف تا وتوسط هستند .تعداد کهی از وجتالخان حه سندرم داون دچار ناتوانی شدخد ذهنی هستند.

احكام پزشكی /

 -هرچند فرض شوود حوه صوورت قطعوی حاشود - 1وجووز بورای سوقط جنوحن وحسووب

نهیشود ،وگر از وواردی حاشد که در وساجل قجل بیان شد.
 آزواخشهای پزشکی دوران حارداری

مسأله  .727اگر در انجام برخی آزواخشهای پزشكی ور بووط حوه وراقجوتهوای دوران
حارداری وانند «آونحو سنتز  2»cvsاین خووف بورای ووادر وجوود داشوته حاشود کوه انجوام
آزواخش وذکور  -خود  -ووجوب سوقط جنوحن خوا وارد آوودن آسوحب قابول توجوه حوه وی

ویشود ،اقدام حه آن جایز نحست ،وگر از وواردی حاشد که در وساجل قجل بیان شد.
 سقط جنحنی که از زنا پدخد آوده

مسأله  .728زنووووی کووووه از زنووووا حاولووووه شو ووده ،حكو وون جنو ووحن وی در جو ووایز بو ووودن خو ووا

جایز نجودن سقط آن ،ههانند جنحن حاللزاده اسوت .حنوابراین ،زن جوایز نحسوت آن
را سقط نهاخد ،وگر آنكه از وواردی حاشد که در وساجل قجل بیان شد.
 اقدام پزشک بر سقط جنحن

مسأله  .729در وواردی که سقط جنحن شرعا حرام است ،پزشوک نهویتوانود اقودام

حه سقط جنحن نهاخد ،هرچند حه درخواست والدین آن جنحن حاشد؛

اوا در وواردی که سقط جنحن شرعا جایز است ،پزشک وویتوانود حوا رضواخت زن

اقوودام حووه سووقط آن نهاخوود؛ ولووی دخووه بوور پزشووكی کووه وجاشوور سووقط بوووده ،خعنووی سووقط
وستقحها توسط وی انجام گردخده الزم ویشود.

 .1عالوه بر اخنكه گاه تسوتهوای راخوج غرحوالگری جهوت تشوخحص وعلولحوت جنوحن ،دقحوق نجووده و درصود
خطای قابل توجهی دارد و اطهحنانآور نهیحاشد.
 .2در طی این آزواخش ،وقدار کهی از واخع آونحون ووجود در کحسۀ شفاف و بیرنگی که جنوحن در آن رشود
ویکند گرفته ویشود ،حه ایون صوورت کوه پوس از بویحسوی ووضوعی ،سووزنی از دیوواره شوكن و سوپس از
دیواره رحن عجور وی کند و حاالخره حه کحسۀ آونحونی ویرسد ،پزشک کحسۀ آونحونی را در وحلوی دورتور از
جنحن ،سوراخ وی کند و وقوداری از وواخع آونحوونی را بروویدارد ،سوپس وواخع ووذکور ووورد بررسوی ژنتحكوی
قراروی گحرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجته ،جایز بودن سقط جنحن از نظور شورعی حاخود بورای پزشوک ثاحوت شوود و تنهوا

اراجۀ وجوز قانونی سقط ،کافی نحست.

 استفاده از داروهای سقط کننده در ووارد شک در حاولگی

مسأله  .731اگر زن شک داشته حاشد که حاوله شده خا نه ،در صورتی که نشوانهای

عرفووی بوور حوواولگی حاشوود ،واننوود اخنكووه عووادت واهحانووۀ وی از وقووتش تووأخحر بیفتوود خووا
حاالت ویژۀ زنان حاردار در وی پدخود آخود ،نهویتوانود از دارو خوا قورص ضود حواولگی و

وانند آن که در صورت انعقاد نطفه ،ووجب سقط آن ویشوود ،اسوتفاده نهاخود ،وگور
آنكه از ووارد وساجل « 347و  »340حاشد.
 وقدار دخۀ سقط جنحن

مسأله  .731اگوور فوورد کوواری کنوود کووه ووجووب سووقط حهوول زن حاولووه شووود ،واجووب

اسووت دخووه بپووردازد ،هرچنوود سووقط جنووحن وجوووز شوورعی داشووته حاشوود و دخووۀ جنووحن

سقط شدهای که در حكن وسلهان است از قرار ذیل ویحاشد:

1

الف .اگر جنحن جان گرفته و روح در آن دوحده شده حاشد و حعد از خروح از شكن

وووادر حهحوورد در صووورتی کووه جنووحن پسوور حاشوود ،پرداخووت « 0404وثقووال نقووره» 2کووافی

اس ووت 3و چنانچوووه دختووور حاشووود ،نصوووف ایوون وق وودار ( 4540وثقووال نقووره) 4کفاخ ووت
وی کند.

 .1هرچنود پرداخوت دخوۀ سوقط جنوحن بور اسواس سوایر اجنواس ذکور شوده در فصول «دخوات» ،وسووألۀ «»1701
جایز است؛ ولی از آنجا که انتخاب جنس دخۀ سقط جنحن حا فردی اسوت کوه حاخود دخوه را بپوردازد و نقوره
نسجت حه سایر اجناس دخه در زوان وعاصر ارزانتر ویحاشد ،وقدار دخه بر اساس نقره ذکر شده است.
 »14444« .2درهن؛ دخه در وورد وذکور ههان دخۀ قتل است که در فصل «دخات» ،وسألۀ « »1701ذکر ویشود.
نحز ،برای تجدیل درهن حه وثقال و گرم ،حه فصل «دخات» ،وجحث «وقودار شورعی درهون و دخنوار» وراجعوه
شود.
 .3وراد از وثقال در این وسأله ،وثقال راخج در حازار (وثقال صحرفی) ویحاشد ،نه وثقال شرعی.
 »0444« .4درهن.

احكام پزشكی /

ههووحن وقوودار دخووه ،در وووورد جنحنووی کووه روح در آن دوحووده شووده و قجوول از خووروح از

شكن وادر بر اثر انجام آن کار حهحرد و حه صورت ورده سقط شود حنابر احتحاط واجب

الزم است.

ب .اگر در جنحن روح دوحده نشده حاشد ،چند صورت دارد:

 .1نطفه حاشد؛ در این صورت« 140وثقال نقره» برای دخۀ آن کافی است.
ََ
2
(علقه) حاشد؛ در این صورت « 414وثقال نقره» کافی است.
 .2خون حسته
1

ْ
 .3پاره گوشت ُ(وضغه) حاشد؛ در این صورت « 710وثقال نقره» کافی است.
 .4استخوان داشته حاشد؛ در این صورت « 044وثقال نقره» کافی است.

3

4

 .5اعضاء و جوارحش کاول حاشد؛ در این صورت « 040وثقال نقره» کافی است.

5

شوواخان ذکوور اسووت ،وقوودارهای ذکوور شووده بوورای دخووه در ایوون صووورت (تهووام ووووارد

صووورت«ب») نسووجت حووه جنووحن وووذکر حنووابر فتوووی و نسووجت حووه جنووحن و نووث حنووابر
احتحاط واجب است.

مسأله  .732اگوور حهوول دو قلووو خووا چنوود قلووو بوووده و سووقط شوووند ،بوورای هوور کوودام دخووۀ
جداگانه لحاظ ویشود.

مسأله  .733اگر فردی زن حاوله را حه ههوراه جنوحن حوه قتول برسواند ،بورای هور خوک از
زن و جنحن ،دخۀ جداگانه ثاحت ویشود.
 وراحل تکاول جنحن

مسأله  .734خلقت جنحن در فاصله زوانی سه توا چهوار وواه از انعقواد نطفوه ،کاوول
 »444« .1درهن خا 4
ــ دخۀ کاول.
144
 »044« .2درهن خا 0
ــ دخۀ کاول.
144
 »544« .3درهن خا 5
ــ دخۀ کاول.
144
 »444« .4درهن خا 4
ــ دخۀ کاول.
144
 »1444« .5درهن خا 1ــ دخۀ کاول.
14
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گردخده و سپس روح انسانی در او دوحده ویشود.

وشهور نزد فقهای عظام  -رضوان ام تعالی علحهن  -در زوانحندی وراحول اولحوۀ

جنحنی ،آن است که جنحن چهل روز نطفه است و پوس از آن ،چهول روز خوون حسوته
ََ
ْ
(علقه) و حعد از آن ،چهل روز پاره گوشت ُ(وضغه) ویحاشد؛
ولی این تحدخد و تعحین زوانی وحل اشكال خا ونع است .حنوابراین ،فورد در ووورد

دخۀ سقط جنحن تا زوانی که ثاحت نشده 1جنحن از خک ورحله حوه ورحلوه حعود انتقوال

خافتووه ،ووویتوانوود حووه وقوودار کهتوور اکتفوواء کنوود ،هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت در
صورت شک نسجت حه انتقال جنوحن از خوک ورحلوه حوه ورحلوه حعود ،در وقودار دخوه حوا

صلح و وانند آن توافق نهاخند.
 دخه قط اعضای جنحن

مسأله  .735دخۀ قطع اعضاى جنحنی که خلقتش کاول شوده حعود از دوحوده شودن

روح ،وانند انسان زنده است و اوا قطع اعضوای جنوحن قجول از دوحوده شودن روح ،در
حكن قطع عضو از اعضای انسان وحت است که در فصل «دخوات» ،وسوألۀ «»1070

بیان وی گردد.

 دخه سقط جنحنی که از زنا پدخد آوده است

مسأله  .736دخۀ سقط جنحنی که از زنا ونعقود شوده و در حكون وسولهان اسوت ،حوا
دخۀ جنحن حاللزاده برابر است.

 کسانی که دخۀ سقط جنحن بر آنان ثاحت ویشود

مسأله  .737اگوور پزشووک جنووحن را حووا عهوول کورتوواژ خووا تزر یووق آوپووول و واننوود آن سووقط

نهاخد ،دخه بر عهدۀ وی ویحاشد ،هرچند این اور حه درخواست و رضاخت پدر و ووادر
جنحن صورت گرفته حاشد؛

 .1ثاحت شدن انتقال جنحن حه ورحلۀ حعد حا روشهای علهی جدخد نحز کافی است.

احكام پزشكی /

اوا اگر وادر حا اختحار و آ گاهی ،خودش اقدام حه سقط جنحن نهاخد ،دخه بر عهدۀ

وادر اسوت ،هرچنود ایون اوور حوا وشواوره و راهنهوایی پزشوک و تجوویز دارو خوا شوحوهای
دخگر برای سقط جنحن بوده و حه درخواست و رضاخت پدر جنحن صورت گحرد.

ههچنووحن ،اگوور وووادر جهووت سووقط جنووحن حووا اختحووار خووود از پرسووتار حخواهوود کووه

آوپول وخصوص سقط را که پزشک تجویز نهوده ،تزر یوق کنود ،ولوی پرسوتار از اخنكوه

آوپول وذکور ووجب سقط ویشود ،اطالع نداشته حاشد ،دخه بر عهدۀ وادر است.

مسأله  .738اگر سقط جنحن عهدی خا شجه عهد بووده ،تكلحفوی بور عهودۀ «عاقلوه»

1

نحسووت؛ اوووا ا گوور سووقط جنووحن حووه صووورت خطووای وحووض و حعوود از دوحووده شوودن روح
بوده ،پرداخت دخه بر «عاقله» تكلحفا واجب است.

الجته چنانچه سقط ،قجل از دوحده شدن روح بوده ،واجب بودن پرداخت دخوه بور

«عاقله» وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 کسانی که از دخۀ سقط جنحن ارث ویبرند

مسأله  .739دخۀ سقط جنحن 2وانند سایر ووارد دخه حوه کسوانی کوه جوزء ورثوۀ جنوحن
وحسوب ویشوند  -حسب ترتحب ذکر شده در طجقات ارث  3-حه ارث ویرسد؛

الجتووه ،فووردی کووه سووقط کننوودۀ جنووحن اسووت ،هرچنوود جووزء ورثووۀ جنووحن حاشوود ،از

دخهاش ارث نهیبرد.

حه عنوان وثال ،اگر پدر و وادر حه صورت اشتراکی وجاشر سقط جنوحن حاشوند ،هور

دو نفر آنها از دخه ارث نهیبرند؛ اوا اگر وادر جنحن وثال خود اقدام حه سقط آن نهاخد،

هرچند این اور حا درخواسوت پودر جنوحن خوا رضواخت وی صوورت گرفتوه حاشود ،پودر از

دخۀ جنحن ارث ویبرد.

4

 .1تعرخف «عاقله» و احكام وربوط حه آن در فصل «دخات» ،وساجل « 1700تا  »1704بیان وی گردد.
 .2حكون ذکوور شووده در وووورد جنووحن حوواللزاده اسووت و در صوورتی کووه جنووحن از زنووا ونعقوود شووده ،حكوون آن در
وسألۀ « »304خواهد آود.
 .3توضحح طجقات ارث در فصل «ارث» ،وسألۀ « »1107ذکر ویشود.
 .4حه توضحح ذکر شده در وسألۀ « »373رجوع شود.
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مسأله  .741اگر فردی سجب سقط جنحن شود ،ولی طوری حاشد که عرفوا فورد ووذکور

از بین برنده و تلف کنندۀ جنحن وحسوب نشوود ،چنانچوه جوزء ورثوه جنوحن حاشود از

دخهاش ارث ویبرد؛ واننود اخنكوه فورد حوه جهوت نحوازی گوودالی را در راه حودون نصوب

عالجن هشدار دهنده خا حصار دور آن ،حفر نهاخد و اتفاقا زن حاولهای در آن افتاده و
حهلش سقط گردد ،در ایون صوورت فورد ووذکور عرفوا سوقط کننودۀ جنوحن وحسووب

نهیشود و چنانچه جزء ورثه حاشد ،از دخه جنحن ارث ویبرد.

1

 حخشش دخه

مسأله  .741اگر فردی که دخۀ جنحن را ارث ویبرد حوالغ و عاقول و رشوحد حاشود و حعود
ودهكار دخوه را بوریء الذووه نهاخود،
از سقط جنحن ،دخوه را حوا رضواخت خوود بجخشود و ح
ِ

پرداخت آن بر وی واجب نحست؛

ولی اگر فردی که دخۀ سقط جنحن بر عهدۀ وی ثاحت وویشوود (ووثال پزشوک) قجول از

اقدام بر سقط ،از شخصی که وستحق دخه اسوت ،براجوت ضوهان حگحورد توا اخنكوه حعود از

سقط جنحن ضاون دخۀ آن نجاشد ،این اور ووجب ساقط شدن دخۀ جنحن نهیشود.
 وارث جنحنی که از زنا پدخد آوده است

مسأله  .742اگوور جنحنووی کووه بوور اثوور زنووای زن و ووورد ونعقوود شووده سووقط شووود ،دخووۀ آن

وربوط حه اوام

است و چحزی از آن حه ورثه نهویرسود و در زووان غحجوت اووام زووان 

اور آن حا حاکن شرع ویحاشد و وورد وصرف دخۀ وذکور ،وشاحه وصوارف سوهن وجوارک

اوام از خهس ویحاشد.

 .1اوا اگر حه گونهای حاشد که عرفا فرد ووذکور از بوین برنوده و تلوف کننودۀ جنوحن وحسووب شوود ،ههوان طوور
که در وسألۀ « »375بیان شد ،چنانچه جزء ورثۀ جنحن حاشد از دخهاش ارث نهیبرد؛ وانند اخنكه شووهر
دارویی را حه ههسرش حدهد که ویداند ووجب سقط جنحن ویشود و زن حدون اطوالع از ایون اوور از دارو
اسوتفاده کورده و جنوحن سووقط شوود؛ در ایون صوورت ،شوووهر حاخود دخوه بپوردازد و از دخوۀ ووذکور سوهن االرثووی
ندارد.

احكام پزشكی /

مسأله  .743اگر در وسألۀ قجل ،زنا فقط از طرف زن خا ورد بوده و از طرف دخگر وطی

حه شجهه وحسوب شود ،دخۀ سقط جنحن حوه زانوی و ونسووبین از طورف او نهویرسود و

حووه غحوور زانووی و خوخشوواوندان او حسووب ترتحووب ذکوور شووده در طجقووات ارث اختصوواص
ویخاحد.

 سقط جنحن ووجج قصاص نهیشود

مسأله  .744سقط جنحن ووجب قصاص نهیشود ،هرچند عهدی و حعود از کاوول
شدن خلقت جنحن و دوحده شدن روح در او حاشد؛ الجته حا این اقدام ،دخه و کفاره بر

فرد ثاحت وی گردد.

 کفاره سقط جنحن

مسأله  .745فردی که اقدام حه سقط عهدی جنحن حعد از دوحده شدن روح نهووده،

حنابر فتوی کفارۀ جهع بور او واجوب وویشوود و ا گور سوقط ،عهودی نجاشود ،حاخود کفوارۀ
ورتجه حدهد.

1

این حكن حنابر احتحاط واجوب ،در وووردی کوه روح در جنوحن دوحوده نشوده حاشود

نحز جاری است و ههحن طوور ،در ووواردی کوه شورعا سوقط جنوحن جوایز اسوت ،ثاحوت

شدن کفاره حنابر احتحاط واجب ویحاشد.

مسأله  .746اگر فردی سجب سقط جنحن شود ،ولی طوری حاشد که عرفا فرد ووذکور

از بین برنده و تلف کنندۀ جنحن وحسوب نشود ،واننود آنچوه در ووتن وسوألۀ «»304

ذکر شد ،کفاره بر وی واجب نهیشود؛

اوووا ا گوور حووه گونووهای حاشوود کووه عرفووا فوورد وووذکور از بووین برنووده و تلووف کننوودۀ جنووحن

وحسوب شوود ،بور عهودۀ وی کفواره واجوب وویشوود؛ واننود اخنكوه پزشوک دارو یوی را

برای زن تجویز نهاخد که وویدانود ووجوب سوقط جنوحن وویشوود و زن حودون اطوالع از

 .1توضحح کفارۀ جهع و کفارۀ ورتجه در جلد دوم ،فصل «کفارات» ذکر شد.
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این اور از دارو استفاده کند و جنحن سقط شود کوه در ایون صوورت ،کفواره بور پزشوک

واجب است.

مسأله  .747اگر دو خا چند نفر وجاشر در سقط جنحن حاشوند ،کفوارۀ سوقط جنوحن بور
هر خک از آنان حسب نوع سقط  -عهد خا غحر عهد  -واجب است؛

ههچنحن ،اگر فردی اقدام حه سقط دو خا چند جنحن نهاخد ،برای هور کودام کفوارۀ

جداگانه بر عهدهاش ثاحت ویشود.

1

وساجل وتفرقه پزشکی
 استهناء جهت اوور پزشکی

مسأله  .748استهناء جهت برخی از اوور پزشكی 2وانند گرفتن ونی از وورد جهوت

تلقحح وصنوعی خا آزواخش ناحاروری ،چنانچه از طریق والعجه حوا ههسور حاشود  -هرچنود

ههسوور ووقووت  -اشووكال نوودارد؛ ولووی اگوور ووورد حووا خووودش اسووتهناء کنوود حوورام اسووت و
ِصرف آزواخش جهت تشخحص ناحاروری خا تلقحح وصنوعی و واننود آن ،حورام بوودن

این عهل را رفع نهیکند؛

الجته ،اگر ورد وجتال حه بیهاری حاشد که ناچوار و وضوطر حوه درووان آن اسوت و ایون

دروان ونحصر حه آزواخش ونی بوده و راه وشروعی بورای نهونوهبورداری از ونوی  -هرچنود
از طریق ازدواح ووقت  -وجود نداشته حاشد ،اشكال ندارد.

ههچنحن ،فوردی کوه صواحب فرزنود نهویشوود و داشوتن فرزنود بورای وی ضورورت

وحسوب ویشود ،طوری که ترک آن ووجوب واقوع شودن در وشوقت فووقالعواده ز خواد
کووه وعهوووال قابوول تحهوول نحسووت َ
(حو َورح) ووویگووردد ،چنانچووه بوورای فرزنووددار شوودن از
طریق لقاح وصنوعی ،راه چارهای جز استهنای حرام نجاشد ،این عهل جوایز اسوت؛

 .1الجته ،اگر روح در جنحن دوحده نشده وجوب کفاره در ووارد وذکور حنابر احتحاط و اجب ویحاشد.
 .2خا غحر آن.

احكام پزشكی /

ولی الزم است حرجی بودن این اور و ونحصر بودن راه آن وعلوم حاشد.

1

 تروحن حکارت زن

مسأله  .749تروحن حكارت زن که ووجب آشكار کردن عورت نزد پزشک 2خا نگواه خوا

لهس آن ویشود جایز نحسوت؛ وگور آنكوه ایون اوور ضوروری وحسووب شوود و راه چوارۀ
وشروع دخگری نداشته نجاشد.

3

 اهدای خون

مسأله  .751اهداى خون حه بیهاران نحازوند حه آن و ههوحن طوور گورفتن پوول خوا ووالی
در ازاى آن جایز است .ههچنحن ،تزر یوق خوون از زن حوه وورد خوا حوالعكس خوا از کوافر حوه
وسلهان اشكال ندارد.

 قتل از روی ترحن (ا تانازی)

مسأله  .751ا گوور وسوولهانی از بیهوواری غحوور قابوول تحهوول رنووج ووویبوورد خووا از نوواتوانی
ُ
جسهی خا افسردگی روحی در فشار است خا وتحهل درد شدخد بوده خا در شرف وورگ
ُ
و احتضار خا در حال کهوا قورار دارد ،جهوت رهوایی و نجوات وی از وضوعحت فعلوی و

راحت کردن او نهیتوان از روی تورحن اقودام حوه قتول وی ،هرچنود حوه صوورت آسوان و

حدون درد نهود.

4

این کار حرام اسوت و از گناهوان بوزرگ وحسووب وویشوود ،هرچنود حوا درخواسوت

 .1اگر این ضرورت حا قجول سرپرسوتی کودکوان بویسرپرسوت رفوع وویشوود ،چنانچوه زوحنوۀ ایون اوور بورای فورد  -حوا
رعاخت شوراخط شورعی آن  -حودون وجوتال شودن حوه عسور و حورح فوراهن حاشود ،در ایون صوورت نحوز ارتكواب
وقدوات حرام برای فرزنددار شدن جایز نحست.
 .2هرچند پزشک وذکور زن حاشد.
 .3وانند اخنكه دختر حاکره ورتكب زنا شده و اگر وضعحت او بر ووال شوود ،خووف قتول خوا آسوحب شودخد حودنی
داشته حاشد و راه چارۀ وشروع دخگری نداشته حاشد.
 .4این عهل در پزشكی «اتانازی» ناوحده ویشود که حه وعنای قتل از روی ترحن ،کشتن حدون درد ،کشوتن
وشفقانه ،ورگ راحت و آرامحخش ویحاشد.
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خود بیهار صورت گحرد؛ ووثال از پزشوک خوا پرسوتار حخواهود کوه حوه زنودگی وی خاتهوه
دهد و عهل وذکور  -حسب وورد  -ووجب قصاص خا دخه ویگردد.

شواخان ذکور اسووت ،در حكون وووذکور فرقوی بووین روشهوای آن نحسووت؛ واننود تزر یووق
ُ
داروی کشنده ،دادن داروی ُوسكن حا دوز حاال که ووجب کاهش هوشحاری و تسرخع
در ورگ ویشود ،توقف روند دروان بیهار حا قطع سرم و تغذخۀ ور خودی ،قطوع دسوتگاه

اکسحژن ،جلوگحری از دخالحز.

 تزریق دارو خا وا کسن حه بيهار

مسأله  .752تزریووق دارو خووا واکسوون حووه شووخص ،حاخوود حووا اجووازۀ وی و در صووورتی کووه

وحجور است وانند حچۀ ناحالغ خا وجنون ،حاخد حا اجازۀ ولی شرعی وی حاشد.

واخش درص وود تأثحرگ ووذاری و
مسأله  .753تزر ی ووق دارو خ ووا واکس وونی ک ووه در وراح وول آزو و ِ

شناسایی عوارض آن است و وورد تأیید واقع نشده ،حودون اطوالع دادن حوه بیهوار ،حوه
عنوان دارو خا واکسن وورد تأیید جایز نحست؛ حلكوه حوا وجوود اطوالع و رضواخت بیهوار،

اگر احتهال عقالیی خطر جانی خا عوارض شدخد غحر قابل تدارک داشته حاشد ،جوایز

نهیحاشد.

1

 خادگحری وساجل وحل احتال برای پزشکان و پرستاران

مسأله  .754خادگحری وساجل شرعی وحل احتال برای پزشكان ،پرسوتاران ،جراحوان،

دنوودانپزشووكان ،دارو سووازان و غحوور آنووان در صووورتی کووه احتهووال دهنوود حووه علووت خوواد

نگرفتن احكام ،واججی را ترک کرده خا ورتكب حراوی شوند ،الزم است.
 برخی از احکام وربوط حه بيهاریهای وسری و وا گحردار

مسأله  .755اگوور انسووان احتهووال دهوود در اثوور حضووور در تجهعووات وووردم خووا وكووان
 .1در این گونه ووارد شاخسته است حه تشخحص پزشكان وتخصص ،اوحن و حا تجرحه اعتهاد شود.

احكام پزشكی /

خاص خا ارتجاط حا اشخاصی که وجتال حه بیهاری واگحردار خا وشكوک حوه آن هسوتند،

وجتال حه آن شده و آسحب شدخدی بجحنود خوا ونجور حوه وورگش شوود ،چنانچوه احتهوال
وذکور قابل توجه و عقالیی حاشد ،طوری که ووجب ترس و نگرانی گردد ،حاخد از این

اووور اجتنووواب کنووود؛ وگووور آنكوووه حوووه سوووجب رعاخ ووت کووردن اص ووول بهداش ووتی و ت وودابیر

احتحاطی الزم ،وطهجن شود که بیهاری حه او سراخت نهیکند.
مسأله  .756فووردی کووه وجووتال حووه بیهوواری ُوسووری و واگحووردار  -واننوود آنچووه در وسووألۀ

قجل ذکر شد  -اسوت خوا حوه جهوت وجوود حعضوی از عال جون و نشوانههوا ،وشوكوک حوه آن

اس ووت ،چنانچوووه در اث وور وعاش وورت و ته وواس ح ووا دخگ ووران  -ک ووه از وض ووعحت او اط ووالع

ندارند -1احتهال عقالیی دهد که بیهاری حه آنان ونتقل شود ،الزم است این کوار را

ترک نهاخد؛ وگر آنكه حه سجب رعاخت کردن اصوول بهداشوتی و تودابیر احتحواطی الزم

وطهجن شود که بیهاری حه آنان سراخت نهیکند.
مسأله  .757فو ووردی کو ووه وجو ووتال حو ووه بیهو وواری ُوسو ووری و واگحو ووردار  -واننو وود آنچو ووه در
2

وسووأله« »300ذکوور شوود  -اسووت خووا حووه جهووت دارا بووودن حعضووی از عال جوون و نشووانههووا

وشوووكوک حوووه آن حاشووود ،چنانچوووه در وعاشووورت و ته وواس حوووا ش ووخص دخگ وور اص ووول
بهداشووتی را رعاخووت نكنوود و شووخص وووذکور از ایوون اووور بوویاطووالع حاشوود 3و ووجووب
احتالی وی حه آن بیهاری و آسحب حدنی شوود 4،ضواون دخوه خوا ارش ور بووط حوه آسوحب

 .1وانند حضور وی در اجتهاعات عهووی.
وی
ت
دول
وای
ه
اداره
و
نهادهوا
و
وتورو
آهون،
راه
فرودگواه،
واننود
عهوووی
 .2اگر حضور فرد ووذکور در اجتهاعوات
ووجب احتالی دخگران حه بیهاری واگحردار وذکور ویشود خا احتهال عقالیوی احوتالی آنوان حوه آن بیهواری
حاشد ،حاکن شرع خا شخص وأذون از طرف وی ویتواند شخص وذکور را از حضور در این وجواوع ونوع
نهاخد.
 .3اوا اگر اطالع از احتالی وی حه بیهاری داشوته و خوود سوهلانگواری نهووده و وراقجوت نكورده و بیهوار شوده،
طوری که احتالی او حه ضرر عرفا وستند حه خودش بوده ،فرد وذکور ضاون نحست.
 .4الجته ،ثجوت ضهان در صورتی است که وحرز حاشد احتالی وی حه بیهاری از طریق فرد ووذکوربوده اسوت
و در صورت شک و وعلوم نجودن سجب انتقال بیهاری ،فورد ووذکور ضواون نحسوت .ههچنوحن ،ا گور بورای
شخص وجتال وقدور بوده که اقدام حه دروان خوود نهاخود ،ولوی در ایون اوور تقصوحر و سوهلانگواری نهووده،
طوری که وقوع ضرر عرفا حه خودش وستند گردد ،فرد ناقل نسجت حه آن ضرر ضاون نهیحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وووذکور ووویحاشوود 1و اگوور ونجوور حووه ووورگش شووود دخووۀ قتوول ثاحووت خواهوود بووود و چنانچووه
کارگری حاشد که از راه کوار ارتوزاق وویکنود ،در دوران وعالجوه و نواتوانی از کوار کوردن،

اجرت الهثل عهل او را ضاون حاشد.

2

مسأله  .758اگر فرد احتهال دهد عدم تزریق واکسن ووجب احتالی وی حه بیهواری

شده و آسحب شدخدی بجحند خا ونجر حوه وورگش شوود ،چنانچوه احتهوال ووذکور قابول

توجوه و عقالیووی حاشوود طووری کووه ووجووب تورس و نگرانووی گووردد و راه دخگوری نحووز بوورای
اخهنی از بیهاری نجاشد 3،الزم است واکسن بزند.

4

مسأله  .759اگر فرد احتهال دهود تزر یوق واکسون بورای وی عووارض شودخد جوانجی و

ضوورر فوووقالعوواده وهوون داشووته حاشوود ،چنانچووه احتهووال وووذکور قابوول توجووه و عقالیووی

حاشد ،طوری که ووجب ترس و نگرانی وی شود ،تزریق واکسن جایز نحست.

مسأله  .761اگر فردی هون نسوجت حوه واکسون زدن و هون نسوجت حوه تورک آن احتهوال

ضرر  -حا شراخطی که در دو وسأله قجل ذکر شد – حدهد ،حاخد ووردی را انتخاب کنود
که نسجت حه دخگری حه اندازۀ قابل توجهی وهنتر حاشد.

شاخان ذکر است ،وهنتر بودن خک طرف ،گاه حه جهت «احتهال» بیشتری اسوت

کووه در خووک طوورف وجووود دارد وثوول آنكووه فوورد هوون نسووجت حووه واکسوون زدن و هوون توورک آن

خوف ورگ داشته حاشد ،در حالی که احتهال فوت بر اثر واکسون زدن  %44و احتهوال

فوووت بوور اثوور واکسوون نووزدن  %04حاشوود ،کووه در ایوون صووورت حاخوود اقوودام حووه و اکسوون زدن

نهاخد.

اوا در حعضی ووارد ،اههحت بیشتر خک طرف حه جهت خطرناکتور بوودن ضورر خوک

طرف نسجت حه دخگری ویحاشد ،وثل اخنكه انسان  %44احتهوال دهود ا گور واکسون بزنود
 .1چنانچه هزخنۀ دروان بیشتر از وقدار دخه حاشد ،حنابر احتحاط واجب وقدار اضافه را نحز بپردازد.
 .2وشاحه آنچه در جلد سوم ،فصل «غصب» ،وسألۀ « »1054ذکر شد.
 .3وانند عدم حضور در اجتهاع و رعاخت اصول بهداشتی.
 .4چنانچه رعاخت نكند و آنچه را احتهال عقالیی ویداده و از آن خوف داشته وحقوق شوود ،شورعا وعوذور
نخواهد بود.

احكام پزشكی /

ویوحرد و  %44احتهال دهد اگر واکسن نزند حه بیهواری شودخدی وجوتال وویشوود ،کوه در
این صورت چون اههحت فوت بیشتر است حاخد واکسن زدن را ترک نهاخد.

مسأله  .761تزریق واکسنهایی که در تولحود آن از اشوحای حورام واننود ژال توحن خووک
خا وردار استفاده شده ،حه خودی خود اشكال ندارد.

مسأله  .762وعالجه و دروان بیهاران و وراقجوت از آنوان و انجوام دادن اووور و شوؤون
ضووروری وربوووط حووه اخشووان بوور پزشووكان و کووادر پرسووتاران و تهووام کسووانی کووه اهلحووت
انجام این کار را دارند ،در صورت نحاز و احتحاح ،واجب کفایی است.
 توصحههایی جهت رف گرفتاریها و احتالجات عهووی

نكوواتی جهووت رفووع گرفتاریهووا و احتال جووات عهووووی حووه وو ونحن و و ونووات توصووحه

ویشود:

 .1دعوووا ،التجووواء و تضووورع حوووه پیشوووگاه خداونووود وتعوووال و توسووول حوووه حضووورات

وعصووحن جهت رفع حوال از ههگوان؛ اوحود اسوت دعاهوای وو ونحن ووورد اجاحوت

حضرت حق تعالی واقع گردد.

 .2خواندن قرآن کرخن و دعاهای وارد شده از اهل بیت عصهت و طهارت.
 .3صدقه دادن.

 .4انفاق و وساعدت والی حه خانوادههوایی کوه حوه سوجب احوتالی ووذکور ،گرفتوار

وشكالت اقتصادی و وعحشتی شدهاند.

 .5رعاخت اصول بهداشتی در حد اوكان و ترغحب و تشویق حه وراعات آن.

 .6سوووعی در کهوووک حوووه دخگووران جهووت در اوووان وانوودن از بیهوواری و در صووورت

اوكان ،رسحدگی حه وجتالخان حه آن جهوت تسورخع در بهجوودی حالشوان؛ الجتوه حعضوی
از وراتب سه نكتۀ اخحر ،در ووارد و حاالتی واجب خواهد بود.
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 .1شاخان ذکر است ،برخی از احكام وربوط حه تجهحز اووات وجتال حه بیهار یهای وسری و واگحردار در جلود
اول ،فصل «احكام اووات» ،وساجل « 470تا  »474ذکر شد.

وقف
فضحلت وقف

«وقووف» ،سوونتی حسوونه و از حووارزترین وصووادیق حاقحووات الصووالحات اسووت و در

حسحارى از رواخات از آن حه عنوان «صدقۀ جارخه» تعجحر شده که حعد از فووت نحوز حواقی

وانده و پاداش آن در پروندۀ اعهال نحک انسان ثجت ویشود.

در حوودخث اسووت کووه اوووام صووادق فروودنوود« :زوووانی کووه رسووول خوودا  غنوواجن

جنو را تقسحن کردند ،خک قطعه زوحن حه اوحر اله ونحن رسحد .حضورتش دسوتور

دادند در آن زوحن چشههاى حفر کنند و حه آب رسحد و وانند گوردن شوتران از آن آب
حوه آسووهان فوووران کوورد ،اوحرالهو ونحن آن را َعو ْوحن َخ ْن ُجووع (چشووهه جوشووان) ناوحدنوود،
وارث آن را حشوارت
شخصی آود توا حوه آن حضورت ووژده دهود ،حضورت فروودنودِ :
َ
ده ،این صدقهاى است قطعی و وسلن براى حاجحان خانوۀ خودا و وسوافر یون راه آن،

نه فروختنی است ،نه حخشحدنی و نه ارث بردنی.»...

1

از اوام صادق رواخت شده که فروودند« :بهترین شوحجی کوه از انسوان وویوانود،

سه وورد است:

 .1جهريباألزكام ،ح ،5حاب الوقوف و الصدقات ،ص 104و  ،105ح.05

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .1فرزند شاخستهاى که براى او از خداوند طلب وغفرت کند.

 .2سنت و روخۀ نحكی که دخگران از آن پیروى کنند.

 .3صدقۀ جارخهاى که حعد از وفات او در جرخان حاشد».

1

در حدخث است که اوام صادق فروودند« :شش وورد است که پوس از وفوات،

آثار نحک آنها حه انسان ولحق ویشود:

 .1فرزند صالحی که براى انسان استغفار کند.
 .2قرآنی که از او حه خادگار وانده و تالوت شود.
 .3درختی که انسان آن را کاشته است.
 .4چاه آبی که حفر کرده است.

 .5صدقۀ جارخهاى که در زوان ححاتش آن را حه جرخان انداختوه و پوس از وفواتش

هن اداوه دارد.

 .6سوونت (رسوون و روش) نحكووی کووه انسووان آن را حووه وجووود آورده و پووس از ووورگ او،

وورد عهل قرار گرفته است» .

3 2

تعرخف و اقسام وقف
 تعرخف وقف

مسأله  .763کسوووی کوووه وووالی را وقوووف وی کنوود ،در حقحقووت آن را از ولووک خوووخش
خارح کورده و پوس از وقوف ،خوودش خوا دخگوران نهیتواننود آن را حفروشوند خوا حوه کسوی

بجخشند و نحز کسی از آن ارث نهیبرد؛

 .1وسائلالشیعه ،ح ،15کتاب الوقوف و الصدقاتف حاب ،1ص 130و  ،130ح.14

 .2ههان ،ص ،137ح.0
 .3در حعضی از رواخات دخگر« ،علهی که از آن استفاده شود» نحز جزء این ووارد ذکر شده است؛
هسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل ،ح ،14کتواب اْلوور حوالهعروف و النهوی عون الهنكور و ووا خلحوق حوه،
حاب ،10ص ،474ح.5

وقف /

الجتو ووه ،فووووروختن وووووال وقفووووی ،در برخو ووی وووووارد اسو ووتثنایی کوووه در وسووواجل حعو وود

ذکر ویشود ،جایز ویحاشد.
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 تقسحن وقف از جهت وفهوم و ارکان

مسأله  .764وقف از جهت وفهوم و ارکان ،دو نوع است:
ّ
يىعاول :قسهی که در آن ،پاخه و رکن وقف ،دو اور است:

الف .واقف (کسی که وقف وی کند)؛ ب .عحن ووقوفه (والی که وقف ویشود).

این نوع وقف ،وختص وقف «وسجد» است.
ّ
يىعدوم :قسهی که دارای سه رکن و پاخه است:
ٌ
الففف .واقووف؛ ب .عووحن ووقوفوه؛ ج .ووقوووف علحووه (شووخص خووا عنوووان خووا جهووت خووا
2

چحزی که وال بر آن وقف شده است).

وثوول اخنكووه فوورد ،خانووهای را بوور اوالد خووود وقووف کنوود کووه در ایوون وثووال ،فوورد وقووف

کننده «واقف» ،خانه «عحن ووقوفه» و اوالد واقف «ووقوف علحهن» ویحاشند؛

این نوع وقف در سایر وقفها  -غحر از وقف وسجد  -صورت ویپوذیرد و در ایون
ْ
قسووون ،ووووال وقوووف شوووده ،ح ووه ولكح ووت ووق وووف علح ووه در ویآخ وود؛ الجت ووه ول ووک ِطل ووق

نهیحاشد و  -جز در ووارد استثنایی  -حق فروش آن وجود ندارد.
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 .1ووارد جواز فروش وال وقفی در جلد سوم ،وسواجل « 157توا  »150و برخوی توضوححات آن در ههوحن جلود،
وساجل « 514تا  »510ذکر شد.
 .2در این نوع وقف ،عحن ووقوفه حه ولكحت هحچ شخص خا عنوان خا جهوت خواص خوا عوام در نهیآخود و حوه
این وقف ،اصطالحا «وقف تحریر» گفته ویشود.
زوحن قسوهتهوای دخگور
و
،
بوده
ل)
او
(نوع
تحریر
وقف
زوحن «وحدودۀ اصلی وسجد»
ِ
شاخان ذکر استِ ،
وانند آحدارخانه ،سروخس بهداشتی وسجد و ههحن طور حناء و ساختهان وسوجد و سوایر قسوهتهوا ،وقوف
بر وسجد از نوع دوم ویحاشد.
ْ
 .3ولووک « ِطلووق» ،وووالی اسووت کووه تحووت والكحووت وطلووق صوواحجش بوووده و هوور نوووع تصوورفی در آن  -اعوون از
فروش ،هجه ،صلح ،اجاره ،عارخه و وانند آن  -صححح است ،اوا وال وقفی خا رهنی کوه چنوحن نحسوت،
ْ
ولک «غحر ِطلق» وحسوب ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 اقسام نوع دوم وقف

ٌ
مسأله  .765وقف نوع دووی که در وسألۀ قجل ذکر شد ،از جهت «ووقوف علحوه» حوه

سه قسن تقسحن ویشود .1 :وقف بر عحن خواص؛  .2وقوف بور عنووان قابول انطجواق بور

افراد؛  .3وقف بر جهت .توضحح این اقسام ،در وساجل حعد ذکر وی گردد.
 .9 oوقف بر عحن خاص

ویء «خواص»
مسأله  .766در این قسون از وقوف ،ووالی بور خوک خوا چنود شوخص خوا ش ِ

وقف ویشود؛ وثل آنكه شخصی خانهاش را بر فرد وعحنی وانند «قاسون» خوا «قاسون و

فرزنوودانش» خووا «فرزنوودان خووود» وقووف کنوود و خووا وووالی را بوور «کعجووۀ وشوورفه» خووا «وسووجد
وعحن» خا «حرم اوام رضا »وقف نهاخد.

 .3 oوقف بر عنوان قابل انطجاق بر افراد

مسأله  .767در ایوون قسوون از وقووف ،وووالی بوور عنوووان عوواوی وقووف ویشووود کووه قابوول
انطجاق بر شخص خا شیء خاصی است؛

ایون عنوووان ،گوواه در هوور وقطووع زوووانی ونطجووق بوور خووک فوورد ویحاشوود؛ وثوول وقووف بوور

«اجهۀ شحعه »و گواه در هور زووان بور افوراد وتعوددی ونطجوق ویشوود واننود وقوف بور
«فقرا» خا «علها» خا وقف بر «طالب» خا «دانشجوخان» خا «اختام».
 .7 oوقف بر جهات

مسأله  .768در ایووون قسووون از وقوووف ،و ووالی ب وور عن وووانی وق ووف ش ووده ک ووه ونطج ووق ب وور

«شخص» خا «شیء» خاصی نهیشود .این عنوان و جهت ،دو صورت دارد:
گاه عنوان « ّ
خاصی» است؛ وثل اخنكه حاغی وقف شوده حاشود توا وحصووالتش در
«عووزای اوووام حسووحن در فووالن خانووه» صوورف شووود خووا وووالی وقووف شووود بوور «اطعووام
فرزندان شخص وعحنی»؛

گاه آن عنوان« ،عام» ویحاشد؛ وثل اخنكه ووالی وقوف شوود بورای «وعالجوۀ هور فورد

وقف /

بیهاری» خا «تعلحن قرآن حه هر فردی» خا «تجلحغ وذهب در هر جایی» خوا «آحوادی راههوا»

خا «انجام هر کار خحری».

1

 کحفحت والکحت ووقوف علحه نسجت حه وناف وال وقفی

مسأله  .769در قسوون اول وقووف (کووه در وسووألۀ « »355ذکوور شوود)  -واننوود حوواغی کووه بوور
شخص وعحن و فرزندانش خا بر حرم خا وسجد وعحنی وقف شوده  -ونوافع و وحصووالت
شیء وقف شده نحز ههانند خود آن شویء ،ولوک ووقووف علحوه ویحاشود ،هرچنود خوود
ْ
آن شیء ولک غحر ِطلق است 2که حكهش در وسألۀ « »357بیان شد.
مسأله  .771در قسوون دوم وقووف (کووه در وسووألۀ « »353ذکوور شوود) والكحووت ونووافع و
وحصوالت وال وقفی سه صورت دارد:

الف .ونافع نحز ولک عنوان است و اصال افراد والک آن نهیشوند؛

وقف ودرسه بر طالب و وقف کاروانسرا بر وسافرین و وقوف کتواب بور اهول علون،

جووزء ایوون دسووته ویحاشووند .حنووابراین ،طووالب و وسووافرین و اهوول علوون ،والووک ونووافع

ودرسه ،کاروانسرا و کتاب نحستند و تنها حق استفاده از وال وقفی را دارند.

ب .ونافع ،ولک عنوان است و حوا تهلحوک وتوولی و تحویول حوه افوراد ،حوه ولكحوت

اشخاص در ویآخد؛ وانند حاغی که بر فقرا وقوف شوده کوه هور گواه وتوولی وحصووالت

حاغ را حه فقحر تهلحک کند ،آن فقحر والک وحصول ویگردد.

ج .ونافع در هر زوان حه صورت وشاع ،ولک افرادی است کوه در آن زووان ووجوود

ویحاشوند ،حوودون اخنكووه احتحوواح حووه تهلحووک وتووولی داشووته حاشوود؛ واننوود حوواغی کووه بوور
 .1حا توجه حه توضححات سه وسألۀ اخحر ،در فرق بین سه قسن وذکور ویتوان گفت:
در وقف «قسن سوم» ،ووقوف علحه اووری وانند اطعام ،عزاداری ،وعالجه ،تعلوحن قورآن ،توروخج ووذهب،
آحادانی راه ،انجام کار خحر است که ونطجق بور شوخص خوا شویء خوا وكوان و ...نحسوت؛ حلكوه ووقووف علحوه -
خووود  -انجووام کوواری اسووت؛ اوووا در «قسوون دوم» ،ووقوووف علحووه در وثووال اول «اوووام »اسووت کووه در هوور زوووان
ونطجق بر شخص خاصی است و در وثالهای حعد «فقرا ،علها ،طالب ،دانشجوخان ،اختوام» هسوتند کوه در
هور زوووان بوور افووراد وتعووددی ونطجوق ووویشوووند و در «قسوون اول» ،ووقوووف علحوه وسووتقحها شووخص خووا اشووخاص
خاص خا شیء خاص خا وكان خاص خا ...است.
.2تعرخف ولک غحر ِطلق ،در صفحۀ « ،»740پاورقی « »7ذکر شد.



توضحح الهساجل جاوع (ح)0

علهای شهر وقف شده ،حوه ایون صوورت کوه وحصووالت حواغ از ههوان احتودای ظهوور
(حدوث) ،وال آنان حاشد.

1

مسأله  .771در قسوون سوووم وقووف (کووه در وسووألۀ « »354ذکوور شوود) ونووافع نحووز ،ولووک

ههان جهت ویحاشد؛ چه آن جهت ،جهت خاص حاشد و چه جهت عام ،هرچند
ْ
خود آن شیء ولک غحر ِطلق است که حكهش در وسألۀ « »357بیان شد.
 حکن فضای حاال و پایين ولک وقفی

مسأله  .772اگر در زوحنی که حه عنوان وسجد وقوف شوده ،سواختهانی چنود طجقوه

حسووازند ،تهووام طجقووات و ههووحن طووور ز یوورزوحن آن ،حكوون وسووجد را دارد؛ وگوور آنكووه

واقف در هنگوام وقوف ،ارتفواع خوا عهوق خاصوی را حوه عنووان وحودودۀ وسوجد لحواظ

کرده حاشد؛

ایوون حكوون در حسووحنحه ،ودرسووه و سووایر ووقوفووات  -چووه عووام و چووه خوواص  -نحووز

جاری است.

 وقف ونفعت و انتفاع

وقووف از نظوور کحفحووت اسووتفادۀ ووقوووف علووحهن از وووال ووقوفووه ،سووه قسوون اس وت:

«وقف انتفاع»« ،وقف ونفعت»« ،وقف اعن از انتفاع و ونفعت».
 oوقف انتفاع

مسأله  .773اگر فرد والی را وقف کند و شرط نهاخد که ووقوف علحه خوود وسوتقحها

از وال وقفی استفاده کند و انتفاع برد ،چنحن وقفی وقف «انتفواع» نوام دارد و حاخود حوه

شرط عهل شود؛

پس اگر خانهای را بر اوالد خود وقف نهاخود توا خوود در آن سواکن شووند ،آنوان حوق

 .1وال ک در تحقق هر خک از اقسام سهگانۀ وذکور ،قصد واقف و نوع وقف آن است.

وقف /

اجوواره دادن خانووه را ندارنوود و کسووی کووه نهیخواهوود در آن سوواکن شووود ،هووحچ حقووی

1
وود وحصوووالتش در وجووالس
نوودارد .ههووحن طووور ،ا گوور وووثال حوواغی را وقووف کوورده تووا خو ِ

عووزاداری وصوورف شووود ،حووق ندارنوود وحصوووالت را فروختووه و پووولش را در وجووالس

صرف نهاخند.

مسأله  .774اگر ووالی واننود خانوه  -حوه گونوهای کوه در وسوألۀ قجول ذکور شود  -وقوف

انتفاع شده حاشد و ووقوف علحهن کال حه جهت وهاجرت حه وكان دخگر خا ضرر قابول
توجه خا وشقت و سختی فوقالعاده که وعهوال قابل تحهول نحسوت َ
(ح َورح) ،نتواننود
خود از وال ووقوفه استفاده کنند ،دو صورت دارد:

الف .واقف در وقف و قرار دادن شورط ووذکور دو اوور را لحواظ کورده و دو وطلووب
داشتهّ :اول :رسحدن ونفعتی از خانه حوه افوراد ووورد نظور؛ ّدوم :سوا کن شودن خوود افوراد
درخانه؛

2

در ایوون صووورت ،ووقوووف علووحهن ویتواننوود طووور دخگووری  -وووثال حووا اجوواره دادن  -از

ونافع خانه استفاده کنند؛

ب .واقف فقط ویخواسته خود افراد ووورد نظور در آن سواکن شووند؛ ووثال خانوهای

که نزدخک حرم بوده را بر اوالد خود وقف کرده و تنها وطلوحش این بوده کوه فرزنودانش

حتوانند حه راحتی حه حرم وشرف شوند؛

در این صورت ،وقف حاطل شده و حه ولكحت خود واقف و چنانچه از دنحا رفتوه،

حه ورثهاش بروی گردد.

3

شاخان ذکر است ،غالجا وقفها از نوع «الف» هستند.

 .1برخی وساجل وربوط حه کحفحت استفاده از وال وقفی در این وورد ،در وساجل« 445و  »454ذکر ویشود.
 .2حووه عجووارت دخگوور ،وطلوووب واقووف از وقووف ،رسووحدن ونفعتووی از خانووه حووه افووراد وووورد نظرحووا اولو خووت و تقوودم
ساکن شدن خود افراد در خانه بوده است ،طوری که حا ونتفی شدن خصوصحت ووذکور ،وطلووب اولحوۀ
وی (رسحدن ونفعتی از خانه حه افراد) حاقی حاشد.
 .3الجته ،فرض وسأله در ووردی است کوه اسوتفاده از ووقوفوه بورای کلحوۀ ووقووف علوحهن  -هرچنود آنوانی کوه
حعدا وتولد ویشوند  -غحر وهكن خا ضرری خا حرجی است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oوقف ونفعت

مسأله  .775اگر واقف شرط کند ووقوف علحه از درآود وال وقفی اسوتفاده کنود ،نوه

خود آن ،در چنحن وقفی که اصطالحا وقف «ونفعت» ناوحده ویشود ،ووقوف علحوه
ِ

نهیتواند خودش از وال وقفی استفاده کند؛ حلكوه حاخود حوا اجواره و واننود آن از درآوود
ووقوفه بهرهوند شود.

حنوووابراین ،اگ وور خانوووهای ک ووه در کن ووار حس ووحنحه ق وورار دارد وق ووف ش ووده حاش وود ت ووا از

درآووودش هزخنووههای حسووحنحه تووأوحن شووود (وقووف ونفعووت) ،نهیتواننوود از آن بوورای

خود حسحنحه استفاده کنند؛
برگزاری برناوههای ِ

الجتووه ا گوور در وقووف وووذکور ،نوووع کوواربری خانووه ،وطلووق بوووده و وووورد خاصووی وعووحن

نشده حاشد ،در صوورتی کوه وتوولی صوالح حدانود ،ویتوانود آن را بورای برگوزاری وراسون
حسووحنحه اجوواره کنوود و اجوواره بهووا را از نووذورات و سووایر ونوواحع وووالی حسووحنحه بپووردازد؛

آن گاه وجالغ را در تأوحن هزخنههای حسحنحه صرف نهاخد.
 oوقف اعن از انتفاع و ونفعت

مسأله  .776اگر واقف شرط نكرده که ووقوف علحوه خوودش وسوتقحها از ووال وقفوی

استفاده کنود خوا فقوط از وحول درآوود آن بهوره بجورد؛ حلكوه ووال  -وثول خانوه  -را وقوف

کرده تا ووقوف علحوه هور طوور حخواهود از ونوافع و عواخود آن بهوره بجورد ،در چنوحن وقفوی

ووقوووف علحووه ویتوانوود خووود از آن اسووتفاده کنوود  -وووثال در خانووه سووا کن شووود  -خووا حووا
اجاره دادن و وانند آن از عواخد ووقوفه بهره بجرد.

پس اگر وثال واقف گفته حاشد« :این خانه وقف بور اوالدم حاشود» و قرخنوهای بور نووع

خاصی از وقف نجاشد ،چنحن وقفی «أعن از انتفاع و ونفعت» حه حساب ویآخد.
شراخط تحقق وقف

مسأله  .777برای وحقق شدن وقف ،حاخد شراخط ذیل وراعات گردد:

وقف /

 .1انشاء وقف صورت حگحرد؛

 .2وقف ،ووقت و برای ودت خاصی نجاشد؛
 .3وقف ،ونقطع االول نجاشد؛

 .4وقف ،وعلق و واحسته حه اور دخگر نجاشد (وقف تعلحقی نجاشد)؛
 .5واقف ،وال را بر خودش وقف نكند (وقف بر نفس نجاشد)؛

 .6وال وقفی تحویل داده شود (در برخی از ووارد).

توضحح این شراخط ،در وساجل حعد ذکر وی گردد.
 .9 انشاء وقف صورت حگحرد

مسأله  .778برای وحقوق شودن وقوف ،تنهوا نحوت کوافی نحسوت؛ حلكوه عوالوه بور آن،

حاخد «انشاء لفظی خا عهلی» نحز صورت حگحرد؛

«ايشفففافلف فففی» وثووول اخنكووه فووورد حگو خوود« :وقووف کووردم» خووا « َحو ْوجس کووردم» خووا
1

عجارتهووای دخگووری را کووه داللووت بوور وقووف کنوود حووه کووار گحوورد ،هرچنوود داللووت آن
عجارت بر وقف ،حه کهک شواهد و قراجن حاشد.

«ايشافعملی» وثول اخنكوه فورش خوا چوراغ خوا اشوحای دخگوری را کوه ویخواهود وقوف

وسجد خا حرم کند ،حه قصد وقف حه وتوولی خوا وکحول وتوولی وسوجد خوا حورم حدهود خوا

کسی که ویخواهد وسجدی وقف کنود ،سواختهانی را حوه قصود آنكوه وسوجد حاشود

حسازد خا حتی چهار دیواری را اطراف زوحن حه قصد آنكه وكوان ووذکور وسوجد حاشود
احداث نهاخود 2،کوه در ایون وووارد حودون اخنكوه عجوارت و صوحغۀ خاصوی گفتوه شوود،
وقف انجام شده است.

 .1الجتووه « َحو ْوجس» در وعنووای دخگووری کووه در فصوول «حووجس و ولحقووات آن» ذکوور ویشووود نحووز حووه کووار ووویرود.
حنابراین ،در وواردی که فرد کلهۀ «حجس» را حه کوار بورده ،از قوراجن و شوواهد فههحوده ویشوود کوه وقصوود
وی وقف بوده خا حجس اصطالحی.
 .2الجته ،در وواردی که وعلوم نجاشد وكانی حه عنوان وسجد وقف شده خا نه و این اور وشكوک حاشد ،وثول
اخنكه فوردی کوه حنواء را احوداث نهووده فووت شوده و وعلووم نحسوت آن را حوه عنووان وسوجد سواخته خوا نوه،
ههحن که ساختهان حه سجک وعهاری وساجد حناء شده حاشد ،کوافی اسوت در اخنكوه حكون حوه وسوجد
بودن آن شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .779حا توجه حه توضححات وسألۀ قجل ،اگر انسان ولكی را برای وقف کردن
وعووحن کوورده و در نظوور حگحوورد و قجوول از وقووف کووردن آن ،پشووحهان شووده خووا حهحوورد ،وقووف

وحقق نشده است.

مسأله  .781انسان ویتواند برای انجام وقوف ،دخگوری را وکحول کنود توا از طورف وی
وال را وقف نهاخد (وکحل در انشای وقف).

مسأله  .781اگوور فوورد وووال دخگووری را حوودون اجووازۀ وی وقووف کنوود (وقووف فضووولی)،

چنانچه حعدا صاحب وال آن را اجازه دهد ،وقف صححح است.

مسأله  .782برای تحقق وقف در هحچ خک از انواع آن« ،قجول» الزم نحست ،هرچنود
احتحاط وستحب آن است که در تهام اقسام  -وخصوصا وقف خاص واننود وقوف

بر اوالد  -افراد ووجود از ووقوف علحهن ،وقف را بپذیرند.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور ووقوووف علحووه ناحووالغ حاشوود ،بوورای عهوول حووه ایوون احتحوواط

وستحب ،از طرف وی ،ولحش قجول وی کند.

مسأله  .783برای تحقق وقف در هحچ خک از انواع آن  -وخصوصا در وقوف خواص

وانند وقف بر اوالد  -قصد قرحوت شورط نحسوت ،هرچنود دسوتخوابی حوه ثوواب الهوی،

ونوط حه قصد تقرب حه خداوند وتعال ویحاشد.

 .3 وقف ،ووقت و برای ودت خاصی نجاشد

مسأله  .784اگر انسان وال خود را برای ودتی وقف کند وثال حگو خود« :خانوهام بورای

ودت  14سال وقف فرزندانن حاشد» ،چنحن وقفی حاطل است.

1

مسأله  .785اگر انسان وال خود را بر فرد خا افرادی وقف کند کوه ونقورض ویشووند،
وثال والش را فقط بر فرزندان خود و فرزندان آنان وقف کند که در نتحجه ووال بور نسول

 .1ولی اگر قصد فرد از چنحن عجارتی وقف نجاشد؛ حلكه « َح ْجس» حاشد که توضحح آن در فصول جداگانوهای
حعد از فصل «وقف» ذکر ویشود ،حجس صححح واقع وی گردد.

وقف /

سوووم وقووف نخواهوود بووود ،چنووحن وقفووی کووه وقووف «ونقطووع اَلخوور» نووام دارد ،صووححح
است و از ووارد وقف ووقت  -که حاطل است  -وحسوب نهیشود.

ههحن طور ،اگر ووال را بور اوالد خوود نسوال حعود نسول و حوهطوور پیوسوته وقوف کنود و

پس از ودتی نسلش ونقرض گردد.

مسأله  .786وووال وقووف شووده پووس از انقووراض ووقوووف علووحهن ،حووه واقووف و در صووورت
فوت او ،حه ورثۀ او در زوان فوت خودش(واقف)  -نه زوان انقراض  -حه ارث ویرسد؛

1

پووس ا گوور وووثال واقووف کووه دو فرزنوود (علووی و حسوون) دارد و علووی دارای خووک فرزنوود

(حسحن) ویحاشد ،والی را بر شخص دخگری (وحهد) وقف کنود ،سوپس واقوف و حعود

از او فرزنوودش علووی و حعوود از آنووان ،ووقوووف علحووه (وحهوود) فوووت کننوود ،در هنگووام حاطوول

شدن وقف (پس از وفات وحهد) ،وال حه حسن و حسحن (عهو و برادرزاده) ویرسد.

2

مسأله  .787اگر ووقوف علحهن ونقرض شوند  -وانند اخنكه واقف وال را بر اوالدش

نسال حعد نسل وقف کرده و پس از ودتی نسلش ونقورض شوود -چنانچوه از شوواهد و
قراجن فههحده شود که در انشای وقف دو وطلوب لحاظ شده:
ّاول :حووواقی گوووذاردن خوووک صووودقۀ جار خ ووه و خحوورات داجه ووی؛ ّدوم :بهرهونوود ش وودن

افرادی که وال را بر آنان وقف کرده؛ طوری که حوا ونتفوی شودن خصوصوحت اوور دوم،

وطلوب دخگر وی (صدقۀ جارخه) حاقی حاشد ،وقف حاطل نهیشود؛ حلكوه در جهوات

دخگری که حه نظر واقف نزدخکتر است استفاده ویشود.

3

مسأله  .788اگر انسان والی را وقف کند و شرط نهاخد در هنگوام نحواز ،حتوانود وقوف
وال خودش حاشد خا آنكه آن را فروخته و پولش را برای خود هزخنه نهاخد،
را برگرداند و ِ

وقف حاطل است.

4

 .1وگر در وسألۀ حعد.
 .2زیوورا در زوووان فوووت واقووف ،وارثحوونش علووی و حسوون بودهانوود .حنووابراین ،نحهووی از وووال حووه حسوون ویرسوود و
نحهی حه علی و چون علی زنده نحست ،سههش حه پسرش حسحن داده ویشود.
 .3در وقفهایی که ووقوف علحهن افرادی نسال حعد نسل ویحاشند؛ چنانچه نسل واقف حه حسب وعهوول
ونقرض نهیشوند ،غالجا غرض واقف حه ههحن صورت است.
 .4چنحن شرطی حا وقتضای وقف ونافات دارد و ووجب حاطل شدن آن ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .7 وقف ،ونقط االول نجاشد

مسأله  .789اگر فرد وال خود را وقف کند و احتدای آن را ودتی حعود قورار دهود؛ ووثال

حگوخد« :والن از اول سال آخنده وقف حاشد» ،چنوحن وقفوی کوه «ونقطوع اْلول» ناوحوده
ویشود ،حاطل است.

1

ههحن طور ،اگر وی چنحن قصدی نداشته حاشد ،ولی شرعا ودتی از اول آن حاطل

حاشد؛ وثل آنكه والی را برای خود و پس از وفاتش برای اوالد خوخش وقف نهاخد.

2

 .9 وقف ،وعلق و واحسته حه اور دخگر نجاشد (وقف تعلحقی نجاشد)

مسأله  .791اگوور واقووف ،وقووف را وعلووق و واحسووته حووه اووور دخگووری نهاخوود  -وثوول آنكووه

حگوخد :والن را وقف کردم ،چنانچه فرزند پسور بوراخن وتولود شوود  -چنوحن وقفوی حاطول
است؛ وگر در دو وورد ذیل:

 .1وقف حه اوری وعلق شده حاشود کوه در زووان وقوف ،وحقوق بووده و واقوف نحوز از

آن وطلع حاشد؛ وثال در حالی که ویداند در واه وحرم قرار دارد حگوخد« :اگر این وواه،
واه وحرم است ،والن را وقف کردم»؛

 .2اووور وووذکور طوووری حاشوود کووه صووححح بووودن وقووف حسووتگی حووه تحقووق آن داشووته

حاشد ،هرچند ندانود کوه آن اوور وحقوق شوده خوا نوه؛ ووثال در حوالی کوه واقعوا نهیدانود
والی وتعلق حه اوست خا نه ،حگوخد« :این وال را وقف کردم ،ا گور ووال وون حاشود» و آن
وال واقعا وال او حاشد.

مسأله  .791اگر فورد حگوخود« :ایون ووال حعود از وورگن وقوف حاشود» چنوحن وقفوی حاطول

است؛ وگر آنكه از کالم وی عرفا چنحن فههحده شوود کوه ونظوورش وصوحت حوه وقوف

3
بوده که در این صورت واجب است حه وصحت وی  -حا وجود سوایر شوراخط وصوحت -
عهل شود و آن وال پس از فوت واقف ،وقف گردد.

 .1آنچه در وسألۀ « »350ذکر ویشود ،از ههحن قجحل است.
 .2در وساجل حعد ذکر ویشود که وقف انسان برای خود حاطل است.
 .3ونظور وصحت عهدی است که توضحح آن در فصل «وصحت» ،وسألۀ « »1445ذکر وی گردد.

وقف /

مسأله  .792اگر واقف ،وقف را وعلق بر اوری نكند ،اوا هدفی که برای وقف داشته

وحقق نشود ،این اور ووجب حاطل شدن وقف نهیشود؛

وثال چنانچه فرد حا این انگحزه که فرزندانش بیشتر حه حرم وشرف شووند ،خانوهای

نزدخووک حوورم براخشووان وقووف کنوود ،ولووی عهووال غوورض واقووف (تشوورف بیشووتر حووه حوورم)
وحقق نگردد ،وقف حاطل نهیشود.

مسأله  .793اگر واقف هنگام وقف حدون اخنكه اصل وقف را وعلق حه اوری نهاخود،

شرطی را که از نظر شرعی وجاز است در وورد وقف قرار دهد ،وقف و شورط صوححح

بوده و حاخد طجق آن عهل شود.

1

حنابراین ،اگر شرط کند ولكی را که وقف ونفعت وی کند ،حه غحر اهل علن اجاره

داده نشود خا فقوط بورای سوكونت اجواره داده شوود ،چنانچوه خانوه را بورخالف شوراخط

اجاره دهند ،اجاره صححح نحست.

َْ
 .3 واقف وال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نفس)

مسأله  .794انسووان نهیتوانوووود وووال را بوور خووودش وق ووف کنوود؛ چووه اخنك ووه دخگووران را

هوووون شوورخک کنوود خووا نووه؛ پووس اگوور حگوخوود« :ایوون خانووه را بوور خ ووودم و بوورادرم حووه ص ووورت

شراکتوووووی وقوووف کوووردم» ،وقوووف نصوووف وشوواع خانووه حاطوول و نص ووف دخگوور ص ووححح
ویحاشد.

مسأله  .795اگور انسووان وووالی را حووه صووورت ترتحجووی بوور خووودش و دخگووران وقووف کنوود،

وثال حگوخد« :این وال وقف حاشد بر خودم و پوس از فووت وون بور فرزنودانن» ،ایون وقوف

که «ونقطع اْلول» است ،حاطل ویحاشد.

اوا اگر احتدا بر دخگران و سپس بر خود وقف نهاخود ،حكون وقوف «ونقطوع اَلخور» را

دارد که تنها نسجت حه خودش حاطل است .ههحن طور ،اگر ووالی را بور دخگوران  -ووثال

 .1هرچند وقف از اخقاعات است و ههوان طوور کوه در جلود سووم ،وسوألۀ « »747ذکور شود ،اخقواع شورط بوردار
نحست ،ولی در این وسأله و وساجل وشاحه آن ،شرط حه وعنای تعحین حدود وقف خوا ووقووف علحوه و ...و
قحود وربوط حه آن ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حسن  -سوپس خوودش و پوس از خوود بور دخگوران ووثال  -حسوحن  -وقوف کنود ،وقوف
نسجت حه خود و حعد از خودش حاطل است.

مسأله  .796اگوور واقووف در هنگووام وقووف (در غحوور وقووف وسووجد) 1،برخووی از ونووافع
شحجی را که وقوف وی کنود بورای خوود اسوتثنا نهاخود و جوزء وقوف قورار ندهود ،اشوكال
ندارد و ووارد استثنا شده ،خارح از وقوف وحسووب ویشوود ،نوه اخنكوه وقوف بور خوود

حاشد؛ این نوع وقف« ،وقف وسلوب الهنافع» ناوحده ویشود.

پوووس انسوووان ویتوانووود ح وواغی را وقوووف کن وود ت ووا وحص ووولش  -ح ووه اس ووتثنای وق وودار

حدهیهای وی  -حه فقرا داده شود و فرقی نهیکند که حخواهد وقودار حودهیهاخش بور
وحصووول چنوود سووال تقسووحن شووده و از هوور سووال حخشووی از وحصووول اسووتثنا گووردد خووا

اخنكه احتدا کل وقدار حدهی از وحصول حاغ کسر شده و حاقحهانده حه فقرا برسد.

خا اخنكه فرد وثال خانهاش را وقف ودرسهای نهاخد و ونفعت خانه را تا زووانی کوه

زنده است ،برای خودش از وورد وقف استثنا نهاخد.

ههوووحن طوووور ،ویتوانووود هنگوووام وقوووف حوواغ ،شوواخهها و برگهووا و ...درختووان را در

هنگام خشک شدن ،استثنا نهاخد.

مسأله  .797اگوور انسووان حگوخوود« :خانووۀ خووود را وقووف کووردم بوور هوور خووک از اوالدم کووه

حدهیهای عرفی و شرعی ورا حهطور وجانی بپردازد» ،وقف صححح است.

ههحن طور ،اگر حگوخد« :والن را وقف کردم بور هور خوک از ههسواخگانن کوه وخوارح و

هزخنوههای ههسور و فرزنودانن را حوهطوور وجوانی وتحهول شوود» ،چنوحن وقفوی صووححح

اسووت ،هرچنوود ونظووور وی از وخووارح ،نفقووات آنووان کووه بوور عهوودۀ وی واجووب اسووت

حاشد.

مسأله  .798اگوور انسووان وووالی را بوورای پرداخووت حوودهیهاخش خووا ح وهجووا آوردن نهوواز و

 .1در وووورد وسووجد ،کووه وقووف آن از قجحوول وقووف «تحریوور» اسووت ،انسووان نهیتوانوود ولووک خووود را حووه عنوووان
وسجد ،وشروط حوه اخنكوه توا وقتوی زنوده اسوت ونوافع آن بورای خوودش بووده و از ووورد وقوف اسوتثنا حاشود
وقف نهاخد و چنحن وقفی صححح نهیحاشد.

وقف /

روزههووای قضووای خووودش پووس از وفووات وقووف کنوود  -کووه در حقحقووت ووقوووف علحووه

«جهت پرداخت دیون او» خوا «جهوت حوهجوا آوردن نهواز و روزۀ وی» ویحاشود  -وقوف

حاطل است.

مسأله  .799اگر کسی والی را وقف کند تا حه نحاحت وی قورآن بور سور ووزارش خوانوده

شووود ،ایوون وقووف حاطوول اسووت؛ اوووا ا گوور وقووف کنوود بوور کسووانی کووه بوور سوور وووزارش قوورآن
ویخوانند و ثواب آن را حه وی اهدا وینهاخند ،وقف صححح است.

شاخان ذکر است ،اگر در وثوال فووق از شوواهد و قوراجن و غحور آن وعلووم نجاشود 1کوه

وقصود واقف از قرآن خواندن ،قراجت حه نحاحت از اوست کوه در ایون صوورت وقوف بور

خووود بوووده و حاطوول اسووت ،خووا ونظووور ،اهوودای ثووواب بوووده کووه وقووف در ایوون صووورت

صححح است ،وقف حهل بر وورد صححح آن ویشود.

2

مسأله  .811اگر فرد والی را وقف کرده تا درآود آن وثال در ووارد ذیل هزخنه شود:

الف .حوه نحاحوت از او نهواز و روزۀ قضوا انجوام شوود؛ 3ب .حوه فقورا و نحازونودان داده

شووود؛ ج .صوورف در عووزاداری شووود؛ تعحووین وقوودار صووححح و حاطوول وقووف حسووتگی حووه
کحفحت وقف دارد که توضحح برخی از ووارد آن در ذیل بیان ویشود:

 .1وقصود واقف ،تقسحن درآود حهطور وساوی بین ووارد سه گانوه بووده اسوت؛ در

این صورت ،خک سوم وقف حاطل و دو سوم آن صححح است.

4

 .2وقصود واقف ،تقسحن درآود حه نسجت وعحن دخگری بووده و وقودار نسوجت هون

وعلوم حاشد؛ در این صورت نحز وقدار ور بووط حوه وقوف بور نفوس حاطول و حقحوه صوححح

است؛

 .1حنابراین ،اگر نشانه و قرخنهای حاشد که ظهور در وقصود واقف داشته حاشد وطابق حا آن عهل ویشود.
 .2حه اصطالح« ،أصالة الصحة» در وقف جاری ویشود.
َْ
 .3این وورد ،از ووارد وقف بر خود (نفس) وحسوب ویشود.
 .4چنانچه نشوانه و قرخنوۀ عرفوی بور توزخوع درآوود ووقوفوه حوه نسوجتهوای وتفواوت بوین وووارد سوهگانوه نجاشود،
ههحن حكن جاری است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وووثال ا گوور واقووف وعووحن کوورده  %44درآووود ووقوفووه بوورای نهوواز و روزۀ قضووای خووودش

هزخنه شود و  %74حه فقرا داده شوود و  %04در عوزاداری صورف شوود؛  %44وقوف حاطول و

 %44آن صححح است.

 .3وقصود واقوف ،تقسوحن درآوود ووقوفوه حوه صوورت وختلوف بوین وووارد سوه گانوه

بوده و تعحین وقدار سهن هر وورد حه وتولی واگذار شده حاشد؛ در این صوورت ،وقودار
وف بور
حداقلی (وقدار وورد خقحن خا اطهحنان) که وتوولی الزم اسوت بورای غحور ووورد وق ِ

نفس قرار دهد صححح است و حقحه حاطل ویحاشد.

1

 .4وقصووود واقووف ،تقسووحن درآووود بوور قوودر جوواوع بووین ووووارد سووه گانووه حاشوود ،حوودین

صورت که وتولی حق داشته حاشد تهام وال را حه خک ووورد اختصواص دهود 2و حوق

داشته حاشد درآود را صورف دو خوا هور سوه ووورد نهاخود؛ 3در ایون صوورت ،وقوف ووذکور

حاطل است.

4

مسأله  .811اگر فردی حخواهد حا وجود وقف وال ،خودش از آن اسوتفاده کنود حودون

اخنكووه اشووكال وقووف بوور خووود پوویش آخوود ،حووه جووز راهووی کووه در وسووألۀ « »355ذکوور شوود،

ویتواند وال خود را حه دخگری تهلحک کند ،وشروط بر اخنكه آن را حوه صوورتی کوه وی

(تهلحک کننده) در نظر دارد ،وقف نهاخد؛

وثال حاغ خود را حه پسرش صلح کنود حوه شورط اخنكوه آن را وقوف کنود توا درآوودش

صرف وخارح وی (پدر) شود.

 .1زیرا وقدار حداقلی (وقدار وورد خقحن خا اطهحنان) که وتولی حاخد بورای وقوف بور نفوس لحواظ نهاخود حاطول
است و نحز وقداری که تعحین آن حه وتولی واگذار شده ،چون وقف بر اور جاوع بوین وقوف بور نفوس و غحور
نفس است ،حاطل ویحاشد.
 .2وووثال خووک دفعووه پووول را صوورف نهوواز و روزۀ قضووا بوورای وتوووفی نهاخوود و دفعووۀ حعوود صوورف فقوورا و دفعووۀ دخگوور
صرف عزاداری نهاخد خا حه گونه دخگر ،و اختحار در کحفحت اختصاص ،حا وی حاشد.
 .3حه عجارتی ،الزم نجوده وتولی در هر ورتجه ،درآود وقف را توزخع بر ووارد نهاخد.
 .4زیرا از قجحل وقف بر اور جاوع بین وقف بر نفوس و وقوف بور غحور نفوس اسوت ،کوه تهوام چنوحن وقفوی حاطول
است.

وقف /

 oاستفاده واقف از وال ووقوفه

مسأله  .812حكوون اسووتفادۀ واقووف از وووالی کووه خووودش وقووف کوورده ،چنوود صووورت

دارد:

 -در وقو ووف وسو وواجد و وقو ووف بو وور جهو ووات عاوو ووه  -واننو وود وقو ووف حسو ووحنحههو ووا،

بیهارسووتانهووای عهووووی ،وقووابر عهووووی ،پوولهووا و - ...واقووف نحووز ویتوانوود از عووحن
ووقوفه در جهت وقف استفاده کند.

 -اگر وقف بر عنوان کلوی حاشود و آن عنووان از احتودا خوا پوس از وودتی شواول واقوف

نحز حشود ،سه صورت دارد:

الف .وقف از نوع «الف» وذکور در وسألۀ «»334حاشود؛ در ایون صوورت ،اسوتفادۀ

واقف از وال وقفوی جوایز اسوت ،واننود اخنكوه ولوک خوود را حوه عنووان ودرسوۀ علهحوه

وقف کند و خودش جزء طالب حاشد.

ب .وقووف از نوووع «ح» وووذکور در وسووألۀ «»334حاشوود؛ در ایوون صووورت واقووف ،حووق

استفاده از وال وقفوی را نودارد؛ حلكوه حاخود هنگوام وقوف ،قصود کنود کوه خوودش جوزء

ووقوف علحهن نجاشد.

ج .وقوووف از نووووع «ب» ووووذکور در وسووألۀ « »334حاشوود؛ در ایوون صووورت ،در وووورد

اخنكه واقف نحز حتواند قسهتی از ونافع را اخذ کنود (و جوزء ووقووف علوحهن وحسووب

شووود) وسووأله وحوول اشووكال اسووت 1و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک

نشود.

مسأله  .813اگر کسی تهام حاغ ،حه جز خک خا چند درخت آن را وقوف نهووده حاشود،

ویتوانوود حووه انوودازۀ نحووازش در اسووتفاده خووا رسووحدگی حووه آن درخووت ،در حوواغ رفووت و آووود
کنوود و ووقوووف علووحهن نهیتواننوود او را از ایوون کووار ونووع کننوود خووا او را وججووور حووه کنوودن
درخت نهاخند؛

 .1خصوصا اگر وقف طوری است که حاخد درآود ووقوفه ،صرف تهاوی افراد ووقوف علحهن شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوا چنانچه درخت خشک خا کنده شود و از بین برود ،حقی در زوحن حواغ نودارد و

نهیتواند درخت دخگری در آن وحل حكارد.

مسأله  .814کسی که خانۀ وخالیی را حوه جوز خوک خوا چنود اتواق از آن وقوف نهووده ،در
صورتی که اتاق خراب شود ،زوحن آن وتعلق حه خودش ویحاشد؛ زیرا زووحن نحوز عرفوا
جزء اتاق است.

1

مسأله  .815اگووور ووووالی واننووود درخوووت ک ووه دارای ون ووافع وختلف ووی ههچ ووون وح وووه،

استفاده از ساخه ،برگها و شاخههای خشک قابل جدا شدن است ،حودون اخنكوه حوه

ونافع خاصی از آن وقحد گردد ،وقوف شوده حاشود ،تهوام ونوافع آن وتعلوق حوه ووقووف

علحهن است؛

الجته ،واقف در هنگام وقوف ویتوانود برخوی از ونوافع را بورای خوود اسوتثنا کنود و

جزء وقف قرار ندهد که توضحح آن در وسألۀ « »355ذکر شد.
 .6 وال وقفی تحویل داده شود (در برخی ووارد)

مسأله  .816در وقووف خوواص  -واننوود وقووف خانووه بوور اوالد خووا وقووف حوواغ بوور حسووحن و

ذر خهاش  -برای آنكه وقف صححح واقع شود ،حاخد وال وقف شده حه ووقوف علحه خوا

وکحوول خووا ولووی 2وی تحویول داده شووود (قووجض گووردد) و تحویوول حووه وتووولی وقووف وووذکور
کووافی نحسووت؛ ههووحن طووور ِصوورف اخنكووه واقووف ،خووود وتووولی وقووف اسووت و وقووف در
اختحار اوست کافی نهیحاشد.

الجته ،در وواردی که وقف بر عحن خاصی غحر از افراد وانند حسحنحۀ وشوخص خوا

حرم وعحن صورت گرفته ،تحویل حه وتولی و سرپرست آن عوحن (حسوحنحه خوا حورم خوا

ووقوفه) الزم است.

ههحن طور ،در وقف بر جهت خاص  -واننود وقوف بور روضوهخوانی اخوام وحورم در

 .1وگر آنكه قرخنه و نشانۀ اطهحنانآوری برخالف آن حاشد.
 .2تحویل حه ولی در وواردی صورت وی گحرد که ووقوف علحه وحجور حاشد ،وانند حچۀ ناحالغ.

وقف /

وكان وشخص -تحویول الزم اسوت و در ایون گونوه وووارد ،تحویول حوه وتوولی و کسوی

که عهدهدار انجام اوور و شؤون آن جهت است ،صورت وی گحرد.

مسأله  .817در وقف خاص از آنجا که شرط صححح بودن وقوف ،تحویول (قوجض)

است ،واقف ویتواند از وقف خود قجل از تحویل دادن ووال ،پشوحهان شوده و عودول

نهاخد؛

1

ههووحن طووور ،اگوور واقووف در وقووف خوواص قجوول از تحویوول دادن وووال حهحوورد ،وقووف

حاطل شده و وال وذکور ،ارث وحسوب ویشود.

مسأله  .818اگوور وووال در وقووف خوواص بوور افوورادی در طجقووات و نسوولهووای وختلووف
ودان فرزنودان و ههوحن طوور
وقف شود  -ووثال فورد ووال را بور فرزنودان خوود سوپس بور فرزن ِ

نسلهای حعد وقف کرده حاشد  -حا تحویل دادن ووال حوه طجقوۀ اول ،تحویول (قوجض)
نسجت حه تهام نسلها و طجقات وحقق شده و وقف صححح ویحاشد.

ههحن طور ،اگر برخی از افراد طجقۀ اول ووجود نجاشند  -وثل آنكوه بورای واقوف در

وثال ووذکور ،پوس از وقوف ،فرزنودی وتولود شوود -تحویول دادن ووال حوه افوراد ووجوود،

فرزند واقف که حعدا وتولد ویشود نحز کافی است؛
حتی نسجت حه ِ

اوا اگر وال وقفی حه برخی از افراد ووجود تحویل داده نشوود ،وقوف نسوجت حوه آنهوا

حاطل و نسجت حه حقحه  -که تحویل حه آنان صورت گرفته -صححح است.

مسأله  .819اگوور ووقوووف علحووه در وقووف خوواص ،وووال وقفووی را حوودون اجووازۀ واقووف در

اختحووار حگحوورد ،صووحت وقووف وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در
وورد آن ترک نشود.

مسأله  .811اگوور وووال وقووف شووده در وقووف خوواص قجوول از وقووف در اختحووار و تحووت

تسوولط ووقوووف علحووه حاشوود ،ههووحن اووور بوورای وحقووق شوودن «تحویوول و قووجض» کووافی
اسووت و نحوواز حووه تحویوول وجوودد نحسووت؛ الجتووه ا گوور حاقیوانوودن وووال در دسووت وی حووه

 .1وعنای قجض و تحویل ،در وساجل « 417و  »410ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

عنوووان وووال وقفوووی حووا اجووازۀ واقووف نجاشوود ،وسووأله وحوول اشووكال اسووت و وراعووات
وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .811اگر پدر خا پدربزرگ پدری والی را بور فرزنودان خوا نووههوای غحور حوالغ خوود 1و

نحووز فرزنوودانی کووه حعوودا از آنووان وتولوود ویشوووند وقووف کنوود ،چنانچووه وووال در دسووت
خودش (واقف) حاشود ،ههوحن اوور بورای وحقوق شودن تحویول و قوجض کوافی اسوت و

نحازی حه تحویل جداگانه خا نحت تحویل گرفتن نحست؛

اوا در صورتی که وال در اختحار فرد دخگری غحر از ولی شرعی حاشد ،برای وحقق

شدن قجض ،حاخد وال را از او تحویل حگحرد.

مسأله  .812در وواردی که تحویل وال وقفی جزء شوراخط صوحت وقوف اسوت ،الزم
نحست آن وال در هنگام وقف قابل تحویل حاشد .حنابراین ،اگر ححوانی که فورار کورده

خووا واشووحنی کووه دزدخووده شووده خووا زوحنووی کووه در اختحووار غاصووب اسووت ،وقووف شووود و
ودتها حعد اوكان تحویول آن بورای واقوف فوراهن شوده و آن را تحویول دهود ،وقوف از
هنگام تحویل (قجض) صححح است.
 oوعنای تحویل (قجض)

مسأله « .813تحویل و قجض» وال وقفی 2زوانی حاصل ویشوود کوه ووال در اختحوار
و تحت تسلط فرد قرار گحرد و تحقق این وعنا در ووارد وختلف ،وتفاوت است.

3

مسأله  .814الزم نحسووت تحویوول در ههووان زوووانی حاشوود کووه وقووف صووورت وی گحوورد؛

پس اگر واقف وال ووقوفه را پس از ودتی  -هرچند سالها گذشته حاشد  -حه ووقوف
علحه تحویل دهد ،وقف صححح است.

 .1ونظور ،فرزندانی است که واقف ،ولی شرعی آنان وحسوب ویشود.
 .2چه در اووال ونقول و چه غحر ونقول.
 .3در وقف زووحن و ولوک ،جهوت تحقوق قوجض و تحویول ،صودور سوند رسوهی وقوف حوه نوام ووقووف علوحهن
کافی است.

وقف /

 oتحویل در وقف عام

مسأله  .815در وقف عام -1وانند وقف بر فقرا خا طالب  -و نحز وقف بر جهوت عوام

2

وانند وقف بر تعلحن قرآن خا وعالجۀ بیهاران خا تروخج دین ،تحویل الزم نحسوت و پوس

از انشوووای وقوووف ،وووال از ولكحووت واقووف خووارح شووده و وقووف وحقووق شووده اسووت،

هرچند هنوز در اختحار خودش حاشد.

مسأله  .816اگوور فوورد وووالی را بوورای اسووتفاده در وسوواجد خووا حس وحنحههووا خووا حوورمهووای
وطهوور حضوورات وعصووووحن حووه صووورت عووام (نووه خووک وسووجد خووا حسووحنحه خووا حوورم

وشووخص) وقووف نهاخوود ،تحویوول و قووجض الزم نحسووت و پووس از انشووای وقووف ،وووال از
ولكح ووت واق ووف خ ووارح ش ووده و وق ووف وحق ووق و وویش ووود و نح ووز ا گ وور ف ووردی و ووالی را ب وور

انتفاع برندگان (استفاده کنندگان) از وسجد خا حسحنحه خا حرم وعحن وقوف نهاخود،

3

تحویل و قجض الزم نحست؛

وود وسووجد خووا حسووحنحه خووا حوورم وعووحن نهاخوود ،تحویوول و
اوووا ا گوور وووالی را وقووف بوور خو ِ

قجض الز م ویحاشد؛ الجته برای تحویل آن ،کافی است آن را حه وتولی شؤون وسوجد

خا وتولی حسحنحه خا حورم حدهود خوا حوا اجوازۀ وی ،آن را در وكوان ووذکور بورای اسوتفاده
قرار دهد.

مسأله  .817اگوور قسوووهتی از وسووجد خووراب شووود و فووردی حووا حووه کووار بووردن وصووالح

سوواختهانی آن را تعهحوور کنوود  -هرچنوود شخصووی آن را تحویوول نگحوورد  -وقووف وحقووق

شده و آن وصالح از ولكحت فرد خارح شده است .حنابراین ،پس از ورگش حه ورثۀ او

نهیرسد.

مسأله  .818بووورای تحقووق تحویوول در وقووف عووام و جهووت عووام  -هرچنوود تحویوول و

 .1ونظور ،قسن دوم وقف است که در وسألۀ « »353ذکر شد.
 .2ونظور ،حخش دوم از وواردی است که در قسن سوم وقف ،در وسألۀ « »354ذکر شد.
ُ
 .3وانند اخنكه وهر خا سجاده را وقف نهازگزاران وسجد خا حسحنحه خا حرم وعوحن نهاخود خوا فورش را وقوف رواد
(کسانی که در آن وكان حاضر شده و رفت و آود دارند) نهاخد خا قرآن را وقف عهوم کسانی کوه در وكوان
وذکور تالوت قرآن ویکنند ،نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

قووجض الزم نجوووده و شوورط صووحت وقووف نحسووت  -نحووازی حووه تحویوول حووه حوواکن شوورع

نهیحاشد ،هرچند این اور وطابق حا احتحاط وستحب است.

پووس ا گوور وووثال وكووانی را حووه عنوووان وقجووره وقووف کوورده ،بوورای وحقووق شوودن تحویوول،

دفوون در آن کووافی اسووت و ا گوور وكووانی را حووه عنوووان نهازخانووه خووا وحلووی را حووه عنوووان

حسحنحه وقف نهوده ،نهاز خواندن خا اقاوۀ عزا در آن کافی ویحاشد.
شراخط واقف

مسأله  .819کسی که وال خود را وقف وی کنود ،حاخود حوالغ و عاقول بووده و وقوف را حوا

قصوود و اختحووار انجووام دهوود و شوورعا وحجووور و وهنوووع از تصوورف در وووالی کووه وقووف

وی کند ،نجاشد.

1

شوواخان ذکوور اسووت ،شووراخط صووححح ب وودن وقووف فوورد ووورخض در بیهوواری ونجوور حووه
فوت ،در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ،وسألۀ « »1544ذکر شد.
مسأله  .821اگر کافری والی را وقف کند  -حوا رعاخوت سوایر شوراخط  -وقوف صوححح

است.

شرط اختصاصی وقف وسجد

مسأله  .821از شراخط اختصاصی وقف وسجد آن است که وورد وقف حاخد حخشوی
از زوحن وعحن خوا فضوای وشوخص و ثاحوت حاشود .در ایون نووع وقوف ،زووحن خوا فضوای
وذکور حا انشای وقف از ولكحت واقف خارح شده و آزاد و رها ویشوود و حوه ولكحوت

هحچ شخص خا عنوان خا جهوت خواص خوا عوام در نهیآخود؛ حوه ایون وقوف اصوطالحا،
«وقف تحریر» گفته ویشود.

مسأله  .822فردی که والک آپارتهانی است ،ویتواند حعضوی از طجقوات آن  -ووثال

 .1الجته ،ههان طور که در فصل «وصحت» ،در وسألۀ « »1444ذکر ویشود ،اگر پسور ناحوالغ عواقلی کوه سونش
کهتر از ده سال قهری نحست ،وصحت کند که ووالی پوس از فووتش در خحورات خوا وجورات خوا بورای ارحوام و
نزدخكانش وقف شود ،چنحن وصحتی  -حا رعاخت سایر شراخط  -صححح است.

وقف /

طجقووه پوونجن  -را حووه عنوووان وسووجد وقووف نهاخوود و در ایوون صووورت ههووان طجقووه حكوون
وسجد را دارد؛

اوا وقف سازههای پیشساختهای وانند کانكس ،کحوسوک ،وا گون خوا کو پوه قطوار

خا حخشی از کشتی خا هواپیها حه عنوان وسجد صححح نحست.

1

مسأله  .823اختصوواص وسووجد حووه افووراد خووا گووروه خووا طاجفووۀ خوواص صووححح نحسووت.

حنابراین ،وقف وكان حه قحد اخنكوه وسوجد بورای گوروه خوا طاجفوه خواص خوا اهوالی شوهر
وعحن حاشد حاطل است؛ اوا وقف آن حه عنوان نهازخانه برای گوروه خوا طاجفوه خوا اهوالی

شهر وعحن صححح است.

شراخط والی که وقف ویشود (عحن ووقوفه)

مسأله  .824والی که وقف ویشود حاخد دارای شراخط ذیل حاشد:
 .1قجال وقف نشده حاشد؛

 .2خود شیء (عحن) حاشد ،نه ونفعت و حق و دین؛

 .3استفادۀ حالل داشته حاشد و برای حالل وقف شود؛
 .4شرعا دارای والک خا در حكن آن حاشد؛

 .5حق فرد دخگری حه آن تعلق نداشته حاشد؛
 .6حا استفاده از بین نرود؛

 .7وعحن حاشد.

توضحح این شراخط ،در وساجل حعد ذکر ویشود.
ه
 .9 قجال وقف نشده حاشد

مسأله  .825وووالی کووه قووجال وقووف شووده ،وقووف وجوودد آن صووححح نحسووت؛ پووس ا گوور
 .1اوا وقف آن حوه عنووان غحور وسوجد حوه خوودی خوود (فوی نفسوه) اشوكال نودارد؛ واننود وقوف کوانكس بورای
اسكان زلزله زدگان خا نهازخانه.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

زوحنووی وقووف شووده تووا ونووافع و درآووود آن صوورف وسووجد خووا حسووحنحهای شووود (وقووف

ونفعت) ،نهیتوان ههان زوحن را دوحاره وقف نهوود ،هرچنود حوه نفوع خوود آن وسوجد

خا حسحنحه حاشد.

ههحن طوور ،زوحنوی را کوه قوجال وقوف آسوتان قودس رضووی خوا وقوف اوالد خوا غحور آن

شده ،نهیتوان وقف وسجد خا اور دخگری نهود.

1

 .3 خود شیء (عحن) 2حاشد؛ نه ونفعت و حق و دین

مسأله  .826وقوووف « َدیوون» صووححح نحسووت؛ پووس ا گوور فوورد حگو خوود« :فرشووی را کووه از

حسحن طلجكارم ،وقف حسحنحه نهودم» 3،وقف حاطل است.

ههووحن طووور ،اگوور کسووی «ونفعووت خووک وووال» را وقووف کنوود ،چنووحن وقفووی صووححح

نهیحاشوود .حنووابراین ،وقووف ونفعووت خانووه خووا وغووازه و واننوود آن  -حوودون اخنكووه خووود
وغازه و خانه وقف حاشد  -حاطل است.

4

مسأله  .827وقف «حق» حاطل است؛ 5پس وقف سرقفلی 6خا وقف حوق تقودخهی خوا

 .1حكن وقف حق تقدخهی خا حق پذیرۀ زوحنهای وقفی ،در وسألۀ « »443ذکر ویشود.
 .2وراد از عحن ،عحن حقحقی است نه عحن اعتجاری (وجازی).
 .3وثل اخنكه فرشی را حه صورت سلف خا کلی در ذوه خرخداری کرده و حخواهد این طلب خووخش را قجول از
قجض و تحویل وقف کند.
 .4ا گور انسوان حخواهوود حودون اخنكووه خانوۀ خوود را از ولكحووت خووخش خووارح کنود ،ونوافع آن را حووهطوور وجووانی
برای ودتی خا برای ههحشه حه دخگری واگذار کند ،ویتواند از «حجس» و ولحقات آنكه در وسواجل «534
و حعد از آن» ذکر ویشود ،استفاده کند .ههحن طور ،ویتوان حا «عقد صلح» ونافع خانوه را حوهطوور ووقوت
خا داجن حه دخگری ونتقل گردد.
 .5حووهطووور کلووی وقووف و ههووحن طووور هجووه ،نسووجت حووه «حووق سوورقفلی اووواکن تجوواری» خووا «حووق پووذیره خووا حووق
تقدخهی زوحنهای وقفی» خا سایر حقوقی که شرعا قابل نقل و انتقال است صوححح نحسوت .ههچنوحن،
صحت بیوع آنهوا وحول اشوكال اسوت کوه توضوحح آن در جلود سووم وسوألۀ « »101ذکور شود و اووا صولح حوا
عوض خا حدون عوض ووارد وذکور اشكال ندارد.
 .6ونظووور از حووق سوورقفلی ،حووق انتفوواع و اسووتفاده از وكووان تجوواری اسووت کووه شووخص حووا پرداخووت عوووض،
والک آن شده است؛ توضحح آن در جلد سوم ،وساجل « 545و  »514ذکر شد.

وقف /

حق پذیره در زوحنهای وقفی 1خا وقف حق تحجحر 2و وانند آن صححح نهیحاشد.

شاخان ذکر است ،برای رسحدن حوه ایون هودف وویتووان از عقود وصوالحه اسوتفاده

نهوووود؛ وووثال کسووی کووه ووویخواهوود سووورقفلی وغووازهاش را حووه حسووحنحه وا گووذار کنوود،
ویتواند آن را حه حسحنحه صلح نهاخد و وتولی حسحنحه صلح وذکور را قجول کند.

مسأله  .828ا گوور فووردی کووه زوووحن ووقوفووه را در اختحووار دارد و والووک حووق تقوودخهی خووا

ح ووق پ ووذیرۀ زو ووحن وقف ووی اس ووت و از وت ووولی ش وورعی وق ووف ،اج ووازۀ اح ووداث حن وواء و

ساختهان در آن وقف را داشته ،اقدام حه احوداث حنواء در آن نهاخود و ولوک ووذکور را
کووه وتشووكل از زوووحن و سوواختهان اسووت ،وقووف کنوود (غحوور از وقووف وسووجد) ،هرچنوود
وقف زوحن و حق تقدخهی خوا حوق پوذیرۀ آن حاطول اسوت ،اووا حوا توجوه حوه اخنكوه وقوف

حناء (سواختهان) آن صوححح حوه حسواب ویآخود ،حاخود توا وقتوی سواختهان ووجوود در

زوان وقف از بین نرفته ،آن ولک در جهت وقف حه کار گرفته شود.

شاخان ذکر است ،این اور پس از فوت واقف که حق تقدخهی خا حق پذیره حوه ورثوه

ونتقوول ویشووود نحووز جوواری اسووت .حنووابراین ،ورثووه تووا زوووانی کووه سوواختهان اولحووه حوواقی
است ،حق وزاحهت حا کاربری وقف را ندارند؛

زوووحن وووذکور پووس از خووراب شوودن حنوواء ،در اختحووار ورثووه قوورار وی گحوورد تووا هوور طووور

حخواهند -بر اساس ضواحط حق تقدخهی خا حق پذیره  -از آن استفاده کنند.

3

 .1گاه وتولی وقف حا رعاخت وصلحت وقوف و وووازین شورعی ،در ازای درخافوت وجلغوی زووحنهوای وقفوی را
در اختحووار اشووخاص قوورار داده و آنووان نسووجت حووه سوواخت و سوواز و اجوواره نهووودن ولووک از وتووولی و سووایر
تصورفات وتعووارف حسوب توافووق حوا وی اولوخووت پیودا ووویکننود ،کووه در عورف راخووج از ایون حووق ،تعجحور حووه
«حق تقدخهی» خا «حق پذیره» ویشود.
 .2توضحح وعنای حق تحجحر ،در جلد سوم وسألۀ « »1705ذکر شد.
 .3برای اخنكه حق تقدخهی خا حق پذیرۀ زوحن وقفی نحز حه نهاد وقف ونتقل شود و حه ورثۀ واقف ارث نرسود،
ویتوان از عقد وصالحه استفاده نهود؛ وثال اگر حنای وذکور حه عنوان حسحنحه وقف شده اسوت ،واقوف
ویتواند حق تقدخهی خا حق پذیرۀ زوحن را حه نهاد وقف (حسوحنحه) صولح کنود و وتوولی حسوحنحه صولح
وذکور را قجول نهاخد .حدین ترتحب ،هرچند وقف حق صححح نهیحاشود ،ولوی حوا صولح آن حوه حسوحنحه،
ولكحت حق وذکور ،حه حسحنحه ونتقل وویشوود و حتوی پوس از خوراب شودن حنواء قجلوی در اختحوار ورثوه
قرار نهی گحرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .829اگر انسان ولكوی (وتشوكل از زووحن و سواختهان) را کوه زووحن آن وقفوی

بوده و فرد والک حق تقدخهی خا حوق پوذیرۀ آن اسوت حوا توضوححی کوه در وسوألۀ قجول

ذکر شد ،حه عنوان «وسجد شورعی» وقوف کنود ،چنوحن وقفوی هون نسوجت حوه زووحن (و

نحز حق تقدخهی خا حق پذیره) و هن نسجت حه ساختهان حاطل است؛

1

الجته ،اگر فرد قصد داشوته حاشود وحول ووذکور نهوازخانوه و وصولی حاشود (وسوجد

عرفی) ،نه وسجد شرعی ،حكن وسألۀ قجل در وورد آن جاری ویشود.

2

مسأله  .831اگر کسی که والک سرقفلی وكان تجاری خا حق تقدخهی خا حق پذیرۀ

زوووحن وقفووی اسووت و اجووازۀ واگووذاری آن را دارد حخواهوود آن را بوورای صوورف در جهووات

خحر واگذار کند ،از آنجا که وقف آن صححح نحست ،ویتواند حق تقودخهی خوا پوذیره

خا سرقفلی را حه خک و سسه خاخحرخه خا ووقوفه و وانند آن (جهت عرفی) صلح کنود و
شرط نهاخد که وتول ِی آن جهت ،از وحل وورد نظر فقط برای جهت خحری که واگذار
کننده در نظر دارد استفاده نهاخد.

ورو رهای اخنترنتووی و
مسأله  .831وقووف انووواع وختلووف راخانووه ،تجلووت ،تلفوون ههووراهِ ،سو ِ
ابزاره ووای فحزخك و ِوی ذخحوووره سوووازی اطالع ووات وانن وود ه ووارد دخس ووک ،فل ووش ِو ُه وووری،
سی دی و دی وی دی و وانند آن برای استفادههای حالل صححح است؛

ولی وقف فضای وجازی وانند سواخت ،وحگواه ،و حوال گ ،شوجكههوای اجتهواعی و

صفحات آن ،ووتورهای جستجوگر (ورورگرهای اخنترنتوی) ،پسوتهوای الكترونحوک و
نحز وقف نرم افزار ،حازیهای راخانهای و وانند آن صححح نحست.

3

 .1از آنجا که وقف وسجد از نوع اول وقف ،خعنی وقف تحریر  -که توضحح آن در وسواجل « 350و  »441ذکور
شد  -ویحاشد ،نهیتوان در زوحنی که قجال وقف شده ،وسجد شرعی حناء نهود.
 .2حنوابراین ،وسوواجدی کوه در زوحنهووای وقفوی حنوواء شودهاند ،چنانچووه احتهوال عقالیووی داده شوود وقصووود
واقف ،وقف آن حه عنوان نهازخانوه و وصولی (وسوجد عرفوی) بووده ،وقوف آن حاطول حوه حسواب نهیآخود،
حلكه صححح است و تصرف در آن در جهت کاربری وقف جایز است.
 .3الجتووه وا گووذاری فضوواهای وجووازی واننوود سوواخت خووا نوورم افووزار خووا حووازیهووای راخانووهای از طریووق وصووالحه خووا
وصووحت اوكووانپووذیر اسووت؛ وووثال فووردی کووه قصوود دارد در زوووان ححوواتش سوواخت وووذهجی خووود را حووه خووک
وجتهع فرهنگی واگذار نهاخد «حه عنووان ُوصوا ِلح» وویگوخود« :وصوالحه ووینهواخن کوه سواخت خووخش حوه

وقف /

 .7 استفادۀ حالل داشته حاشد و برای حالل وقف شود

مسأله  .832وووالی کووه وقووف ووویشووود حاخوود اسووتفاده حووالل داشووته حاشوود و بوورای حووالل
وقف شود .حنابراین ،وقف والی که فقط استفادۀ حرام دارد وانند ابزار ووسوحقی حورام خوا
وسحلۀ قهار و ههحن طور وقف چحزی برای استفادۀ حرام از آن صححح نحست.
ه
 .9 شرعا دارای والک خا در حکن آن حاشد

مسأله  .833وقوووف وجاحوووات اصووولی وانن وود زوحن ووی ک ووه از احت وودا ح ووایر ب وووده (و وووات

حاْلصاله) قجل از اححای آن ،صححح نحسوت 1خوا وقوف درختوی کوه در بیاحوان اسوت و

والكی ندارد ،قجل از ححازت و تهلک آن صححح نهیحاشود خوا وقوف ححووان وحشوی

قجل از تهلک آن حاطل است.

مسأله  .834فرد ویتواند زوحن وواتی که آن را اححاء نهوده است 2،وقف نهاخود و در
این حكن فرقی بین وقف عام خا خاص ،خا وقف حه عنوان وسجد و غحر آن نحست.

3

 .3 حق فرد دخگری حه آن تعلق نداشته حاشد

مسأله  .835وقف والی که حق دخگری حه آن تعلق گرفته  -طوری کوه آن حوق ووانع

انتقووال والكحووت وووال حووا فووروش ،اجوواره و غحوور آن حاشوود  -واننوود وووالی کووه گوورو (رهوون

شرعی) گذاشته شده قجل از فک رهن ،صححح نحست.

ههراه نام کاربری (شناسه) و روز عجور (پسورد) آن را در اختحار وجتهع فرهنگی حهطور وجانی خوا در ازای
وجلغ وعحن واگذار نهاخن و وسؤول وجتهع فرهنگی «حه عنوان ُوتصالح» ،صلح وذکور را قجول ویکند.
ههحن طور ،فرد ویتواند حا رعاخت شوراخط وصوحت ،نسوجت حوه واگوذاری سواخت ووذکور حعود از وفواتش حوه
وجتهع فرهنگی وذکور و وانند آن وصحت نهاخد.
 .1توضحح زوحن ووات و کحفحت اححای آن در جلد سوم ،فصل «آحاد کردن زوحنهای ووات» ذکر شد.
 .2ههان.
 .3ههان طور که در جلد سوم ،وسألۀ « »1704بیان شد ،فردی که اقدام حه اححواء و آحواد کوردن زووحن وووات
وووینهاخوود ،در وووورد آن زوووحن ،نسووجت حووه دخگووران «حووق اولوخووت» پیوودا وی کنوود و ههووحن «حووق اولوخووت»
ووجب ویگردد که فرد وذکور والخت در وقف زوحن داشته حاشد .حنوابراین ،وسواجدی کوه در زووحنهوای
ووات احداث شدهاند وسجد شرعی وحسوب ویشوند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .6 حا استفاده از بين نرود

مسأله  .836وووالی کووه وقووف ویشووود حاخوود بوورای ووودت قابوول توووجهی حوودون اخنكووه از

بین برود ،قابل استفاده حاشد .حنابراین ،وقوف ووواد خووراکی و واننود آنكوه اسوتفاده از
ُ
آن ،حا از بین بردنش صورت وی گحرد و ههحن طور وقف گل -که ودت کوتواهی حواقی
ویواند -برای استفاده از بوی خوش آن صححح نحست.

مسأله  .837وقف لجاس ،ظرف ،فرش ،خانه ،حواغ ،زووحن ،کتواب ،راخانوه ،واشوحن و
سایر چحزهایی که استفادۀ حالل دارد 1،صححح است.

ههوووحن طوووور ،وقووف ححوووانی کووه قاحلحووت حوواربری خووا سوووار شوودن بوور آن را دارد خووا

وحصوالت و فرآوردههایی وثل شحر خا پشن از آن حه دست ویآخد ،صححح است.

مسأله  .838وووالی کووه وقووف ویشووود الزم نحسووت در هنگووام وقووف قابوول اسووتفاده

حاشد؛ حلكه اگر در وعرض استفاده  -هرچند حعد از ودتی  -حاشد ،وانند درختی کوه
هنوز وحوه نداده خا زوحن غحر وواتی که حه جهت استفادۀ زراعی نحاز حوه اصوالح حافوت

ارگانحک خاک ،آخش ،شخن زدن و واننود آن دارد ،خوا ححووان کووچكی کوه هنووز بورای

حاربری خا سواری دادن قوی نشده است ،وقف آن صححح ویحاشد.

مسأله  .839وقف پوول حودین صوورت کوه در فعالحوتهوای اقتصوادی حوه کوار گرفتوه

شود و درآود حاصل از آن حه فقرا خا اختام داده شود خا صورف در عوزاداری خوا سوایر اووور

خحر شود 2،صححح نحست؛

ولی فرد ویتواند برای تحقق این ووضوع از راه کوار وصوالحه خوا وصوحت اسوتفاده

نهاخد ،که توضحح آن در وسألۀ « »403ذکر ویشود.
 .3 وعحن حاشد

مسأله  .841اگوور وووال وقووف شووده ،وعووحن نجاشوود؛ وووثال حگو خوود :خكووی از دو خانووهام را
 .1حا رعاخت سایر شراخط وربوط حه وقف.
 .2حه عجارتی اصل والحت وال برای ههحشه وحفوظ حهاند و درآود حاصل از آن در اوور خحر هزخنه شود.

وقف /

وقف کردم در حالی که هنگام وقف خانۀ وقفی وشخص نجاشد ،وقف حاطل است؛

الجته وقف وقداری از وال حه صورت کلی در وعحن 1وثل آنكه فردی  144وتر ورحوع

از خک قطعه زووحن وشوخص کوه قسوهتهوای وختلوف آن خكسوان هسوتند ،را وقوف

کند ،چنحن وقفی در غحر وقف وسجد صححح است.

مسأله  .841اگر فرد زوحنی را برای اووور وتعوددی  -غحور از وسوجد -واننود «ودرسوه و

کتاحخانه» خا «حسحنحه و وتعلقات آن» حدون اخنكوه وحودودۀ هور خوک را تعحوین کنود،

وقف نهاخد و در هنگام وقف در نظر داشته حاشد حعدا خود خا وتولی ،وحدودۀ آنهوا را

تعحین کند ،وقف صححح است؛

پووس اگوور فوورد زوحنووی را حووا توضووححات وووذکور حووه عنوووان «حسووحنحه و وتعلقووات آن

واننووود سووووروخس بهداشوووتی ،آشووووپزخانه ،اتووواق سوووراخدار ،انجوووار ،راه روهوووای ورودی و

خروجی ،کفشداری» وقف کند و تعحین وحودودۀ هور ووورد را حوه وتوولی وا گوذار کنود،
وتولی ویتواند حعدا وحل وناسجی برای هر خک از آنها در نظر حگحرد.

مسأله  .842در وقوووف وسوووجد حاخووود «وحوودودۀ اصوولی وسووجد» 2وشووخص حاشوود.

حنابراین ،اگر انسوان زوحنوی را حوه عنووان وسوجد و اووور وتعلوق حوه آن  -واننود سوروخس

بهداشتی ،وضووخانه ،آحدارخانوه ،اتواق سوراخدار  -وقوف کنود ،در صوورتی کوه هنگوام
وقف «وحدودۀ اصلی وسجد» وعلوم نجاشد ،وقف حاطل است؛

3

حلكوه ا گوور هنگوام وقووف وووثال  744وتور ورحووع از زوووحن  544وتور ی را «وحوودودۀ اصوولی

 .1وعنای کلی در وعحن در جلد سوم ،وسألۀ « »40ذکر شد.
 .2هرچند گاه در عجارات عرفی وساوحه شده و حه وتعلقات وسوجد  -ههچوون سوروخس بهداشوتی و وضوو
خانه  -نحز وسجد گفته ویشود ،اوا وتعلقات وسجد شرعا جزء «وحدودۀ اصولی وسوجد» نهویحاشود و
ونظور از وسجد در احكام ویژۀ وسجد ،ههان «وحدودۀ اصلی» ویحاشد.
شاخان توجه است ،صحن ححاط وسجد در برخی ووارد جزء وحدودۀ اصلی وسجد ویحاشود ،ههاننود
صحن وسجد گوهرشاد در وشهد وقدس و در برخی ووارد جوزء وتعلقوات وسوجد اسوت و ایون اوور حسوتگی
حه کحفحت وقف اولحه دارد.
 .3ونظور وسجد شرعی است و حكن وسواجد عرفوی کوه در زووحنهوای وقفوی سواخته وویشوود و حوا توضوحح
وسألۀ « »445نهازخانه وحسوب ویشود ،وانند سایر ووقوفات است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وسجد» و حقحه را وتعلقات وسجد قرار دهد ،ولی وحل «وحدودۀ اصولی وسوجد» را
وشخص نكند ،چنحن وقفی نحز صححح نهیحاشد؛

اوا چنانچه وقدار و وحل «وحدودۀ اصلی وسجد» را تعحین کند  -ووثال  744وتور

ورحع جنوبی زوحن در وحدودۀ وشخص را وسجد و حقحوه را حوه عنووان اووور وتعلوق حوه

وسوووجد قووورار دهووود  -وقوووف صوووححح اس ووت ،هرچن وود وح وودوده و وق وودار ه وور خ ووک از
وتعلقات وثل سروخس بهداشتی و آحدارخانه را تعحین نكرده حاشد.

ههچنحن ،اگر واقف قصد داشته حاشد حنایی را در چند طجقه حسازد و وثال طجقۀ

ههكوووف را وسوووجد و طجقوووۀ فوق ووانی را ات وواق خ ووادم و طجق ووۀ تحت ووانی را وض ووو خان ووه و

سروخس بهداشتی وسجد قرار دهد ،حاخود عوالوه بور وشوخص بوودن وسواحت و وحول

«وحدودۀ اصلی وسجد» ،ارتفاع و عهق آن را نحز وشخص نهاخد.
 oوقف وشاع

مسأله  .843وقف وال وشاع در غحر وسجد صححح است؛ پس انسان ویتوانود سوهن
خود را از زوحنی که از طریق ارث حه او ونتقل شده  -حتی قجل از تقسحن -وقف نهاخد.

ههحن طور ،وثال والک خک زوحن کشاورزی جایز اسوت نصوف وشواع زووحن خوود

را وقف کند تا عواجد و وحصوالتش صرف فقرا شود؛

اوا وقف سهن وشاع از زوحن حه عنوان وسجد صححح نحست.

1

 تقسحن وقف وشاع

ْ
مسأله  .844اگوور وووالی وشووترک (وشوواع) بووین «وقووف» و «ولووک ِطلووق» حاشوود  -وووثال

نحهووی از خانووه ،وقووف و نحهووی دخگوور ولووک شخصووی حاشوود -والووک و وتووولی وقووف
ویتوانند بور اسواس ضوواحطی کوه در جلود سووم ،فصول «شورکت» ،وجحوث «قسوهت»
ذکر شد ،آن را قسهت و جداسازی نهاخند.

 .1ههان.

وقف /

ههحن طور ،تقسحن و جداسازی دو وال وقف شده ،اشكال ندارد؛

پووس ا گوور واقووف وووثال وووال خووود را بوور شخصووی (وثوول حسووحن) خووا جهتووی (وثوول

روضهخوانی) وقف کرده و واقف دخگر (که والک نصف وشاع دخگر است) ،خا ههان
واقف (در صورتی که خودش والک نصوف دخگور هون بووده اسوت) ،نصوف دخگور را بور

شخص خا جهت دخگر وقف نهاخد ،قسهت و جداسازی دو وال از هن جایز است.

مسأله  .845اگوور خووک نفوور وووال خووود را بوور گروهووی وقووف کنوود ،ووقوووف علووحهن حووق

جداسازی وقف و تقسحن آن در وحان خود را ندارند؛ وگر آنكه واقف در هنگوام وقوف

چنحن تقسحهی را وجاز شهرده حاشد؛

1

الجته ،ووقوف علحهن ویتوانند استفاده از هر حخش را حا رضواخت و توافوق حوه خكوی

از خووود اختصوواص دهنوود؛ وووثال ا گوور زوووحن کشوواورزی وقووف اوالد واقووف شووده و چهووار

فرزنوود از وی ووجووود حاشووند ،ویتواننوود حسووب توافووق زوووحن را چهووار حخووش کوورده و هوور

خووک ،از حخشووی اسووتفاده کننوود و چنانچووه فرزنوود دخگووری بوورای واقووف وتولوود شووود،

تقسحن قجل حاطل شده و ویتوانند آن را پنج قسهت کنند و اگر پس از آن ووثال دو نفور
حهحرند ،حاز تقسحن حاطل شده و ویتوانند آن را حه سه حخش تقسحن نهاخند.

شاخان ذکور اسوت ،ایون کوار در صوورتی جوایز اسوت کوه واقوف شورطی بورخالف آن

ننهوده حاشد.

2

 oوقف سهام در شرکتهای سهاوی بورسی

مسأله  .846حكن وقف سهام بور وجنوای اخنكوه سوهامداران حوا خر خود سوهام ،حوه صوورت

 .1خعنی شرط کرده حاشود ووقووف علوحهن  -حودون قحود و شورط خوا در صوورت وقووع نوزاع  -حوق تقسوحن ووال را
داشته حاشند.
 .2توافووق وووذکور بووین ووقوووف علووحهن ،تقسووحن و ؤفووراز وووال وشووترک (حووه وعنووایی کووه در جلوود سوووم ،فصوول
«شوورکت» ،وجحووث «قسووهت» ،وسوألۀ « »350بیووان شوود) حووه حسوواب نهیآخوود ،حلكووه نوووعی تخصووحص و
قسهتحندی انتفاع از زوحن بین ووقوف علحهن است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حقحقی والک دارایی شرکت سهاوی حه صورت وشاع ویگردند 1،از قرار ذیل است:
وعهوال سهام شاول اووال وختلف و وتعددی است ،ههچون ووارد ذیل:

 -برخووی از ایوون اووووال شووراخط «عووحن ووقوفووه» را ندارنوود و حووه ایوون جهووت وقووف آن

صححح نحست؛ وانند «وجوه نقدی» (پوول)« ،ووواد اولحوه خوا کاالهوای تولحود شوده کوه

وود کوواال (عووحن آن) وصوورف ووویشووود»؛ «حووق» وثوول حووق سوورقفلی اوووا کن تجوواری و
خو ِ
صوونعتی ،حووق تقوودخهی خووا حووق پووذیرۀ زوووحنهووای وقفوویِ « 2،ب َرن ود کارخانووه» و نشووان
3
تجاری آن« ،وطالجات» قجل از وصول.

 حعضی از آن اووال  -هرچند قاحلحت حواقی وانودن دارنود ،واننود لووازم خوانگی -ولی حه جهت آنكه جزء سرواخه در گردش شرکت بووده و حنوای بور سوود آوری از طریوق

خود آنهاست ،وقفشان صححح نحست.
فروش ِ

-حعضی از اووال حا آنكوه واجود شوراخط عوحن ووقوفوه هسوتند  -واننود زووحن ولكوی

شورکت ،سوواختهانهوا و ابووزار آالت و دسوتگاههووای صونعتی  -ولووی از آنجوا کووه شوورط
ارتكازی در خرخد سهام ،آن است که حه ودیر عاول خا هحوأت وودیرۀ شورکت ،وکالوت

خا اذن داده ویشود که وطابق وقررات شورکت سوهاوی در صوورت صوالح دخود آنهوا را

حفروشند و ثهن و بهای حاصل از فروش آن را حسب وقررات صرف نهاخنود ،ایون اوور
حا احكام وقف سازگاری ندارد؛ عالوه بر اخنكه گواه ایون اوور خوالف وقوررات عهوووی و
وفاد اساسناوۀ شرکت سهاوی اسوت کوه در آن کحفحوت بهوره بورداری از اوووال ووذکور

حه نظر ودیر عاول و هحأت ودیره و وجهع عهووی شرکت سهاوی ووکول شده اسوت
و سهامداران حهطور وستقل چنحن اختحاری را ندارند توا وطوابق حوا احكوام وقوف از آن
اووال استفاده نهاخند.

 .1توضحح این وطلب ،در فصل «بورس» ذکر ویشود.
 .2توضوووحح «ح ووق تق وودخهی» خوووا «ح ووق پ ووذیره» زووووحنه ووای وقفوووی در صوووفحۀ « ،»705پ وواورقی « »5و جل وود
سوم،وسألۀ « »101ذکر شد.
 .3حعد از وصول وطالجات ،وقف آن وندرح در ووارد دخگور وویشوود کوه حكون آن از توضوححات فووق ،روشون
ویگردد.

وقف /

ههووحن طووور ،حعضووی از اووووال شوورکت سووهاوی در رهوون شوورعی حانووک خووا اشووخاص

حقحقی خوا حقووقی دخگور حاحوت دیون ناشوی از تسوهحالت و غحور آن قورار وی گحورد کوه در

این صورت نحز ،وقف آن حدون اذن رهن گحرنده (ورتهن) صححح نحست.

نحز از آنجا که حسحاری از شرکتهای سوهاوی اقودام حوه خر خود سوهام شورکتهوای

سهاوی دخگر حا وناحع والی خوخش نهودهاند ،حنابراین وقف سوهام شورکت حوه وعنوای

وقف آنهوا نحوز وحسووب وویشوود و حاخود در هنگوام وقوف ،سوهام آن شورکتهوا نحوز کوه

وشتهل بر داراییهای وختلف و تعهدات وتنوع است نحز لحاظ گردد؛
عالوه بر ووارد فوق ،اشكاالت دخگری نحز در وقف سهام وجود دارد.

حا توجه حه اوور وذکور ،وقف سهام عهال اوكان پذیر نهیحاشد.

مسأله  .847در فرض صححح بوودن وعاولوۀ سوهام و وشوروعحت آن 1،بورای رسوحدن

حه این هدف که سهام حاقی وانوده و سوودش حعود از وفوات ووثال پیوسوته در اووور خحور

وصرف گردد ،فورد وویتوانود  -حوا رعاخوت شوراخطی کوه در احكوام وصوحت ذکور شوده -
نسجت حه این اور وصحت نهاخد.
ههچنحن ،فرد ویتواند «حه عنووان وصوالح» 2سوهام خووخش را حوه خوک شخصوحت

حقوقی وانند و سسوۀ خحرخوه ،وسوجد ،حسوحنحه ،وشواهد وشورفه ،وصوالحه نهاخود و
برای صوححح واقوع شودن وصوالحه الزم اسوت وتوولی شخصوحت حقووقی «حوه عنووان

وتصالح» 3صلح را قجول کند و فرد وذکور در ضوهن وصوالحه شورط نهاخود کوه اصول

سهام وحفوظ وانده و وتولی سود سهام وذکور را برای فقورا ،وسوجد ،حسوحنحه ،حورم
وطهر خا جهات وعحن دخگر وصرف نهاخد.

 .1توضحح آن در فصل «بورس» ذکر ویشود.
 .2صلح کننده.
 .3پذیرندۀ صلح.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شراخط ووقوف علحه (شخص خا شیء خا جهتی که وال برای آن وقف شده است)

مسأله  .848شخص خا شیء خا جهتی که وال برای آن وقف شوده (ووقووف علحوه)،

حاخد دارای شراخط ذیل حاشد:
 .1وعحن حاشد؛

 .2ووجود حاشد (در وقف خاص)؛

 .3وقف بر حرام نجاشد؛ توضحح این شراخط در وساجل حعد ذکر ویشود.

 .9 وعحن حاشد

مسأله  .849اگوور ووقوووف علحووه نوواوعلوم حاشوود ،وثوول آنكووه فوورد حگو خوود« :ایوون فوورش را
وقف کردم بر خكی از دو وسجد» خا خانهای را بر خكی از چند فرزندش وقف کند و آن

وسجد خا فرزند را وشخص نكند ،وقف حاطل است؛

الجته ،اگر وثال والی را وقف کند بر «جهوت تعلوحن قورآن خوا عوزاداری» و وقصوودش

وال وقف شده را ویتوان در هر کدام از ووارد فوق (حه انتخاب وتولی خا
این حاشد که ِ

صالح دخد وی خا طور دخگر) حه کار گرفت ،چنحن وقفی صححح است.

1

مسأله  .851واقووف ویتوانوود هنگووام وقووف شوورط کنوود کووه حع ودا خووودش خووا وتولحووان

حعدی حق داشته حاشند هر کس را حخواهند حه ووقوف علوحهن اضوافه کورده خوا برخوی
از ووقوف علحهن را از تحت وقف خارح کنند؛

حنابراین ،اگر واقف شرط کرده حاشد فقط خودش حتوانود افورادی را اضوافه کورده خوا

خووارح کنوود و حوودون اخنكووه فوورد خووا افوورادی را وارد خووا خووارح نهاخوود فوووت کنوود ،ووقوووف

علحهن حه ههان کحفحت اولی که وقف شده حاقی ویوانند.

شاخان ذکر است ،اگر واقف هنگام وقف ،شرطی برای تغحیر خا تجدیل ووقوف علوحهن

قرار ندهد ،هحچ گونه تغحیر و تجدخلی در این زوحنه برای او و دخگران جایز نحست.

 .1در این گونه ووارد اصطالحا گفته ویشود وقف بر اور جاوع بین دو خا چند اور صوورت گرفتوه کوه توضوحح
بیشتر آن ،در وسألۀ « »401ذکر ویشود.

وقف /

 oوقف بر عنوان جاو و عناوین وتعدد

مسأله  .851انسووان ویتوانوود ووقوووف علحووه را عنوووان کلووی و جوواوعی قوورار دهوود کووه

شاول عناوین خا ووارد وتعددی حاشد؛ وثال وال خود را وقف کند تا درآوودش صورف

«اوور خحر» شود خا وال خود را برای «اححاء و تروخج دین» وقف کند که شاول تعلحن و
تدرخس رشتههای دخنی ،چاپ کتب دخنی ،برپایی وجالس دخنی و ...ویشود؛

وتولی در چنوحن وقفوی ،حوا رعاخوت شوراخط وقوف ویتوانود درآوود ووال ووقوفوه را در

هر ووردی که صالح حداند و ونطجق بر آن عنوان کلی گردد ،صرف نهاخد.

مسأله  .852اگر واقف وال خود را وثال بر دو عنوان وقف کند ،دو صورت دارد:

الففف .وقصووودش توزخووع وووال در هوور دو وووورد حاشوود؛ وووثال زوحنووی را وقووف کنوود تووا

حخشی از درآودش در «روضهخوانی» و حخشی در «تعلحن قرآن» صرف شود.

در ایوون صووورت چنانچووه هنگووام وقووف ،وقوودار هوور خووک تعحووین شووده خووا از قووراجن و

شووواهد وعلوووم حاشوود ،حووه ههووان عهوول ویشووود؛ در غحوور ایوون صووورت ،درآووود وقووف بوور
تعداد عناوین (در وثال حاال ،دو وورد) حهطور وساوی تقسحن ویشود.

ب .وقصووود واقووف توزخووع نجوووده ،حلكووه هوور خووک را وصوورف وقووف دانسووته اسووت؛

طوری که اختحار وصرف درآود وال در هر خک از آن دو خا هر دو حا وتوولی حاشود؛ وثول

وقف «برپایی وجوالس اهول بیوت خوا تعلوحن
اخنكه ساختهانی را حه صورت وذکورِ ،

قرآن در آن وحل» حنهاخد؛

1

در این صورت ،وتولی در انتخاب وورد وناسبتر خا هر دو ،اختحار دارد.

مسأله  .853اگوور ولكووی وقووف شووده حاشوود کووه عواجوود و ونووافع آن صوورف در «تعهحوور
وسجد و اوام جهاعت و و ذن وسوجد» شوود ،چنانچوه واقوف وقودار وعحنوی را بورای

هر خک تعحین نهوده ،ههان طور که در وسألۀ قجل ذکر شد بر طجق آن عهل وی گردد،

وگرنووه وتووولی وقووف آن عواجوود و ونووافع را در ههووه خووا برخووی از وصووارف تعحووین شووده حووا

 .1در حقحقت در چنحن وواردی ،ووقوف علحهن عنوان جاوعی است کوه شواول هور دو ووورد وی گوردد؛ نظحور
آنچه در وسألۀ قجل ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

توجه حه نظر واقف در اولوخت ووارد فوق 1حه کار ویگحرد و تشخحص ووضوع حا وتولی
است؛

وثال اگر تعهحر وسجد در نظر واقف اولوخت بر سایر هزخنهها داشته ،احتدا حا درآوود

ووقوفووۀ وووذکور ،وسووجد تعهحوور ویشووود و ا گوور چحووزی ز خوواد آووود ،وتووولی آن را بووین اوووام

جهاعووت و وو ذن حه گونووهای کووه وناسووب حاشوود تقسووحن وی کنوود ،هرچنوود بهتوور اسووت
وتولی حا وصالحه آن را بین دو نفر تقسحن نهاخد.
 .3 ووجود حاشد (در وقف خاص)

مسأله  .854اگ وور در وقوووف خووواص  -وانن وود وق ووف ب وور ش ووخص خ وواص خ ووا اوالد ف وورد

خاص -ووقوف علحه در هنگام وقف وجود نداشته حاشد ،وقف صححح نحست؛

پس اگر انسان والی را بر فرزندان آخندۀ خود وقف کند خوا بور وسوجد خاحسوحنحهای

که قرار است حعدا اخجاد شود وقف نهاخد ،حاطل است.

مسأله  .855اگر وقف بر افرادی که وجود ندارند حوه تجوع وقوف بور افوراد ووجوود حاشود،

وثل اخنكه والی را وقف کند بور فرزنودان ووجوود خوود و فرزنودان فرزنودانش کوه هنگوام
وقف ووجود نحستند ،صححح است.

در ایوون وسووأله ،فرقووی نحسووت بووین اخنكووه وقووف ترتحجووی حاشوود ،خعنووی پووس از فوووت

فرزنوودان (طجقووۀ اول) ،وووال وقفووی در اختحووار طجقووۀ دوم قورار گحوورد و خووا ترتحجووی نجاشوود،

حلكه ههه در خک رتجه شرخک در وقف حاشند (وقف تشورخكی)؛ طووری کوه هور خوک از

اوالد اوالد که وتولد شووند (چوه در زووان ححوات طجقوۀ قجول و چوه حعود از آن)،
اوالد خا ِ

حق استفاده از وقف را داشته حاشند.
مسأله  .856حاطل بودن وقف بر « َح ْهل» کوه هنگوام وقوف هنووز وتولود نشوده ،وحول

اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود؛ الجته ،اگر وقوف بور

 .1این حكن ،در صورتی اسوت کوه از ظهوور وقوف خوا قوراجن و شوواهد فههحوده شوود کوه وصورف درآوود ووقوفوه
حاخد حا رعاخت ترتحب و اولوخت ووارد وصرف حاشد ،وگرنه حكن وذکور در وسألۀ قجل جاری ویشود.

وقف /

حهل حه تجع وقف بور افوراد ووجوود حاشود  -حوا توضوححی کوه در وسوألۀ قجول ذکور شود -
صححح است.
مسأله  .857اگوور انسووان وووال خووود را بوور عنوووان عوواوی واننوود زاجوورین اوووامزادهای خووا

حجاح ونطقهای خا روحانی روستای خود و واننود آن ،کوه در برخوی از زووانهوا فورد خوا
افوورادی ونطجووق حووا آن عنوووان وجووود دارنوود و گوواه وجووود ندارنوود ،وقووف کنوود ،صووححح

است ،هرچند در هنگام وقف فردی از آن عنوان وجود نداشته حاشد؛

پووس ا گوور وووثال حوواغی را بوور فقوورای روسووتای خووود وقووف کوورده حاشوود و در زوووان وقووف

فقحری در روستا نجاشد ،ولی حعدا ووجود ویشوند ،وقف صححح است.

ههووحن طووور ،اگوور در زوووان وقووف فقحوور ووجووود حاشوود ،ولووی پووس از آن تووا ووودتی فقحوور

وجود نداشته حاشد و حعد ووجود شود ،این اور حاعث حاطول شودن وقوف در آن وودت

نهیشووود؛ حلكووه الزم اسووت حسووب نوووع وقووف و اختحووار وتووولی وحصووول حوواغ خووا پووول
فروش آن را تا زوان پیدا شدن فقحر نگه دارد.
 .7 وقف بر حرام نجاشد

مسأله  .858اگر انسان ووالی را بور جهتوی حورام خوا آنچوه کهوک حوه حورام اسوت وقوف

کنوود  -واننوود توودرخس خووا چوواپ و نشوور کتوواب گهووراه کننووده خووا خر خوود آالت لهووو حوورام و

وانند آن  -وقف حاطل است.

مسأله  .859وسلهان ویتواند والی را بر کافر در اوور حالل وقف کند.

مسأله  .861اگر فورد ووالی را حوه صوورت وشوترک بور افوراد خوا عنواوین خوا جهواتی وقوف
کند که وقف بر حعضوی از آنهوا صوححح و بور حعضوی دخگور حاطول اسوت  -واننود اخنكوه
والش را وقف کند بر نشر دو کتاب که خكی از آنها گهراه کننده بوده و دخگری چنوحن

نجاشد  -وقف نسجت حه قسهت اول حاطل و نسجت حه دخگری صححح است؛

الجته ،اگر وقف ترتحجی حاشد ،توضححی که در وسألۀ «»350ذکر شود ،در ووورد آن

جاری ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

توضحح برخی از عجارتهایی که در وقف حکار رفته است
 الف) وحدودۀ ووقوف علحهن

مسأله  .861اگر انسان والی  -وانند حاغ  -را بر «فقرای شهر» خا «فقرای روستا» خوا «فقورای
وحلووه» وقووف کنوود ،چنووحن برداشووت ویشووود کووه ونووافع و عواجوود وووال ،صوورف در فقوورای
وذکور شود و توزخع و تقسحن ونافع بر ههه خا تعداد قابل توجهی از فقرا الزم نحست؛

1

وگر آنكه نشانه و قرخنهای حاشد بر اخنكه وقصود واقوف ،تقسوحن و توز خوع بووده ،کوه

حاخد طجق آن عهل شود.

2

مسأله  .862اگر واقف حگوخود« :ووالن را بور اوالدم وقوف کوردم» خوا حوا عجوارتی واننود آن
والش را بر «ذر خه» خا «داوادها» خا «ارحام» خوا «شواگردان» خوا «اسواتحد» خوا «ههسواخگان»

خود وقف کند ،برداشت ویشود که وقصوودش تهوام آن گوروه اسوت؛ پوس ا گور وقوف

ونفعت حاشد ،درآود خا ونافع آن حاخد بین تهام آنان تقسحن شود؛

الجته ،اگر نشانه و قرخنهای حاشد که ونظور ،برخوی از آنوان اسوت ،وطوابق آن عهول

ویشود.

مسأله  .863اگر قرخنه و نشانهای حاشد که وقصود واقف ،توزخع درآود وقوف بور ههوۀ
ووقوف علحهن  -حتی غاججحن  -ویحاشد ،حاخود حوه آن عهول شوود و چنانچوه رسواندن

حخشی از ونافع خا درآود حه برخی از آنان حه علت غاجب بوودن خوا عواوول دخگور وهكون

نجاشد ،حاخد سهن وی کنار گذاشته شود تا هر زوان وقدور شد حه او برسانند.

3

 .1خعنی برداشت ویشود وقف وذکور از قسن «ب» از اقسام وذکور در وسألۀ « »334ویحاشود ،نوه ووورد «ح»
از ههان وسأله.
 .2وثل اخنكه ونافع وقوف ،زخواد و تعوداد فقورا کون حاشود؛ وخصوصوا در صوورتی کوه وقودار وصورف هور خوک از
آنان نحز کن حاشد؛ در این صورت ،حاخد صرف تعداد بیشتری از فقرا حا توجه حه قراجن و شواهد شود.
 .3شوواخان ذکوور اسووت ،نسووجت حووه سووهن افووراد غووایجی کووه جووزء ووقوووف علووحهن هسووتند ،ولووی وتووولی وقووف از
دسترسووی حووه آنووان هرچنوود حووا تحقحووق و جسووتجو ،صووجر و انتظووار وووأیوس و نووااوحوود اسووت ،حكوون وجهووول
الهالک جاری ویشود و حاخد سههشوان  -حوا اجوازۀ حواکن شورع حنوابر احتحواط واجوب  -از طورف آنوان حوه
فقرای دارای شراخط استحقاق صدقه داده شود.

وقف /

مسأله  .864در وواردی که درآود وقف حاخد بین ههۀ ووقوف علحهن توزخع شود ،ا گور

تعووداد آنووان حووه جهووت غاجووب بووودن خووا پراکنوودگی و واننوود آن وعلوووم نجاشوود ،وتووولی
ویتواند حه حداقل وقدار خقحنی خا وورد اطهحنان اکتفا نهاخد؛

هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت تحقحووق و تفحووص را اداوووه دهوود تووا ا گوور افووراد

بیشتری جزء ووقوف علحهن هستند ،سههشان را حه آنان حدهد.

1

مسأله  .865اگر فرد والی را بر «وسلهانان» خا «و ونحن» خا «شحعحان» وقف کورده ،شواول
افرادی ویشود که حه نظر و عقحدۀ وی (واقف) ،وسلهان خا و ون خا شحعه ویحاشند.

شاخان ذکر است ،اگور شوحعۀ دوازده اوواوی ووالی را بور «شوحعحان» وقوف کورده و وعلووم

نجاشد چه عقحدهای در تعرخف شحعه دارد ،فقط شاول شحعحان دوازده اواوی ویشود.

مسأله  .866اگر انسان والی را بر «فقرا» خا «فقرای شهر» وقف کنود ،اختصواص پیودا

وی کند حه فقرایی که دین و وذهجشان وانند واقف حاشد؛

الجتووه ،ایوون وطلووب در جووایی اسووت کووه نشووانه و قرخنووهای وجووود داشووته حاشوود کووه

وقصووود واقووف اختصوواص وقووف حووه فقوورای هنوووذهب حووا خووود ویحاشوود؛ وثوول اخنكووه
واقف از افرادی بوده که در ههۀ ووارد خا در زوانی که فقحری از وذهب خوودش وجوود

داشووته ،انعطوواف و توووجهی حووه فقوورای سووایر وووذاهب نداشووته اسووت کووه شوواخد چنووحن
نشانه و قرخنهای در غالب زوانها و وكانها وجود داشته حاشد.

حنووابراین ،اگوور واقووف وسوولهان حاشوود ،وقووف وخووتص فقوورای وسوولهان اسووت و ا گوور

واقف وسححی خا یهودی حاشد ،فقط فقرای آنهوا وشوهول وقوف ویحاشوند و چنانچوه

واقف اهل وذهب و فرقۀ خاصی حاشد ،شاول سایر فرقهها نهیشود.

مسأله  .867اگر انسان والی را بر «علها» وقف کرده حاشد ،ونظور از آن  -حوه حسوب

غالووب ووووارد « -علهوواء دیوون» اسووت .حنووابراین ،شوواول دانشووهندان طووب و نجوووم و
هندسه و جغرافی و وانند آن نهیشود؛

 .1الجته اگر وتولی احتهال عقالیی ویدهد که برخی از افراد دخگر نحز جزء ووقوف علحهن هسوتند ،چنانچوه
فحص و تحقحق در این زوحنه حه آسانی وحسر است ،احتحاط واجب آن است که تحقحق نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجت ووه ،اگ وور نش ووانه و قرخنوووهای حاشووود ک ووه نش ووان ده وود وقص ووود وی ش وواول ته ووام

دانشهندان خا عدۀ وعلووی از آنان است ،حاخد وطابق آن عهل شود.

مسأله  .868اگر واقوف شورط کورده حاشود کوه ووقووف علوحهن دارای ویژگوی و صوفتی

حاشند  -وثال ودرسه را بر طالب عادل وقف کرده حاشد  -افرادی که دارای آن ویژگی
نحسووتند وثوول طووالب غحوور عووادل ،از تحووت وقووف خووارح بوووده و جووزء ووقوووف علووحهن

نحستند.

این حكن ،در ووردی که واقف انجام عهلی را بر ووقوف علحهن شرط کورده حاشود

نحز جاری است؛ پس ا گور ودرسوه را بور طوالب وقوف نهووده و شورط کنود کوه آنوان نهواز

شووب حخواننوود ،چنانچووه طلجووهای نهوواز شووب نخوانوود ،جووزء ووقوووف علووحهن نخواهوود

بود.

1

مسأله  .869اگر واقف شوراخطی را در وقوفناووه بورای ووقووف علوحهن تصورخح نكورده
کوه اسووتفادۀ آنهووا از وووال وقفوی را وحوودود کنوود ،اوووا حووا توجوه حووه قووراجن و شووواهد ،وجووود

برخی شراخط حه صوورت شورط ضوهنی خوا شورط ارتكوازی وعلووم حاشود حوه گونوهای کوه

وقووف ،وشووروط حووه آنهووا واقووع شووده حاشوود ،در ایوون صووورت رعاخووت شووراخط وووذکور الزم
است.

وووثال ا گوور خانووهای بوورای سووكونت طووالب وقووف شووده حاشوود ،چنانچووه از قووراجن و

شووواهد وعلوووم حاشوود طالبووی کووه دارای خانووۀ ولكووی وناسووب هسووتند وشووهول وقووف

نهیحاشند ،طالب وذکور حق استفاده از آن را ندارند.

مسأله  .871اگر فرد والی را بر «احوام» و «أقوارب» خوود وقوف کنود ،وعحوار تشوخحص

ارحام« ،عرف» ویحاشد و در صورتی که وال را حا قحد «اْلقرب فاْلقرب» 2بر خوخشوان
خود وقف کرده حاشد ،اگر نشانه و قرخنهای وجود داشته حاشد که ونظورش حه ترتحوب

 .1حنابراین نهیتوان گفوت :ههوۀ طوالب ووقووف علوحهن ویحاشوند و خوانودن نهواز شوب تكلحوف واججوی بور
عهدۀ آنان است که اگر انجام ندهند ،وعصحت کرده ،ولی ههچنان جزء ووقوف علحهن حاشند.
 .2خعنی وقف ،ترتحجی بوده و اولوخت حا ارحام نزدخکتر است.

وقف /

طجقات ارث است حه ههان عهل وی گردد ،وگرنه برای تشخحص ارحام نزدخکتر ،حه

عرف رجوع ویشود.

اوالد اوالد و
مسأله  .871اگوور فوورد وووالی را بوور «اوالد» خووود وقووف کوورده حاشوود ،شوواول ِ

نسلهای حعد نحز ویشود.

1

مسأله  .872اگوور فوورد وووالی را بوور «اوالد» خووود وقووف کوورده حاشوود ،پسوور و دختوور در آن

شوورخک ویحاشووند؛ الجتووه اگوور در عووورف خوواص شووهر خووا ونطقووهای وقصووود از اوالد،
فرزندان پسر حاشد ،شاول دختران نهیشود.

اوالد اوالد» نح ووز
ش وواخان ذکووور اسوووت ،حكووون ایووون وس ووأله ش وواول وق ووف ب وور «اوالد و ِ

ویشود.

مسأله  .873اگر فرد ووالی را بور «ذر خوۀ خوود» وقوف نهووده حاشود ،شواول پسور و دختور،
حدون واسطه و حا واسطه (نوهها و نجحرهها و ) ...ویشود.

مسأله  .874اگوور واقووف حگوخوود« :ایوون وووال وقووف بوور پسووران از اوالدم (خووا اوالد پسوورم)

حاشد طجقهای حعود از طجقوه (خوا نسوال حعود نسول)» ،وقوف فقوط شواول پسوران و پسوران
آنها ویشود و دختران واقف و فرزندان آنها  -چه دختر و چه پسر -سههی ندارند.

2

مسأله  .875اگوور واقووف حگوخوود« :ایوون وووال وقووف بوور اوالدم حاشوود نسووال حعوود نسوول» خووا

«حطنا حعد حطون» خوا «طجقوهای حعود از طجقوۀ دخگور» خوا «طجقوهای پوس از طجقوه» ،از ایون
عجارات ،وقف «ترتحجی» برداشت ویشود.

شاخان ذکر اسوت ،عجارتهوای فووق وعهووال بور نووع (الوف) از اقسوام وقوف ترتحجوی

که در وسألۀ حعد ذکر ویشود داللت دارد.

3

 .1کحفحت چنحن وقفی از لحاظ «ترتحجی» خا «تشرخكی» بودن ،در وساجل حعد ذکر ویشود.
پسران از دختران نحز ویشود.
 .2وگر آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنانآوری حاشد که شاول
ِ
 .3ظهور عرفی عجارت واقف (این وال ،وقف اوالدم نسال حعود نسول خوا حطنوا حعود حطون حاشود) در صوورتی کوه
نشانه و قرخنۀ دخگری نجاشد ،رعاخت ترتحب بین نسلها و حطنها است .حنابراین ،تا وقتوی ذر خوۀ واقوف از
نسل و طجقۀ قجل  -که حه واقف نزدخکتر است  -وجود داشته حاشود ،نوحوت حوه نسولهوا و طجقوات حعودی
نهیرسد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .876اگر واقوف ووالی را حوه صوورت ترتحجوی بور اوالد خوود وقوف کنود ،کحفحوت

ترتحب ،واحسته حه وقصود و ونظور واقف است؛

الف .گاه ترتحب را بین طجقات و نسلها قرار ویدهد؛ طوری که تا وقتوی فوردی از

نسوول و طجقووۀ قجوول  -کووه حووه واقووف نزدخكتوور اسووت  -وجووود داشووته حاشوود ،حووه طجقووات

حعدی نهیرسد؛

ب .گووواه وقصوووود ،ترتحوووب بوووین خصوووص هوور فوورد از طجقووهای و فرزنوودان خووودش

ویحاشوود؛ پووس ا گوور وووثال واقووف دو پسوور حووه نووام وحهوود و علووی داشووته و وحهوود دارای

فرزنودی حووه نووام حسون حاشوود ،پووس از فووت وحهوود ،وووال وقفوی ،وشووترک بووین حسوون و
عهوخش علی ویحاشد؛

الجتووه ،ترتحووب در وقووف وهكوون اسووت حووه صووورتهای دخگووری نحووز لحوواظ شووود کووه

وعحار ،ههان نوعی ویحاشد که واقف قرار دادهاست.

اوالد
مسأله  .877اگر واقوف حگوخود« :ایون ووال وقوف حاشود بور اوالدم و پوس از آنهوا بور ِ
اوالدم» ،بین فرزنودان حودون واسوطۀ واقوف و نوههوا حاخود ترتحوب رعاخوت شوود؛ اووا بوین

نوههووا و نسوول حعوود ترتحووب نحسووت .حنووابراین ،پووس از فوووت فرزنوودان ،وووال بووین نوههووا و
نسلهای حعد  -اگر وجود داشته حاشند  -وشترک خواهد بود؛

الجته ،اگر نشانه و قرخنهای حاشد که نشان دهد وقصود واقف رعاخوت ترتحوب بوین

نسلهای حعد نحز بوده ،حاخد وطابق آن عهل شود.

مسأله  .878اگر فرد والی را بر «برادران» خود وقف کند ،برادرانی که حا واقوف از خوک
پدر و وادرنود و برادرانوی کوه فقوط پدرشوان حوا واقوف وشوترک اسوت و بورادران ووادری،

ههه در وقف حهطور وساوی شرخكند.

ههووحن طووور ،در وقووف بوور «اجووداد» خووا «عهوهووا» خووا «داییهووا» ،فرقووی بووین وووادری،

پدری خا پدر و وادری نحست.

1

 .1الجته ،اگر نشانه و قرخنهای حاشد که ونظور واقف فقط وثال برادران پدر و وادری خا عهوهای پدر و ووادری
است ،حاخد وطابق آن عهل شود.

وقف /

مسأله  .879ا گوور واقووف وووالی را بوور «بوورادران» خووود وقووف کنوود ،شوواول فرزنوودان آنووان

نهیشووود 1.ههووحن طووور ،اگوور وووالی را بوور «عهوهووا» خووا «داییهووا»ی خووودش وقووف کنوود،
شاول عهوها و داییهای پدر خا وادر وی نهیشود.

مسأله  .881اگوور واقووف حگوخوود« :ایوون وووال ،وقووف بوور بوورادرانن نسووال حعوود نسوول حاشوود»،

شاول فرزندان پسر و دختر آنان ویشود.

مسأله  .881اگر والی بر «علها و فقرا» وقف شده حاشد ،نحهوی از آن حوه علهوا و نحهوی

حووه فقوورا داده ویشووود .ههووحن طووور ،اگوور فوورد وووالی را بوور «فرزنوودانش و فقوورا» وقووف کوورده

حاشد ،نحهی از آن حه فرزندانش و نحهی حه فقرا ویرسد.

الجته ،اگر نشانه و قرخنوهای حاشود کوه واقوف کحفحوت دخگوری را بورای تقسوحن قصود

کرده ،حاخد وطابق آن عهل شود.

مسأله  .882اگوور ووقوووف علحووه بووین دو شووخص ،وووردد و نوواوعلوم حاشوود ،در صووورت
اوكان حاخد بین آن دو شخص وصالحه صورت گحورد و در غحور ایون صوورت ،ووقووف

علحه حا قرعه وشخص ویشود.

2

مسأله  .883اگوور ترتحجووی خووا غحوور ترتحجووی (تشوورخكی) بووودن وقووف نسووجت حووه ووقوووف

علحهن ،وشكوک حاشود 3،چنانچوه در عجوارت واقوف نسوجت حوه ایون اوور قحودی وجوود
نداشوووته و عجوووارت وی ظهوووور در تش وورخک داش ووته حاش وود ،وق ووف تش وورخكی وحس وووب

ویشود؛

4

در غحر این صورت ،حاخد افرادی که حهطور حتهوی سوهنبور هسوتند (نسول سوابق)،

وقوودار وووورد اطهحنووان از حقشووان ح وه آنووان داده شووود و نسووجت حووه وقوودار وشووكوک کووه
وعلوم نحست سهن آنان است خا سوهن نسول حعود از آنوان ،حاخود بوین دو گوروه وصوالحه

 .1ههچنان که وقف وذکور ،شاول خواهران واقف و فرزندان آنان نحز نهیشود.
 .2کحفحت قرعه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ،وساجل « 335و حعد از آن» ذکر شد.
 .3الجته ،اگر وتولحان ووقوفه در زوانهای قجل حه کحفحت خاصی در توزخع درآود ووقوفوه بوین ووقووف علوحهن
عهل ویکردهاند ،سحرۀ آنان حجت است و حاخد وطابق آن عهل شود.
 .4هرچند این احتهال وجود داشته حاشد که وقصود واقف ،وقف حه صورت ترتحجی است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

صووورت گحوورد و در صووورت عوودم اوكووان وصووالحه ،نسووجت حووه سووهام وشووكوک قرعووه

انداخته شود.

وثال اگر واقف وال را بر تهوام نسولها از اوالدش وقوف کورده ،ولوی عجوارت روشونی

که نشان دهد وقف ترتحجی اسوت خوا تشورخكی وجوود نداشوته حاشود و کحفحوت وقوف از

طریق شرعی دخگری وانند سحرۀ وستهر وتولحان قجلی در تقسوحن درآوودهای ووقوفوه،

وعلوم نجاشد ،چنانچه خک فرزند و نووه داشوته حاشود ،احتودا نحهوی از درآوود ووقوفوه حوه
فرزند واقف داده ویشود؛ سپس ا گر اوكان وصالحه نجاشود ،حوا قرعوه وعلووم ویشوود
که نحن دخگر هن حه فرزند واقف داده شود خا نوۀ او.

 ب) (توضحح عجارتهای وربوط حه) کحفحت وصرف در وقف

مسأله  .884اگر والی بور «پیغهجور ا کورم »و «اجهوه »وقوف شوده حاشود ،در وسوحر
اححای ذکر و بزرگداشت وقام و شأن آن برزگواران صرف ویشود.

1

وانن وود اخنك ووه وج ووالس س وووگواری در اخ ووام وف ووات و ش ووهادت آن حض وورات و

وحافلی بورای بیوان ظلنهوایی کوه بور اخشوان شوده خوا وجوالس ذکور فضواجل و وناقوب و
وكارم اخالق آن حضورات خوا اووور دخگوری کوه حاعوث حواال رفوتن حصوحرت حوه وقوام

رفحع آنان وی گردد ،برگزار شود؛

الجته ،احتحاط وستحب آن است که ثواب این اوور حه آن بزرگواران اهدا شوود

و در این اور فرقی بین اوام زوان  و پدران گرانقدر اخشان نحست.

مسأله  .885والی که وقف بر «حضورت اووام حسوحن »شوده ،صورف اقاووۀ عوزای
آن حض وورت ویشوووود .حنوووابراین ،در هزخن ووۀ روض ووهخوان و پ ووذیرایی ع ووزاداران و س ووایر

چحزهووایی کووه صوورفش بوورای وسووتهعحن وعهووول اسووت ،وصوورف وی گووردد و احتحوواط
وستحب آن است که ثواب آن حه حضرتش اهدا شود.

شاخان ذکور اسوت ،صورف ووال در اقاووۀ عوزا ،ههوان طوور کوه حوا تشوكحل و برگوزاری

 .1در وورد وقف بر حضرت احا عجدام الحسحن

 ،توضححاتی در وسألۀ حعد ذکر ویشود.

وقف /

وجلس قابل انجام است ،ویتواند حا پرداخت وال حه کسی که در وسجد خوا حورم خوا

جای دخگر حه اقاوۀ عزا ویپردازد نحز انجام شود.

مسأله  .886اگر والی  -وانند وغازه ،زوحن ،خانه ،حاغ  -وقف وسجد خا زخارتگواهی
شده حاشد (وقف ونفعت) ،درآود حاصل از آن صرف اووری ویشود کوه وصولحت
وسجد خا زخارتگاه در آن است؛ ووثال در تعهحور ،فورش ،روشونایی ،نظافوت و واننود آن

وصرف وی گردد؛

اوووا پرداخووت درآووود خووا قسووهتی از آن حووه اوووام جهاعووت ،وحوول اشووكال اسووت و

وراعووات وقتضووای احتحوواط توورک نشووود؛ وگوور اخنكووه نشووانهای حاشوود کووه شوواول شوودن
وقف نسجت حه این وورد نحز از آن فههحده شود.

مسأله  .887وووالی کووه وقووف «اووووات» خووا «وحووت خاصووی» شووده ،در جهووت وصووالح
اخووروی آنووان واننوود پرداخووت صوودقه از طوورف آنووان و انجووام خحوورات براخشووان صوورف

وی گردد و اگر احتهوال داده شوود وحوت خوا اوووات حودهی شورعی خوا عرفوی دارنود ،ووال
وقفی در این جهت نحز هزخنه وی گردد.

مسأله  .888اگر والی وقف شده حاشد توا «فوی سوجحل ام» خوا «در اووور خحور» وصورف

شود ،وقصود از آن ،صرف در طاعات و اوووری اسوت کوه ووجوب تقورب حوه پروردگوار
وتعال حاشد.

کحفحت استفادۀ ووقوف علحهن وتعدد از وال وقفی وحدود

مسأله  .889اگر در خانهای که وقف برای سكونت اوالد شوده ،ههوۀ اوالد حخواهنود

سا کن شوند ،در صورتی که خانه گنجاخش بورای سوكونت ههوۀ آنهوا را داشوته حاشود،
ههه ساکن ویشوند؛

در ای وووون صوووووورت ،چنانچ ووووه در انتخ و وواب وح و وول س و ووكونت در آن خان و ووه ن و ووزاع

داشته حاشند ،وحزان نظر وتولی است و اگر وتولی وجود نداشته حاشد خا وی حه علت
اخنكووه دلحلووی بوور توورجحح هوور خووک از آنووان بوور دخگووری نسووجت حووه وحوول وووورد نووزاع وجووود

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نوودارد ،نتوانوود وحوول سووكونت هوور خووک را تعحووین کنوود ،بوورای ایوون کووار از قرعووه اسووتفاده
ویشود.

1

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور برخووی از افووراد از سووكونت اوتنوواع ورزنوود ،حقحووه ویتواننوود

وستقال در آن سا کن شوند و الزم نحست اجاره بهایی حه اوتناع کنندگان بپردازند.

مسأله  .891اگر خانهای که برای سكونت اوالد وقف شده ،گنجاخش سكونت ههۀ
آنووان را نداشووته حاشوود و ههووه حخواهنوود در آن سوواکن شوووند ،حاخوود حووه صووورت روزانووه خووا

واهانوووه خوووا سووواالنه نوحتحنووودی کننووود و چنانچووه در ایوون اووور اخووتالف و نووزاع داشووته

حاشووند ،حكوون وسووألۀ قجوول در وووورد آن جوواری ویشووود و کسووی نهیتوانوود سووكونت در
خانه را ترک کند و در عوض ،نسجت حه سهن خود ،اجارهبها وطالجه نهاخد.
 چند وسأله درحارۀ کحفحت استفاده از ودارس وقفی

2

مسأله  .891وجاز بودن سكونت در ودارسی که برای طالب وقف شده ،حستگی حه
کحفحت وقف دارد؛ پس اگر ودرسه برای تحصحل  -نوه سوكونت  -وقوف شوده حاشود،

سا کن شدن طالب در آن جایز نحست؛

ولی اگر واقف سكونت در ودرسه را وجاز شوهرده خوا ودرسوه را حودون قحود و شورط

خاصی برای طالب وقف کرده و سوكونت در ودرسوه هون از اسوتفادههای وتعوارف و
وعهول در آن حه شهار ویرود ،طالب ویتوانند در آن ساکن شوند.

مسأله  .892اگور واقوف سووكونت در ودرسوه را اختصوواص حوه گروهووی داده خوا شووراخط

خاصی بورای سوا کنحن لحواظ کورده حاشود ،سوكونت در ودرسوه بور سوایر طوالب جوایز

نحست و چنانچه برخی از طالب سا کن ،پس از ودتی فاقد شرط واقف شوند  -ووثال
طلجووهای در ودرسووهای کووه حجوورههووای آن بوورای سووكونت طووالب وجوورد وقووف شووده
ازدواح کند  -حاخد سكونت در ودرسه را ترک کنند.

 .1کحفحت قرعه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ،وساجل « 335و حعد از آن» ذکر شد.
 .2این وساجل در ووارد وشاحه غحر از ودارس نحز جاری است.

وقف /

مسأله  .893اگر ودرسهای که برای طالب وقف شوده وتوولی داشوته حاشود و وتوولی
حسووب اختحوواراتی کووه بوورای وی در وقووف قوورارداده شووده ،نسووجت حووه انتخوواب طووالب

واجد شراخط اعهال نظر وینهاخد ،طالب حق ندارند حدون ههاهنگی وتولی اتاق خوا

حجرهای را در اختحار حگحرند.

مسأله  .894اگر کحفحوت وقوف ودرسوهای حوه گونوهای اسوت کوه سوكونت طوالب در

آن ،نحاز حه اجوازۀ وتوولی ودرسوه نداشوته حاشود ،طلجوهای کوه حوا رعاخوت شوراخط وقوف
زودتر از دخگران در اتاق خوا حجورۀ ودرسوه سواکن شوده اسوت ،نسوجت حوه آن حجوره خوا

اتاق بر سایر طالب اولوخت دارد.

حنووابراین ،تووا ووودتی کووه از سووكونت در آن حجووره انصووراف نووداده و اعووراض نكوورده،

دخگووران حووق وهانعووت و وزاحهووت حووا او را ندارنوود ،هرچنوود ووودت سووكونتش طوووالنی

شووود؛ وگوور آنكووه واقووف هنگووام وقووف ،ووودت وعحنووی را بوورای سووكونت تعحووین کوورده

حاشد 1که در این صورت حا پاخوان وودت ،بور طلجوه واجوب اسوت حودون توأخحر وحول را
تخلحه و ترک نهاخد.

مسأله  .895خارح شدن طلجۀ واجد شراخو وط در وووراد وعهو وول و وتعوارف از حجوره
 -واننوود خووروح جهووت تووأوحن خوووراکی و وووواد وووورد نحوواز روزانووه خووا شوورکت در دروس

روزانه -حق اولوخت وی را نسجت حه حجرهای که در آن ساکن شوده از بوین نهیبورد،

هرچند چحزی از وساجل خود در حجره حاقی نگذاشته حاشد.

مسأله  .896حق اولوخت طلجۀ سا کن واجد شراخط ،حا وسافرتهای عادی خكی دو

روزه خا بیشتر از بین نهیرود؛ حلكوه وسوافرتهای وتعوارفی کوه وهكون اسوت خكوی دو

واه خا بیشتر طول حكشد ،وانند سوفر حوج خوا ز خوارت عتجوات خوا والقوات حوا حسوتگانش

کووه در شووهر دخگووری سوواکن هسووتند خووا وعالجووه بیهوواری کووه فوورد قصوود برگشووت دارد و

نشووانه و شووحجی  -واننوود اثاثحووه و کتابهووای درسووی -در حجووره قوورار داده ،ضوورری حووه
 .1فوورق نوودارد تعحووین ووودت در وقووفناوووه تصوورخح شووده حاشوود خووا حووه گونووهای دخگوور  -واننوود آنچووه در وسووألۀ
« »454ذکر شد  -وقف وشروط حه آن ونعقد شده حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حووق اولوخووت وی نوودارد؛ وگوور آنكووه حووا شووراخط وقووف سووازگار نجاشوود خووا وتووولی حسووب
اختحارات خوخش نسجت حه خالی واندن حجره ووافقت نكند؛

الجته ،حاخد طوری حاشد که فرد عرفا ههچنان وقحن و ساکن ودرسه شوهرده شوود.

حنووابراین ،ا گوور ووودت خووروح حووه قودری طوووالنی شووود کووه سووا کن ودرسووه شووهرده نشووود،
حقش از بین ویرود.

مسأله  .897اگوور در وقووف شوورط شووده حاشوود «طووالب سووا کن در شووبهای اخووام غحوور

تعطحل (خا هر شب) در ودرسه حخواحند» ،چنانچوه طلجوۀ سواکن ودرسوه ،شوبهوا در
وحل دخگری حخواحد ،حق اولوختش از بین ویرود.

مسأله  .898طلجهای که حا رعاخت شراخط وقف در ودرسه ساکن شوده اسوت ،حوق

نوودارد طلجووۀ واجوود شووراخط دخگوور را از وشووارکت حووا خووود در وكووان ونووع کنوود؛ وگوور آنكووه

اتوواق خووا حجووره بوور اسوواس شووراخط وقووف خووا اختحووارات وتووولی خووا حووا توجووه حووه قاحلحووت آن

اتاق 1برای خک نفر آواده شده حاشد.

 کاهش ارزش پول در ووارد تعحين وجلغ از درآود ووقوفه

مسأله  .899اگر واقف در زوان وقف ،وجلغ وعحنی از درآود ووقوفه را برای صورف در

جهتی قرار دهد ،وثال در زوانی که تهام اجاره بهای وغازۀ وقف شده 44 ،هوزار توووان

بوده حگوخد 14« :هزار تووان از اجاره بها را در عزاداری حضرت احا عجدام الحسحن

صرف کنحد» و برای حاقحهاندۀ درآود ،اووور دخگوری را لحواظ کورده حاشود ،چنانچوه حوا
گذشت زوان ،ارزش پول کاهش خافتوه و در نتحجوه اجواره بهوای ووقوفوه افوزاخش خاحود،

چند صورت دارد:

الففف .وعلوووم حاشوود وقصووود واقووف از تعحووین وجلووغ ،اختصوواص نسووجت و درصوود

وعحنووی از کوول درآووود بوووده ،خعنووی در وثووال فوووق ویخواسووته نحهووی از درآووود ووقوفووه
صرف عزاداری شود.

 .1وثل اخنكه حجره کوچک است و گنجاخش بیش از خک نفر را ندارد.

وقف /

ب .وعلوم حاشد وقصوود واقوف از تعحوین وجلوغ ،عوزاداری حوه انودازهای بووده کوه در

زوووان وقووف حووا وجلووغ وووذکور تناسووب داشووته اسووت؛ وووثال ا گوور در زوووان وقووف حووا  14هووزار

تووووان اوكووان برگووزاری خووک دهووه عووزارداری بوووده ،در زوانهووای حعوود هوون خووک دهووه

عزاداری کنند.

ج .وعلوم حاشد وقصود واقف والحظۀ ارزش پول در هر زوان بوده است؛ خعنی در

هوور زوووان حووا توجووه حووه تووورم و کوواهش ارزش پووول ،حووه ههووان وحووزان وجلووغ بیشووتری بوورای
عزاداری اختصاص دهند.

د .ونظور واقف صرفا ههان وجلغ تعحین شده بوده هرچند حا گذشوت زووان ارزش

پول کاهش خاحد ،خعنوی در وثوال فووق حوا گذشوت زووان ،حواز هون ههوان  14هوزار توووان
صرف عزاداری گردد.

حنابراین ،برای تعحین وقداری که حاخد صرف وورد فوق شوود ،از بوین صوورتهوای

وذکور حا توجه حه عجارت واقف و ههحن طور قراجن و شواهد ،وطابق حوا هور خوک از آنهوا

که وقصود وی بوده عهل شود.

1

اجارۀ وال وقفی نسجت حه ووقوف علحهن آخنده

مسأله  .911ا گوور نسوول اول ووقوووف علووحهن خانووهای را کووه حووه صووورت ترتحجووی بوور چنوود

نسل وقف شده برای ودتی  -وثال  0سال -اجواره دهنود و قجول از پاخوان وودت ،نسول
اول ونقرض شوند ،صححح بودن اجاره نسجت حه ودت حاقحهانده حسوتگی حوه اجوازۀ

نسل حعد دارد؛

اگووور نسوول حعووود آن را اجوووازه ندهنووود ،اجوواره نسووجت حووه ووودت حاقحهانووده حاطوول و

چنانچه اجازه دهند ،صححح است و نحازی حه انعقواد دو حوارۀ قورارداد اجواره نحسوت،

هرچند این کار ووافق احتحاط وستحب است.

 .1سووحرۀ وسووتهر وتولحووان قجلووی در کحفحووت عهوول حووه وقووف نحووز حجووت اسووت و در صووورت شووک ،وطووابق آن
عهل ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .911اگوور ووقوووف علووحهن در وقووف تشوورخكی 1وووال وقفووی را بوورای ووودتی اجوواره

دهند و در بین ودت اجاره ،فردی وتولد شود که جزء ووقووف علوحهن بووده و شورخک

در آن حوووه حسووواب ویآخووود ،حكوون اجوواره در ووودت حاقحهانووده نسووجت حووه «سووهن فوورد

جدخد» ،ههان حكن وذکور در وسألۀ قجل ویحاشد .حنوابراین ،ا گور فورد جدخود 2اجواره
را اجازه دهد ،حه اندازۀ سهن خودش والک اجاره بها ویشود.

مسأله  .912ا گوور وتووولی حووه جهووت وصوولحت وقووف ،آن را بوورای ووودتی اجوواره دهوود،

هحچ خک از ووقوف علحهن  -حتی کسانی که حعودا وقوف شواول آنهوا ویشوود  -حوق
ندارنوود اجوواره را رد کننوود و ههووحن طووور در وقووف ترتحجووی ،چنانچووه وتووولی نسووجت حووه

نسولهای حعود والخوت داشوته حاشود و حسوب وصولحت آنوان ،ووقوفوه را اجواره دهود،

نسلهای آخنده حق رد ندارند و در هور دو صوورت ،اجواره صوححح اسوت و هور خوک از
ووقوف علحهن سهن خوخش از اجاره بها را ویبرد.

وعلوم نجودن ووقوف علحه

مسأله  .913اگووور ووقووووف علحوووه بوووودن برخووی از ووووارد ،وعلوووم حاشوود ،اوووا وشووخص

نجاشوود 3ووووارد دخگووری هوون عووالوه بوور آنهووا جووزء ووقوووف علووحهن هسووتند خووا نووه ،وقوودار
حداقل وورد خقحن خا اطهحنان حه عنوان ووقوف علحه وحسوب ویشوند؛

پس چنانچه وعلوم نجاشد 4واقف وال را فقوط بور فرزنودان پسور خوود وقوف کورده خوا

ههووۀ فرزنوودان خووا وشووخص نجاشوود کووه واقووف ودرسووه را وقووف بوور ههووۀ طووالب کوورده خووا

خصوص طالبی که ازدواح نكردهاند« ،فرزندان پسر» و «طالب وجرد» ووقوف علحهن

حه حساب ویآخند.

 .1توضحح وعنای وقف «تشرخكی» و «ترتحجی» ،در وسألۀ « »400ذکر شده است.
 .2خا ولی شرعی وی ،وانند پدر خا پدربزرگ پدری حچۀ ناحالغ.
 .3ووقوف علحه بودن ووارد دخگر از طریق شرعی  -وانند آنچه در وسوألۀ « »570ذکور وویشوود  -ثاحوت نشوده
حاشد.
 .4ههان.

وقف /

مسأله  .914اگوور ووقوووف علحووه در شووجهۀ وحصوووره 1وعلوووم نجاشوود 2و وقووف طوووری

اسووووووت کوووه توزخووووووع بووور تهوووام ووقووووف علح ووه ونظ ووور نج وووده ،در صورتو و وی ک ووه عن وواوین
احتهالووووی قابوول انطجوواق بوور خكوودخگر حاشووند؛ خعنووی حتوووان ووووردی را انتخوواب کوورد کووه
شوواول ههووۀ عنوواوین احتهووالی حشووود ،در ایوون صوووت الزم اسووت حووه ههووحن کحفحووت

عهل شود؛

هثال .1وعلوم نحست درآود وال وقفی ،حاخد صرف «سادات» شود خا «اختام»؛
هثال .2خانهای وعلوم نحست برای سكونت «طالب» وقف شده خا «فقرا»؛

در وثال اول ،درآود ووقوفه حه «سوادات ختوحن» داده ویشوود و در وثوال دوم ،خانوه

در اختحار «طالب فقحر» قرار وی گحرد.

مسأله  .915اگر ووقوف علحه در شجهۀ وحصوره وعلوم نجاشد 3و وقف طووری اسوت
که توزخع بر تهام افراد ووقوف علحه ونظور بوده ،در صورتی که عناوین احتهوالی قابول

انطجاق بور خكودخگر حاشوند ،ووثال وعلووم نحسوت درآوود ِولوک وقفوی حاخود بوین «پسوران»

واقووف توزخووع شووود خووا «فرزنوودان فقحوور» وی ،حووا فوورض اخنكووه واقووف دو پسوور و دو دختوور
داشته حاشد که خكی از پسران و خكی از دختران فقحور اسوت ،نحهوی از درآوود وقوف حوه
پسر فقحر داده شده و برای نصف دخگر در صورتی کوه اوكوان وصوالحه وجوود نداشوته

حاشد ،بین پسر دخگر و دختر فقحر «قرعه» انداخته ویشود.

4

مسأله  .916اگر ووقوف علحه در شجهۀ وحصوره وعلوم نجاشود ،در صوورتی کوه وووارد
احتهالی قابل انطجاق بر خكدخگر نجاشد ،ووقوف علحه حوا «قرعوه» وعلووم ویشوود؛ چوه
اخنكه توزخع بر ووقوف علحهن وقصود واقف حاشد خا نه؛

 .1وعنووای شووجهۀ وحصوووره از تعرخووف شووجهۀ غحوور وحصوووره کووه در صووفحۀ « ،»730پ واورقی « »7ذکوور شووده
است ،فههحده ویشود.
 .2وانند اخنكه دسترسوی حوه وقوفناووه و کسوانی کوه از جزجحوات وقوف وطلوع بوودهانود وجوود نداشوته حاشود و
سحرۀ وستهر وتولحان قجلی ،در کحفحت توزخع درآودهای ووقوفه ناوعلوم حاشد.
 .3ههان.
 .4کحفحت قرعه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ،وساجل « 335و حعد از آن» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

هثال .1والی وقف شده و وعلوم نحست درآودش حاخد صرف «وسجد الوف» شوود

خا «وسجد ب».

هثال .2وكانی وعلوم نحست برای برگزاری «وراسن روضه» وقف شده خا «درس».

هثال .3والی وقف شده و وعلوم نحست درآودش حاخد حوه «طوالب وشوهدی» داده

شود خا «طالب نجفی».

هثال .4والی وعلوم نحست بر «احهد» وقف شده خا «وحهود».
در این ووارد ،ووقوف علحه حا قرعه وعلوم ویشود.

1

الجتووه در وووورد اشووخاص ،در صووورتی قرعووه انداختووه ویشووود کووه اوكووان وصووالحه

بین آنان وجود نداشته حاشد.

2

مسأله  .917اگر فرد وثال حاغی را وقف کند که وحصوول آن توسوط وتوولی حوه ووقووف

علحووه تهلحووک و واگووذار شووود ،ولووی ووقوووف علحووه وعلوووم نجاشوود ،در صووورتی کووه ووووارد

احتهالی غحر وحصوره 3حاشد ،وتولی ویتواند وال را در هور خوک از اووور خحور وصورف

کند و حنابر احتحاط واجب وصرفی را انتخاب کند که احتهال داده شوود وقوف بور آن
صورت گرفته و این احتهال ضعحفتر از احتهال وصرفهای دخگر نجاشد.

4

 .1اگوور احتهووال ووقوووف علحووه بووودن برخووی بوویش از حعضووی دخگوور حاشوود ،حاخوود نسووجت احتهووال در قرعووه زدن
وراعووات شووود؛ وووثال ا گوور  44درصوود احتهووال داده ویشووود وووال بوور «وسووجد الووف» وقووف شووده و احتهووال
ووقوووف علحووه بووودن «وسووجد ب»  44درصوود حاشوود 0 ،کاغووذ قرعووه در نظوور گرفتووه ویشووود کووه خكووی از آنهووا
وتعلق حه «وسجد ب» و چهار سوهن دخگور ور بووط حوه «وسوجد الوف» حاشود؛ سوپس ،حوا قرعوه خكوی از آنهوا
انتخاب ویشود و این حكن در سایر ووارد وشاحه نحز جاری است.
 .2در این وورد ،حه وسألۀ « »444رجوع شود.
 .3خعنی ووارد وشكوک آن قدر زخاد حاشد کوه اگور هور ووورد در نظور گرفتوه شوود ،احتهوال اخنكوه ووقووف علحوه،
ههان وورد حاشد ،احتهوال انودکی اسوت؛ طووری کوه آن احتهوال عرفوا ووهووم حوه شوهار آخود ،واننود اخنكوه
ووارد احتهالی  144وورد حاشد.
 .4شاخان ذکر است ،ا گور کحفحوت وقوف طووری بووده کوه ووقووف علحوه از ههوان احتودا والوک ونوافع وی گوردد،
وانند وورد «ح» از وسألۀ « ،»334در این صورت ونافع و وحصول وقف ،حكن وجهول الهالوک را دارد و
در صورت وأیوس شدن از خافتن صاحجان آن حاخد  -حا اجازۀ حواکن شورع حنوابر احتحواط واجوب  -صودقه
داده شود؛ الجته الزم است صدقه حه وستحقحنی ادا گردد که احتهال ووقوف علحه بودن آنان داده شود.

وقف /

مسأله  .918ا گوور ولكووی وووثال بوورای نحازونوودان وقووف شووده ،ولووی نوووع وقووف آن وعلوووم

نجاشد 1که وقف ونفعت بوده تا اجاره داده شود و اجاره بها صرف نحازوندان شوود خوا
وقووف انتفوواع بوووده تووا نحازونوودان در آن سوواکن شوووند ،در ایوون وووورد نوووع وقووف حووا قرعووه

وعحن ویشود.

ههچنحن ،اگر ولكی وقف انتفاع بورای طوالب خوا دانشوجوخان شوده ،ولوی ووضووع

انتفاع وعلوم نجاشد 2که برای اوور آووزشی وقف شده خا برای اسكان و خواحگاه آنان،

نوع وقف انتفاع ،حا قرعه وشخص ویشود.

شاخان ذکر است ،در هر دو وورد اگر احتهال خک نووع بویش از دخگوری حاشود ،حاخود

نسجت احتهال در قرعه لحاظ گردد .

4 3

تغحير دادن عنوان ووقوفه خا شراخط آن

مسأله  .919تغحیور عنووان ووقوفوه جوایز نحسوت .حنووابراین ،ا گور خانوهای وقوف شوده تووا
اجاره بهای سكونت در خانه صورف وسوجدی شوود ،نهیتووان آن را تجودیل حوه وغوازه

کرده و اجاره بهای وغازه را صرف وسجد کرد؛

وگر آنكه وعلوم حاشود حواقی نگوه داشوتن ووقوفوه حوه صوورت خانوه خصوصوحتی در

وقف نداشوته ،حلكوه واقوف در انشوای وقوف کسوب درآوود از ووقوفوه را حوه هور کحفحوت
وهكن خا کحفحتی که شاول وورد وذکور (وغازه) نحز ویشود اراده کرده است.

ههحن طور ،گواه از قوراجن و شوواهد وعلووم ویشوود کوه واقوف هنگوام انشوای وقوف

ویخواسووته تووا وقتوی درآووود ووقوفووه حووا وجووود عنوووان اولحووه قابوول توجووه و ز خوواد حاشوود ،آن
عنوان تغحیر نكند ،که در این صورت چنانچه درآود ووقوفه حا وجود عنووان اولحوه کون
 .1الجته اگر وتولحان ووقوفه در زوانهای قجل حه کحفحت خاصوی از ووقوفوه اسوتفاده وویکوردهانود ،سوحرۀ آنوان
حجت است و حاخد وطابق آن عهل شود.
 .2ههان.
 .3کحفحت قرعه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ،وساجل « 335و حعد از آن» ذکر شد.
 .4شاخان ذکر است ،حكن «ترتحجی» خا «تشرخكی» بودن وقف در صورت شک ،در وسألۀ « »447ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

و اندک شود ،ویتوان آن عنوان را تغحیر داد؛ وثال ووقوفه را از کاربری وسكونی (اجواره
دادن جهت سكونت) حه کاربری تجاری (وغازه) تجدیل کرد.

شاخان ذکر است ،اگر در عجارت واقف قحدی نجاشد که حاقی گذاردن عنوان اولحه

از آن فههحده شود ،حلكه ظاهر انشای وقف اطالق و شهولی نسجت حه سوایر عنواوین

داشوته حاشود ،تغحیور آن بوورای وتوولی حوا رعاخوت وصوولحت وقوف جوایز اسوت ،هرچنوود
احتهال داده شود غرض واقف حاقی گذاردن عنوان بوده است.

مسأله  .911اگر وقف از نوع انتفاع ،خا ونفعت خا اعن ،حا شراخط خاص وثل وتوولی خوا

ناظر وشخص  -هرچند حهطور شفاهی  -وحقق شده حاشد ،تغحیور نووع کواربری آن خوا
تغحیر شراخط ضهن آن خا تغحیر تولحت خا نظارت در آن صورت شرعی ندارد؛ وگر آنكه

اختحووار چنووحن اوووری در هنگووام وقووف بوورای واقووف خووا شووخص دخگوور قوورار داده شووده

حاشد؛

1

حنووابراین ،در وووواردی کووه چنووحن اختحوواری در هنگووام وقووف قوورار داده نشووده ،ا گوور

حعدا هن وقفناوهای حا شراخط جدخود و تولحوت و نظوارت جدخود تنظوحن و حوه اوضوای
واقووف خووا واقفووحن برسوود ح واز هوون وقووف صووححح شوورعی ههووان وقووف اولحووه اسووت ،و
وكتوحات حعدی که خالف وقف اولحه است اعتجار شرعی ندارد.

وجاحث وربوط حه عدم اوکان استفاده از ووقوفه
 خراب شدن ووقوفه
 oخراب شدن وسجد

مسأله  .911اگووور وس ووجد خوووراب شوووود ،زو ووحن آن 2هحچ گ وواه از وس ووجد ب ووودن خ ووارح
 .1وانند وواردی که در وساجل « 404و  »500آوده است.
 .2ونظور از زوحن ،زوحن «وحدودۀ اصلی وسجد» است وانند زوحن شجستانی کوه وحول نهواز خوانودن بووده
اسووت؛ اوووا غحوور وحوودودۀ اصوولی وسووجد واننوود سووروخس بهداشووتی ،آحدارخانووه ،اتوواق خووادم حكوون سووایر
ووقوفات را دارد.

وقف /

نهیشود 1و جایز نحست آن را حفروشند خا داخل ولک و جواده و خحاحوان نهاخنود خوا در
آنجا خانه خا وغازه و وانند آن حسازند.

ایوون حكوون ،حتووی در وووواردی کووه تعهحوور وسووجد وهكوون نجاشوود خووا ونطقووهای کووه

وسجد در آن قرار دارد خراب و خالی از سكنه شوود  -طووری کوه هرگوز ووورد اسوتفاده

قرار نگحرد  -نحز جاری است.

ههچنوووحن ،اجووواره دادن وسوووجد  -حتووی حعوود از خووراب شوودن  -جووایز نحسو وت و

حكووون اجووواره دادن ووقوفوووات وسوووجد خ ووا او وووال آن در وس وواجل « 544ت ووا  »574بی ووان

ویشود.

2

شاخان ذکر است ،برخی از احكام ور بووط حوه حازسوازی ،تعهحور و توسوعۀ وسوجد در

جلد اول ،وساجل « 1157تا  »1153ذکر شده است.
 oخراب شدن ووقوفاتی غحر از وسجد

مسأله  .912ووقوفاتی غحر از وسوجد  -واننود حواغ ،خانوه ،وغوازه ،حسوحنحه ،حهوام -
اگر حه گونهای خراب شوود کوه عنووان اولحوهای کوه آن ووال هنگوام وقوف داشوته از بوین

برود ،خعنی طوری شود که حه آن ولک« ،حاغ»« ،خانوه» خوا ...گفتوه نشوود ،وراحول ذیول
حه «ترتحب» در آن جاری است:

ّ
سگسدايدوعًىاواولیهبدووفسوشآوهمكىاسث؛
هسزلۀاول:اهكاوجعمیسوب

3

در این صورت ،فروش آن جایز نحست 4.حنابراین ،اگر هر خک از اوور ذیل و اوثوال

 .1الجته ،احكام وربوط حه نجس کردن و تطهحر وساجدی کوه کوال تخر خوب شوده و از بوین رفتوه در جلود اول،
وسألۀ « »1154و جلد سوم ،وسألۀ « »1751و وساجل وربوط حه تردد و سایر تصرفات در جلد سووم ،وسواجل
« 1754و  »1751ذکر شده است.
 .2در این وورد توضححاتی در جلد اول ،وسألۀ « »1155ذکر شده است.
 .3هرچند حا احداث حنای ساده و کن هزخنه ،طوری که عنوان اولحه بر آن عرفا صدق نهاخد.
 .4وگر از وواردی حاشد که در جلود سووم ،وسواجل « 157توا  »150ذکور شود ،وثول آنكوه واقوف در هنگوام وقوف
اجازۀ فروش و تجدیل ووقوفه را در شراخط خاصی حه وتولی داده حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

آن وهكن حاشد ،حاخد اقدام حه آن کنند و نوحت حه فروش ووقوفه نهیرسد:

1

الف .وجلغی برای تعهحر آن قرض گرفته تا حوا درآوود حعودی ووقوفوه ،آن قورض را ادا

کنند؛

ب .از وساعدت والی خحرین استفاده نهاخند؛

2

ج .ولک وذکور را برای ودتی  -هرچند نسجتا طوالنی  -اجواره دهنود و اجواره بهوا

را صرف تعهحر نهاخند؛

د .حا فردی که توانایی حازسازی ووقوفه را دارد ،وصالحه کنند که آن را تعهحر کورده و

در عوض برای ودتی  -هرچند نسجتا طوالنی -3حهطور وجانی از آن استفاده کند؛

ه .حووق تقوودخهی خووا حووق پووذیرۀ ووقوفووه را حووهطووور ووقووت 4در ازای درخافووت عوووض

عوض حق تقدخهی خا پذیره ،ووقوفه آحاد شود.
وعحن واگذار کنند و حا
ِ
ّ
ّ
ّ
م:باشساشیوبسگسدايدوعًىاواولیهجًهابافسوشزدالللسمحیاشآو هلک
هسزلۀدو
زاصلهیشىد؛


5

در این صورت ،حنوابر احتحواط واجوب حاخود حخشوی از آن را فروختوه و حوا آن حقحوه را

حازسازی کنند و در فروش ،حه حداقل وقدار وهكن اکتفا کنند.

 .1الجته در برخی از ووارد ،برگرداندن عنوان اولحۀ ووقوفه الزم نحسوت ،حلكوه گواهی جوایز نهیحاشود؛ توضوحح
وربوط حه این ووارد ،از وسألۀ « »545فههحده ویشود؛
وثال اگر ووقوفه ونزلی بوده که وقف شده تا جهت سكونت اجاره داده شوود و ونوافع آن صورف فقورا شوود
و اکنون خراب شده است و وعلوم است حفظ عنوان اولحه ،خعنی ونزل بودن خصوصحتی در وقف نداشوته
و وقف نسجت حوه سوایر عنواوین وثول وغوازه ،حواغ و واننود آن نحوز شوهول داشوته اسوت؛ در ایون صوورت ،بورای
حازسازی ووقوفوه وتوولی وویتوانود حوا رعاخوت وصولحت وقوف آن را تجودیل حوه وغوازه خوا حواغ و واننود آن از انوواع
وقوووف ونفعوووت نهاخنووود و در صوووورتی کووه حازسووازی آن حووه صوووورت کوواربری اولحووه (ونووزل وسووكونی) خووالف
وصلحت وقف حاشد  -وثل اخنكه کسی برای اجارۀ آن جهت سكونت رغجت ندارد خا اجارهبهای آن انودک
و ناچحز است  -جایز نحست.
 .2در ووردی که اوحد خافتن وتجرع و خحر وجود دارد.
 .3الجته ،در صورت اوكان برای چنحن اجاره خا وصالحه خا وعاوضهای حه حداقل زوان اکتفا شود.
 .4در واگذاری حق تقدخهی خا حق پذیره ،حه حداقل زوان در صورت اوكان اکتفا شود.
 .5الجته ،گاه برگرداندن عنوان اولحه الزم نحست که توضحح وطلب در پاورقی « ،»1از ههحن صفحه ذکر شد.

وقف /

ّ
ّ
وخهباشساشیهىلىفهبازفظعًىاواولیههمكىيیسث؛ 
هسزلۀسىم:بههیچ

در این صورت ،حاخود آن ولوک را حه گونوهای دخگور کوه اوكوان دارد در جهوت وقوف

حكووار گحرنوود؛ 1وووثال چنانچووه ونزلووی بوووده کووه اجووارۀ آن حووه ووقوووف علووحهن پرداخووت

ویشده و اکنون وهكن است حه عنوان زوحن کشاورزی خوا زووحن ورزشوی خوا پارکحنوو

خوووا ...اجووواره داده شوووود ،ههوووحن کوووار را انجووام داده و اجوواره بهووا را حووه ووقوووف علووحهن
حدهند.

2

گاه وهكن است این اور فقط حا تجدیل وقف ونفعت حه انتفاع خا بر عكس وحقوق

شود؛ 3وثال اگر خانهای وقف شوده توا ووقووف علوحهن خوود در آن سواکن شووند (وقوف
انتفاع) ،ولوی خانوۀ ووذکور وخروحوه شوده و اوكوان اسوتفادۀ خوود ووقووف علوحهن از آن
وكوان بورای سوكونت وجووود نداشوته حاشود ،در صووورتی کوه نزدخوکتوور حوه نظور واقووف آن
اسووت کووه از آن حووه صووورت وقووف ونفعووت اسووتفاده شووود ،ویتوووان آن وكووان را بوورای
استفادۀ دخگری اجاره داده و ووقوف علحهن از اجاره بهای آن بهره برند (وقوف انتفواع

تجدیل حه وقف ونفعت شود).

4

هسزلۀچهازم:اشهلکهركىزهیچاسحفادۀديگسیكهبحىاوآوزادزخهثولفبكاز
گسفثهمكىيباشد؛ 

وانند اخنكه در وثال ذکر شده در «ورحلۀ سووم» ،زووحن قابول بهرهبورداری در وووارد

ووذکور نجاشود و فقووط دخگوران حاضور حاشووند بورای آنكووه زووحن را حوه ولووک خوود اضووافه

کنند ،آن را حخرند؛

 .1در حعضووی ووووارد ،وا گووذاری حووق تقوودخهی خووا پووذیره حووهطووور داجوون بوور ایوون ورحلووه و وراحوول « 0و  »0وقوودم
ویشود ،که توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر ویگردد.
 .2حنابراین ،در این فرض نوحت حه فروش ووقوفه نهیرسد و توا سور حود اوكوان الزم اسوت انتفاعوات و ونوافع
فدای عحن ووقوفه شده و از فروش وقف پرهحز گردد.
 .3الجته ،برای تجدیل وقف انتفاع حه ونفعت خا برعكس ،توضححات وساجل « 330و  »330لحاظ گردد؛
 .4حنابراین ،در وواردی که اوكان بهرهگحوری از وكوان وقفوی حودون فوروش آن حوه صوورتهای وختلفوی وجوود
داشووته حاشوود ،چنانچووه برخووی از آنهووا حووه نظوور واقووف نزدخووکتر بوووده ،ههووان وووورد لحوواظ شووود؛ توضووححات
بیشتر ،در وسألۀ « »515ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در این صورت ،حاخد آن را حفروشند و حنابر احتحاط واجب حا پول آن ولوک دخگوری

خرخده 1و وقف کنند و احتحاط واجب آن است که در صوورت اوكوان وقوف جدخود،

ههان عنوان اولحه را داشته حاشد؛ 2وثال اگر ونزل بوده اکنون خانهای خر خوداری شوده
و وانند وقف اولحه وقوف گوردد و ا گور ایون اوور وهكون نجاشود ،هور چحوزی کوه حوه عنووان

اولحه نزدخکتر و شجحهتر است ،خرخداری و وقف شود.

3

شاخان ذکر است ،پول فروش ووقوفه ،عاخدی وحسوب نشده و وشهول حق التولحه و

حق النظارهای که از عاجدات وقف برای وتولی خا ناظر قرار داده شده نهیشود.
هسزلۀپًدن:هیچيکاشهىازدفىقهمكىيباشد؛ 

در این صورت ،حاخد وال ووقوفه را فروخته و پولش را در جهت وقف حكار گحرنود؛

وثال اگر خانهای بوده که ونافعش هور سواله صورف عوزاداری و روضوهخوانی ویشوده،
اکنون پول فروش خانه را در عزاداری و روضهخوانی صرف کنند.

4

شوواخان توجووه اسووت ،اگوور نظوور واقووف در هنگووام وقووف ایوون بوووده کووه ولووک ،فقووط حووا

وجود ههان عنوان اولحه وقف حاشود ،ووثال قصودش ایون بووده کوه حواغ ووقوفوه فقوط حوه

صووورت حوواغ و در ههووان وحوول ،وقووف حاشوود ،در ایوون صووورت حووا خووراب شوودن حوواغ،

چنانچه اوكان حازسازی آن حه صورت حاغ نجاشد ،وقف حاطل شوده و زووحن حوه ولوک
واقف و در صورت فوت او حه ورثهاش در هنگام فوت بروی گردد.

5

 .1هرچند شراکتی ،طوری که حعد از احداث حناء و آحادانی ،سهن وقف از سهن شرخک افراز و جدا شود.
 .2الجتووه ،گوواه الزم نحسووت ووقوفووه ههووان عنوووان اولحووه را داشووته حاشوود ،کووه توضووحح آن در صووفحۀ «،»734
پاورقی « »1ذکر شد.
 .3گفتنی است اگر ووقوفۀ وذکور وشتهل بر زووحن (عرصوه) و حنواء (اعحوان) بووده اسوت ،حتوی االوكوان پوول
فروش زوحن ،صرف در خرخد زوحن وشاحه گردد و صرف در احداث حناء و اعحان نشود.
 .4حوودیهی اسووت ایوون حكوون ،در صووورتی اسووت کووه بهوورهبوورداری از ووقوفووه حووه شووحوههووای ذکوور شووده در چهووار
ورحلۀ قجل وهكن نجاشد.
 .5حلكه ا گور وقصوود واقوف آن بووده کوه فقوط حنوای ووجوود توا زووانی کوه خوراب نشوده وقوف حاشود ،حوا خوراب
شدن حاغ وقف حاطل ویشود ،هرچند اعاده عنوان وهكن حاشد؛ الجته ،غالب ووارد وقف چنحن نحسوت
و وطلوب وقف کنندگان در انشای وقف ،وتعدد است.

وقف /

مسأله  .913اگر ووقوفاتی غحر از وسجد خراب شوند ،گواه وا گوذاری حوق تقودخهی خوا

پذیره حهطور داجن بر وراحل ووذکور (وووارد  7و  0و  )0از وسوألۀ قجول وقودم اسوت ،ایون
اووور در جووایی اسووت کووه وعلوووم حاشوود در نظوور واقووف ،وا گووذاری حووق تقوودخهی خووا پووذیره

حهطور داجن و خرخد وكان دخگر وقدم بر وراحل وذکور ویحاشد؛

وووثال ا گوور وحلووی کووه حووه عنوووان دروانگوواه سووالهندان وقووف گردخووده خووراب شووود و

حازسازی آن حه عنوان دروانگاه وهكن نجوده و راه ونحصر در دو کار حاشد:

الف .حا پول فروش حخشی از زوحن خوا کهوک نحكوکواران خوا غحور آن ،وحول ووذکور را

حه عنوان وسكونی خا تجاری حازسازی کورده و آن را اجواره دهنود و اجواره بهوا را صورف
دروان سالهندان نهاخند؛

ب .حووق تقوودخهی خووا پووذیرۀ ولووک را حووهطووور داجوون وا گووذار نهوووده و حووا پووول آن وحوول

دخگووری خرخووداری کوورده و حووه عنوووان دروانگوواه سووالهندان حسووازند ،در ایوون صووورت

چنانچه حه تشخحص وتولی وورد (ب) نزدخکتر حه نظر واقوف حاشود 1حاخود ههوحن کوار
را انجام دهند.

 oخراب شدن قسهتی از ووقوفه

مسأله  .914اگر قسهتی از وال وقفی خراب شود و اوكان حازسازی خوا بهورهبورداری از

آن حه صورتهای وختلفی که در وسألۀ « »514ذکر شد ،وجود نداشته حاشود ،حخوش
وخروحۀ ووقوفه ،فروخته شده و پول فروشش در جهتی که حوه وصولحت قسوهت آحواد

ووقوفه حاشد  -حا رعاخت آنچه نزدخکتر حه نظر واقف است  -صرف ویشود.

شاخان ذکر است ،در صورتی که قسهت آحاد وقف نحازی نداشته خا اوكان صورف

وجه در آن وجود نداشته حاشد ،وجلوغ ووذکور در ووقوفوۀ دخگوری کوه کحفحوت وقوف آن

وانند وقف اول است صرف ویشود.

مسأله  .915اگ وور درختوووی کوووه وق ووف ش ووده تووا وحص ووولش صوورف در جهت ووی  -و ووثال
 .1حعحد نحست در چنحن وثالی ههحن طور حاشد ،خعنی وورد (ب) نزدخکتر حه نظر واقف حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

َ
عزاداری  -گوردد ،خشوک شوود خوا کنوده شوده و اوكوان کاشوتن ههوان درخوت وجوود

نداشته حاشد ،دو صورت دارد:

الف .آن درخوت خكوی از درختوان حواغ وقفوی بووده اسوت؛ در ایون صوورت ،ا گور حواغ

نحاز داشته حاشد ،حاخد درخوت را فروختوه و پوولش را صورف آحوادنی حواغ کننود؛ در غحور

ایوون صووورت ،پووولش را در جهتووی کووه بوور آن وقووف شووده  -وثوول عووزاداری  -وصوورف

نهاخند.

ب .آن درخت جزء حاغ وقفی نجووده ،حلكوه ووثال ههوان درخوت وقوف شوده حاشود،

در این صورت حاخد آن را فروخته و حا پول فروشش نهال خا درخت دخگری خر خوده و حوه

صورت سابق وقف کنند و چنانچه وهكن نجاشد ،پولش را در جهتی که بر آن وقوف

شده وصرف نهاخند.

 oخارح نشدن ووقوفه از وقف بودن ،حا وجود اوکان استفاده از آن

مسأله  .916اگر ووقوفه خراب شود ،اوا طوری است که هنوز ویتوان حوه انودازۀ قابول

توجهی  -هرچند کن  -از آن استفاده نهود ،چنانچه حتووان آن را حازسوازی کورد  -هرچنود

حوا اجوواره دادن ووقوفوه و صوورف اجواره بهووا در تعهحور و حازسووازی  -حاخود ایوون کوار انجووام

شود 1و اگر وهكن نجاشد ،آن وال از وقف بودن خارح نشده و ونفعت خا انتفاعی کوه
دارد  -حا وضع ووجود  -در جهت وقف حكار گرفته ویشود.

 از بين رفتن ووقوف علحه (ووردی که وال بر آن وقف شده)

مسأله  .917اگر آنچه وال بر آن وقف شده از بین برود؛ وثل آنكه والی وقوف شوده توا
درآودش صرف وسوجد خوا ودرسوه خوا حسوحنحۀ وشخصوی شوود ،اووا آن وكوان خوراب

شده حاشد ،خا اوكان حكارگحری درآود در آن وورد ونتفی شود ،دو صورت دارد:

 .1حازسازی ووقوفه خوا تجدخود حنوای آن الزم اسوت در صوورت اوكوان حوه ههوان عنووان اولحوه حاشود؛ وگور ووورد
استثنایی که در صفحۀ « ،»734پاورقی « »1ذکر شد.

وقف /

الف .اوحد حازگشت آن در آخندۀ وورد نظر ،وجود دارد؛

در ایون صوورت ،حاخود در آووودهای وقوف را جهوعآوری و نگهووداری نهاخنود توا وووانع

برطرف شده و صرف وورد وقف شود.

ب .اوحد حازگشت آن وجود ندارد؛ وثل آنكه وسوجد خوا ودرسوه خوا حسوحنحۀ ووذکور

جزء خحاحان شده حاشد و از بین رفته وحسوب شود؛

در ایوون صووورت ،الزم اسووت درآووود ووقوفووه در آنچووه نزدخووکتر حووه نظوور واقووف اسووت

صرف گردد و این اور در ووارد وختلف ،وتفاوت ویحاشد؛

الجته ،این حكن در جایی است که واقف در وقوف ووال بور وسوجد خوا حسوحنحه خوا

ودرسه ،تعدد وطلوب داشوته حاشود کوه شواخد حتووان گفوت غالوب وووارد ههوحن گونوه

است؛ خعنی در وقف وذکور دو وطلووب لحواظ شوده ،خكوی قورار دادن ووال حوه عنووان
صوودقۀ جار خووه و دوم صوورف درآووود وووال در وكووان وووورد نظوور (وسووجد خووا حسووحنحه خووا

ودرسۀ حه خصوص)؛

1

اوا اگر خصوصحت آن وكان حه صورت وحدت وطلوب بووده ،حوا فورض خرابوی خوا

حال استفاده شدن آن وحل برای ههحشه ،وقوف حاطول شوده و حوه واقوف خوا ورثوهاش در
هنگام فوت بر وی گردد.

2

مسأله  .918اگر وال بر جهت خاصی وقف شود وانند اخنكه وغازهای وقوف شوده توا
درآووود آن صوورف در عووزاداری در وكووان خاصووی شووود ،ولووی پووس از ووودتی آن وكووان از

بین برود خا طوری شود که اوكان عهل حه وقف در آن ونتفی گردد ،حكن وسوألۀ قجول
در وورد آن جاری ویشود.

 .1حه عجارت دخگر وطلوب واقف از وقف ،قورار دادن ووال حوه عنووان صودقۀ جارخوه حوا اولوخوت و تقودم صورف
درآود وال در وكان وورد نظر بوده اسوت ،طووری کوه حوا ونتفوی شودن خصوصوحت ووذکور ،وطلووب دخگور
وی (صدقۀ جارخه) حاقی حاشد.
 .2وشاحه این حكن در وقف بر اوالد ،در وسألۀ « »343ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 حدون استفاده واندن خا وتروکه شدن ووقوفه

مسأله  .919اگر زوحنوی وقوف انتفواع بووده و ووضووع آن وشوخص حاشود ،ولوی طووری

شود که بهرهبرداری از آن انتفاع ونتفی گوردد ،وقوف حوه قووت خوود حواقی اسوت و حاخود
در آنچه نزدخكتر حه نظر واقف است وورد استفاده قرار گحرد؛
ّ
هثالاول :اگر ولكی حه عنووان حهوام عهوووی روسوتا وقوف شوده توا اهوالی روسوتا از
1

آن انتفاع برند ،ولی از آنجا کوه در ههوۀ ونوازل روسوتا حهوام شخصوی احوداث شوده،

دخگوور حهووام عهووووی وووذکور وتروکووه و حوودون اسووتفاده شووده حاشوود ،در ایوون صووورت
چنانچه استفاده از آن در انتفاع دخگوری کوه ووورد احتحواح اهوالی روسوتا اسوت واننود

سروخس بهداشتی عهووی نزدخکتر حه نظر واقف است در ههحن وورد استفاده شود.
هثف ّ
فالدوم :اگوور آب انجووار قوودخهی کووه وقووف بوورای تووأوحن آب اهووالی روسووتا بوووده ،حووه

دلحووول لولوووهکشوووی آب بوورای ونوووازل روسووتایی وتروکووه و حوودون اسووتفاده شووده حاشوود،

چنانچه استفاده از آن حه صورت وقف ونفعت نزدخکتر حه نظر واقف ویحاشد ،وثل
اخنكووه اجوواره داده شووود و درآووودش در تووأوحن هزخنووۀ وووالی آب وصوورفی اهووالی روسووتا

صرف گردد ،در ههحن وورد حه کار گرفته شود.

2

3

 .1الجتووه ،ایوون در صووورتی اسووت کووه واقووف در اصوول وقووف نهووودن آن ،در ووض ووع وووورد نظوور خووود ،وحوودت
وطلوووب نداشووته حاشوود ،خعنووی ووویخواسووته آن وووال حووا ونتفووی شوودن انتفوواع خووود ووقوووف علحووه ههچنووان
وقووف حاشوود و شوواخد حتوووان گفووت غالووب ووووارد ههووحن گونووه اسووت و واقووف در نظوور داشووته وووال وقفووی حووه
صورت «صدقۀ جارخه» ههچنان حاقی حهاند و حهطور دخگری از آن استفاده شود.
 .2خا تهحه وخازن عهووی آب بورای اهوالی روسوتا کوه در زووان قطوع شودن آب لولوه کشوی خوا کهجوود آب از آن
استفاده شود خا تهحه آب سردکنهای عهووی که در فصل تاحستان جهت توأوحن آب شورب خنوک بورای
وردم روستا از آن استفاده شود.
 .3ههحن طور ،اگر غسالخانۀ قدخهی روستا که قجال وقف شده حا احداث غسالخانوۀ جدخود و وحلوی بورای
تجهحووز اووووات روسووتاجحان ،وتروکووه و حوودون اسووتفاده شووده حاشوود ،چنانچووه اجوواره دادن آن و صوورف وووال
االجاره در هزخنۀ تجهحز اووات روستا نزدخکتر حه نظر واقف است ،وطابق آن عهل شود.

وقف /

 وخارح تعهحر و تروحن ووقوفه

مسأله  .921اگر حقاء و بهرهبرداری از ووقوفه احتحاح حوه تعهحور و توروحن داشوته حاشود،

چنانچه واقف وال خا درآودی برای این جهت در نظر گرفته است ،طجق ههان رفتوار

ویشود؛

در غحر این صورت ،از عواجد و درآود ووقوفه بورای تعهحور آن اسوتفاده ویشوود و در

ایوون حالووت وخووارح تعهحوور ،بوور حووق ووقوووف علحووه وقوودم ویحاشوود؛ حتووی ا گوور ووقوووف

علحه نسلهای وتعودد حاشوند و تعهحور ووقوفوه جهوت حفوظ آن بورای نسولهای حعود،

ووجب شود تهام درآود فعلی ،صرف تروحن و تعهحر گردد و نسل فعلی ووقووف علحوه

هحچ بهرهای از ووقوفه نجرند ،حاز هن الزم است این کار انجام شود.

مسأله  .921اگر ووقوفهای که نحاز حه تعهحر دارد ،وال ووجودی برای چنحن هزخنوهای

نداشووته حاشوود ،وتووولی ویتوانوود حووه عنوووان «وتووولی ووقوفووه» وووالی بوورای ایوون کووار قوورض
کنوود و در ایوون صووورت شووخص وتووولی حوودهكار نهیشووود؛ حلكووه وی حووه عنوووان وتووولی

ووقوفه 1حدهكار اسوت کوه ایون حودهی را از ونوافع و درآوود ووقوفوه خوا عواجود اوووالی کوه
برای ووقوفه وقف شده است خا وناحع دخگری وانند آن ،پرداخت وی کند.

ههووحن طووور ،وتووولی ویتوانوود از وووال خووود وجلغووی را بوورای تعهحوور ووقوفووه اسووتفاده

کند ،حه قصد اخنكه حعدا طلجش را از درآود ووقوفه بردارد.

مسأله  .922ا گوور وتووولی ،هووون زوووان تولحووت چنوودین ووقوفووه را عهوودهدار حاشوود ،در
صورتی که حعضی از ووقوفات درآود کافی برای تأوحن وخارح خوود را نداشوته حاشود،

وتولی نهیتواند آن را حهطور وجانی از عواجد ووقوفۀ دخگر تأوحن نهاخد؛

الجت ووه ،اگ وور  -و ووثال  -ووقوفوووۀ «الوووف» وق ووف ش ووده ت ووا درآو وودش ص وورف در ت ووأوحن

هزخنووههووای ووقوفووۀ «ب» گووردد ،اشووكال نوودارد؛ واننوود ووقوفوواتی کووه وقووف شوودهانوود تووا
درآود آن صرف وخارح وسجد خا حسحنحۀ وعحن شود.

 .1شخصحت حقوقی وتولی حدهكار ویشود ،نه شخصحت حقحقی وی.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههووحن طووور ،اگوور ووقوفووۀ «الووف» وقووف شووده تووا درآووودش صوورف در وخووارح وسووجد

وعح ون شود و ووقوفۀ «ب» وقف شوده توا درآوودش صورف وخوارح حسوحنحۀ وعوحن شوود،

نهیتوان درآود ووقوفۀ «الف» را صرف حسحنحه و درآود ووقوفه «ب» را صرف در وسجد
کرد.

مسأله  .923اگر وتولی هن زوان ،تولحت چندین ووقوفه را عهدهدار حاشد و هر کودام
از ووقوفووات وووذکور ،وخووارح و هزخنووههووایی واننوود تعهحوور ،نگهجووانی و آبیو واری داشووته

حاشوود ،چنانچووه وقوودار ایوون هزخنووههووا در هوور ووقوفووه حووا ووقوفووۀ دخگوور وتفوواوت حاشوود،

وتولی نهیتواند هزخنهها را حهطور وساوی بین ووقوفات قسهت نهاخد؛

وووثال ا گوور هزخنووۀ تعهحوور ووقوفووۀ «الووف»  1وحلحووون تووووان ،و ووقوفووۀ «ب»  7وحلحووون

تووان حاشد ،نهیتواند از وجهوع  0وحلحون توووان هزخنوه 4 ،وحلحوون توووان را از عواجود
ووقوفووه «الووف» برداشووت نهاخوود؛ حلكووه حاخوود هزخنووۀ هوور ووقوفووه را از عواجوود ههووان ووقوفووه

لحاظ نهاخد.

فروش و تجدیل ووقوفه

مسأله  .924فووروش وووال وقفووی جووایز نحسووت؛ وگوور در ووووارد خاصووی کووه در وسوواجل
گذشته حه آن اشاره شد.

1

حنابراین ،در غحور آن وووارد ،حتوی در صوورتی کوه حتووان ووقوفوه را تجودیل حوه احسون

نهود ،فروش آن جایز نحست.

مسأله  .925در وووواردی کووه فووروش وووال وقفووی جووایز اسووت ،چنانچووه واقووف وتووولی

خاصی بورای وقوف تعحوین کورده حاشود کوه تهوام اووور وقوف را حوه او وا گوذار کورده ،الزم

نحست وتولی برای فروش آن از حا کن شرع خا فرد دخگری اجازه حگحرد؛

2

 .1ووارد جواز فروش وال وقفی در جلد سوم ،وساجل « 157تا  »150و برخوی توضوححات آن ،در وسواجل «514
تا  »510ذکر شد.
 .2برای وعلوم شدن وحدودۀ اختحارات وتولی ،حه وساجل « 550تا  »555رجوع کنحد.

وقف /

در غحر این صوورت ،بورای فوروش  -حنوابر احتحواط واجوب  -وطلقوا اجوازه از حواکن

شرع الزم است.

مسأله  .926ا گوور وتووولی حخواهوود وووال ووقوفووه را حفروشوود و ادعووا کنوود وجوووزی بوورای
فروش آن وال وقفی وجود دارد ،وشتری تنها در صورتی کوه وجوود وجووز بوراخش ثاحوت

شود ویتواند آن را خرخداری نهاخد.

الجته ،اگر حعد از انجام وعاوله ،وشتری خا فرد دخگری نسجت حه وجود وجوز شوک

کند ،وعاوله صححح حه حساب ویآخد.

1

وا گذاری حق تقدخهی خا حق پذیرۀ ووقوفه

مسأله  .927وتولی ووقوفوه الزم اسوت غجطوه و صوالح وقوف را لحواظ نهووده و نجاخود

در واگووذاری حقوووق ووقوفووه  -واننوود حووق تقوودخهی خووا حووق پووذیرۀ زوووحن وقفووی - 2حووه

دخگران ،حه گونهای عهل نهاخود کوه والحوت ووقوفوه خوا ونوافع آن بورای ههحشوه کواهش

خافته خا اصل عحن ووقوفه حه خطر افتد؛

3

الجته ،وهكن است گاه وثال حه دلحل اخنكه وستأجری برای زووحن پیودا نهیشوود،

 .1بر این اساس ،کسی که وستقحها وال وقفی را خرخدار ی وی کند حاخد وجود وجوز فروش وال وقفی بوراخش
ثاحووت شووود؛ اوووا کسووی کووه حووا خووک واسووطه خووا بیشووتر ،از شخصووی کووه وووال حووه عنوووان والووک در اختحووارش
ویحاشد آن را خرخداری وی کند ،الزم نحست وجود وجوز فروش قجلی براخش ثاحت شود.
شاخان ذکر است ،چنانچه ووقوف علحهن در وجود وجوز حا وتولی نزاع داشته حاشند و پوس از وراجعوه حوه
حاکن شرع ،وی حكن حه عدم ثجوت وجوز و در نتحجه حاطل بوودن وعاولوهای کوه توسوط وتوولی انجوام شوده
نهاخد ،خرخدار حاخد حه این حكن ترتحب اثر دهد و وال ووذکور را وقفوی وحسووب کورده و برگردانود و وتوولی نحوز
چنانچه ثهن وعاوله را تحویل گرفته ،حاخد آن را حه خرخدار پس دهد.
 .2توضحح «حق تقدخهی» خا «حق پذیره» زوحنهای وقفی در صفحۀ « ،»703پاورقی « »1ذکر شد.
 .3واگذاری داجهی حوق تقودخهی خوا حوق پوذیرۀ زووحن ووقوفوه ووجوب وویگوردد ارزش دارایوی ووقوفوه و ونوافع
آخندۀ آن حاحت اجاره و سایر عواخد ،حهطور قابل توجهی کاهش خاحود .حنوابراین ،هرچنود از جهوت شوكلی،
عحن ولک حفظ شده و زووحن ووقوفوه فروختوه نشوده ،ولوی از جهوت وحتووایی ،حخوش ز خوادی از والحوت
ولک و ونافع آن برای ههحشه عرفا از دست رفته تلقی وویگوردد و اسوتهرار عواجود وتعوارف ووقوفوه  -نسوجت
حه قرون و اعصار آخنده  -حا خطر وواجه وویشوود ،طووری کوه در برخوی از وووارد ،عواجود ووذکور کوافی بورای
اجرای نحت واقف و عهل حه وقف نخواهد بود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وصلحت ووقوفه اقتضا کند حق تقدخهی خا حق پذیره واگذار شود ،که در این وورد

1

ویتوان حق تقدخهی خا پذیرۀ ووقوفه را حه وقداری که خالف وصولحت وقوف نجاشود
واگذار نهود.

2

حنابراین ،تا حد اوكان نجاخد حق تقدخهی خا پذیره حهطور داجن وا گوذار شوود 3،ولوی

چنانچووه واگووذاری آن حووهطووور ووقووت  -هرچنوود نسووجتا طوووالنی  -وهكوون نجاشوود ،وثوول
اخنكه کسی حاضر نجاشد اقدام حه پرداخت وجه وناسوجی در قجوال در اختحوار گورفتن

ووقت آن نهاخد ،حا رعاخت توضححاتی که در وسألۀ « »517ذکر شود ،حوق تقودخهی خوا

پذیره حهطور داجون واگوذار وی گوردد و حوا پوول آن 4،وحول دخگوری خر خوداری شوده 5و در
جهت وقف حكار گرفته ویشود.

انتقال خا تصرف در اووال وربوط حه ووقوفه

مسأله  .928لوووازم و وسوواخلی  -واننوود فوورش ،چووراغ ،ظوورف ،قوورآن ،کتووابُ ،وهور نهوواز

و - ...که حه ووقوفاتی از قجحل وسجد ،حسحنحه ،ودرسه خوا غحور اخنهوا وا گوذار ویشوود
وعهوال دو نوع است:

 .1این اووال« ،وقف» وسجد خا غحر آن شده حاشد؛

 .1حق تقودخهی در برخوی وووارد دخگور نحوز قابول وا گوذاری اسوت کوه توضوحح آن ،در وسواجل « 514و  »517ذکور
گردخد.
 .2در واگذاری حق تقدخهی خا پذیره ،حه حداقل زوان در صورت اوكان اکتفا شود.
 .3حنوابراین ،ا گور ووثال ووقوفوه خوراب شوده حاشود ،حسوب ووورد از راه کارهوایی کوه در وسوأله « »514ذکور شود،
استفاده ویگردد.
 .4حووا توجووه حووه آنچووه در پوواورقی قجوول بیووان شوود ،هزخنووه کووردن پووول وووذکور حووه عنوووان عاخوودی ووقوفووه ،خووالف
وصلحت وقف و ووقوف علحه وحسوب ویشود و رعاخت وصولحت اقتضوا وویکنود وجوالغ ووذکور  -کوه
حنابر نظر عرف ججران کنندۀ کاستی حاصل در ارزش عحن ووقوفه پس از واگذاری حق تقدخهی خوا پوذیره
بوده  -صورف خر خود وحول دخگوری شوود توا عواجود وتعوارف ووقوفوه و اجورای نحوات واقوف ،بورای سوالحان و
قرون آخنده استهرار خاحد.
 .5وحوول جدخوود از اووووال ووقوفووه ویحاشوود و حووه اصووطالح «ولووک ووقوفووه» اسووت و خووودش وقووف نهیحاشوود و
عاخدات آن ،در حكن عاخدات ووقوفه وحسوب ویشود.

وقف /

 .2اووال وذکور« ،ولک» وسجد خا غحور آن شوده؛ ووثال فوردی آن را حوه وسوجد اهودا

نهوده حاشد؛

در صورت اول ،اگر وقف از نوع وقف انتفاع 1حاشد ،انتقال آن اووال و اسوتفاده در

وحوول دخگوور جووایز نحسووت؛ پووس اگوور ایوون اووووال وقووف وسووجد شووده حاشوود ،بووردنش حووه

حسحنحه خا بر عكوس وجواز نهیحاشود و ا گور وقوف وسوجد خوا حسوحنحۀ خاصوی شوده،

نجاخد حه وسجد خا حسحنحۀ دخگر برده شود.

اوا اگر این اووال ،وقوف ونفعوت خوا اعون از انتفواع و ونفعوت 2حاشود ،وتوولی وقوف

ویتواند حا رعاخت وصلحت اووال وذکور را اجاره دهد.

3

حكن صورت دوم ،در وسألۀ « »574ذکر ویشود.

مسأله  .929اگر فرد والی را برای استفاده در وساجد خا حسوحنحههوا و واننود آن( ،نوه
وسووجد خووا حسووحنحۀ وعووحن) حووه صووورت عووام وقووف نهاخوود - 4واننوود وجلوودات قوورآن حووه

صووورت  74جزجووی 54 ،پوواره 144 ،حزبووی کووه در وجووالس توورححن خووا وراسوون شووبهووای

اححاء در وواه وجوارک روضوان خوا وجوالس خوتن قورآن اسوتفاده وویشوود  -وقوف ووذکور

صووححح اسووت و انتقووال آن از خووک وكووان حووه وكووان دخگوور حسووتگی حووه کحفح ووت وقووف
دارد؛

پس چنانچه وقف شده که فقط در وساجد وورد استفاده قرار گحرد ،انتقال آن حوه

وسجد دخگر اشكال ندارد ،ولی نجاخد حه حسحنحه خوا ونوزل ونتقول شوود؛ اووا ا گور وقوف

شده در اوا کن وذهجی خا وجالس ترححن استفاده شود ،انتقال آن از وسجد  -وثال -

حووه حسووحنحه خووا وجلووس توورححن اشووكال نوودارد؛ الجتووه ،ایوون نقوول و انتقووال الزم اسووت حووا
اجازۀ وتولی وقف حاشد.

 .1توضحح وقف انتفاع ،در وسأله « »337ذکر شد.
 .2توضحح وقف ونفعت خا وقف اعن از انتفاع و ونفعت ،در وساجل « 330و  »335ذکر شد.
 .3حكن فروش خا انتقال این اووال در ووارد غحر قابل استفاده بودن آن ،در وساجل « 571تا  »577ذکر ویشود.
 .4وعنای وقف عام ،در وسألۀ « »353ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،ایون حكون اختصواص حوه وقوف قورآن کورخن نودارد و شواول سوایر

اشحاء نحز ویشود.

1

مسأله  .931اووالی که ولک وسجد خا حسحنحه و واننود آن اسوت ،ولوی وقوف نشوده

 -واننوود وجلوودات قوورآن حووه صووورت  74جزجووی 54 ،پوواره 144 ،حزبووی ،وهوور ،تسووجحح ،انووواع

وختلف ظروف ،صندلی ،فرش خا ووکت که حه وسجد خا حسحنحه اهدا شده خا حا درآوود

حاصوول از ووقوفووات وربوووط حووه وسووجد خووا حسووحنحه تهحووه شووده اسووت  -حووا اجووازۀ وتووولی و

رعاخت وصولحت وسوجد ،حسوحنحه و واننود آن ،ویتووان آنهوا را اجواره داده خوا فروختوه و

پولش را صرف هزخنههای وكان وذکور نهود؛ 2چه این اووال قابل استفاده در آن وسجد

خا حسحنحه و وانند آن حاشد و چه قابل استفاده نجوده خا خراب شده حاشد؛

الجتووه ،اگوور در ضووهن عقوود هجووه و واننوود آن شوورط شووده 3کووه اووووال وووذکور فقووط در

ههوان وحول اسوتفاده شوود ،خوا توا وقتوی قابول اسوتفاده اسوت خوا خوراب نشوده فروختوه
نشود ،خا در صورت فروش تجدیل حه وثل آن خا تجدیل احسن گردد ،حاخد وطوابق شورط
عهل شود.

4

 خراب خا حالاستفاده شدن اووالی که بر ووقوفهای وقف شده

5

مسأله  .931وسایل و لوازوی که بر وكوانی وقوف شوده  -واننود فورش ،پورده ،کتواب،

لوازم روشنایی ،گرواخشی ،سرواخشی ،ظرف که بر وسوجد خوا حسوحنحهای وقوف شوده -
 .1چنانچه وقف اشحای وذکور از نوع وقف انتفاع حاشد ،وتولی نهیتواند بورای اسوتفاده از آن در وسواجد خوا
حسحنحهها و وانند آن کراخه درخافت نهاخد؛ اووا ا گور وقوف اعون از انتفواع و ونفعوت بووده ،وتوولی وویتوانود
اشحای وذکور را اجاره دهد و تعحین اجاره بها و کحفحت وصرف آن حستگی حه کحفحت وقف دارد.
 .2پس از فروش الزم نحست تجدیل حه وثل خا احسن شود ،وگر ووردی که در اداوۀ وسأله ذکر ویشود.
 .3چه شرط صراحتی و چه شرط ضهنی ،که توضحح آن درجلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شد.
 .4شاخان ذکر است ،برای اخنكه هجۀ وال حه وسجد خا حسحنحه خا ووقوفۀ وعحن صححح حاشد ،قجول و قوجض
وتولی شؤون وسجد خا وتولی حسحنحه خا ووقوفه خا وکحل وی ،الزم است.
 .5حكن اووال غحر وقفی وتعلق حه ووقوفه که قابل استفاده نحست خا خوراب شوده ،از وسوألۀ « »574فههحوده
ویشود.

وقف /

تا وقتی که اوكان استفاده از آن در ههان وحل وجوود داشوته حاشود ،فوروش خوا انتقوال

آن جایز نحسوت ،هرچنود اوكوان اسوتفادۀ اولحوهای کوه بورای آن وسوحله خوا شویء وجوود

داشته ،از بین برود ،اوا حتوان حه گونۀ دخگری آن را در وحل وذکور حكار گرفت؛

پووس اگ ور وووثال وسووجد حووه فوورش قوودخهی کووه بوور آن وقووف شووده احتحوواح نداشووته خووا

نحازش برطرف شده حاشود ،ولوی حتووان از آن فورش حوه عنووان پورده  -بورای جلووگحری از

سروا و گروا  -در ههان وسجد استفاده نهود ،الزم است این کار انجام شود.

مسأله  .932اگر نحواز وكوان حوهطوور کلوی از وسوحلهای کوه بوراخش وقوف شوده برطورف

گردد  -طووری کوه نگوه داشوتن و حواقی گوذاردن آن وسوحله ،تضوحیع و هودر دادن آن حوه

حسوواب ویآخوود  -حاخوود از آن ،در وحوول دخگووری کووه وثوول وكووان اولحووه اسووت ،اسووتفاده
کنند؛ وثال ا گور آن وسوحله وقوف وسوجد بووده ،آن را حوه وسوجد دخگور بجرنود و ا گور وقوف
اوامزاده بوده ،حه اوامزادۀ دخگر انتقال دهند.

شاخان ذکر است ،اگر وكان وشابهی نجاشد که حوه آن شویء نحواز داشوته حاشود ،آن

را در هر ووردی که وصلحت عهووی داشته حاشد (وصالح عاوه) 1استفاده نهاخند.

مسأله  .933اگر اوكان هحچ نوع استفادهای از آنچه برای ووقوفهای وقف شده  -حتی

در وكووان دخگوور -وجووود نداش وته حاشوود و شوویء وووذکور طوووری شووده کووه جووز حووا فووروش

نهیتووان ونفعتووی از آن حوه دسووت آورد ،حه گونووهای کوه ا گوور حوواقی حهانود ،هوودر رفتووه و از

بووین ووویرود ،حاخوود آن را فروختووه و پووول فروشووش را صوورف ههووان وحوول کننوود و حنووابر
احتحوواط واجووب در صووورت اوكووان حووا پووول فووروش آن ،وووالی وشوواحه آنچووه وقووف ب ووده
خرخداری و وقف شود؛

وثال فرشهای فرسوده و نخنهای وسجد را که اگر ودت کن دخگری حهاند از بین

ووویرود  -حووا توضووححات فوووق  -حفروشووند و حووا پووول آن فوورش وناسووجی بوورای آن وسووجد
حخرند و وقف کنند؛

 .1وانند سایر ووقوفات و جهات عام از قجحل حسحنحهها ،تكاخوا ،بیهارسوتانهوا ،دروانگواههوا ،وودارس عوام
الهنفعه.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجته ،اگر آن وحل هحچ گونه نحازی نداشته حاشد ،در وحلی وانند آن و چنانچوه

وحل وشابهی نجاشد ،در ووارد وصلحت عهووی (وصالح عاوه) 1استفاده کنند.
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 حکن اووالی که وشکوک است وقف بر ووقوفهای شده خا ولک آن است

مسأله  .934ا گوور اووووالی کووه در وسووجد خووا حسووحنحه و واننوود آن وووورد اسووتفاده قوورار

ویگحرد ،وعلوم نجاشد «وقف بر آن» شده خا «تهلحک و اهودا حوه آن» گردخوده ،چنانچوه

نشانه و قرخنهای حاشد که وتولی شؤون ووقوفوه (کوه اوووال ووذکور در اختحوار اوسوت)،

آنها را حه عنوان «وقف» تلقی وی کند خا حه عنووان «ولوک» ،وطوابق ههوان قرخنوه عهول

ویشود؛

در غحووور ایووون صوووورت ،وراعوووات وقتضووای احتحوواط نسووجت حووه آنهووا توورک نشووود.

حنابراین ،تا زوانی که اووال وذکور قاحلحت بهرهبرداری و استفاده در آن وكوان را دارد،
حنابر احتحاط واجب وتولی شؤرن ووقوفه نجاخد آنها را حفروشد خا تعوخض نهاخد؛

الجته ،چنانچه ووقوفه حه آنها نحاز نداشوته ،طووری کوه نگهدارخشوان ووجوب وعحووب

شدن خا تضحیع و از بین رفتن اووال وذکور ویشود و این اووال در ووقوفات عام دخگر نحوز

اصال قابل استفاده نحستند ،فروختن آنها جایز است؛ ولی حنابر احتحاط واجب حاخد پوول
فروش آنها صرف خرخداری وشاحه آن اووال برای ووقوفۀ وذکور گردد؛

اوا اگر اووال وذکور در ووقوفوات عوام دخگور قابول اسوتفاده حاشود ،احتحواط واجوب

آن اسووت کووه عوووض آن را هرچنوود از تجرعووات و کهووکهووای وردوووی و واننوود آن ،حووه

ووقوفه بپردازند ،سپس آن را در اختحار ووقوفۀ وشواحه آن جهوت اسوتفاده قورار دهنود و
اگر ووقوفات وشاحه حوه آن نحواز ندارنود ،در وووارد وصولحت عهوووی (وصوالح عاووه)

3

استفاده کنند.

 .1ههان.
 .2شاخان ذکر است ،توضححاتی نسجت حه فروختن در و پنجوره و وسوایل و لووازوی کوه بور وسوجد وقوف شوده
در جلد اول ،وساجل « 1105و  »1154ذکر شده است.
 .3ههان.

وقف /

راههای ثاحت شدن وقف

مسأله  .935وقف بودن وال حا هر خک از ووارد ذیل ثاحت ویشود:

الف .خقوحن حوه وقوف بوودن ووال خوا اطهحنوان حوه آن از راههوای عقال جوی؛ وثول اخنكوه

وقف بودن وكانی وعروف و وشهور حاشد و این اور حاعث خقحن خا اطهنحان گردد.
ب .شهادت دو ورد عادل بر وقف بودن وال (بینه)؛

ج .خجر دادن خا اقرار «ذو الحد» بر وقف بودن وال؛ ونظور از «ذوالحد» فرد خوا افورادی

است که وال در اختحار آنهاست ،طوری که اگر اخجار خا اقرار آنان بر وقوف بوودن ووال

نجاشد ،حكن حه والكحت آنان ویشود.

مسأله  .936اگر والی  -وانند خانه  -حهطوور وشوترک در اختحوار سوه نفور حاشود و خكوی از
آنان حگو خد« :خانوه وقفوی اسوت»  -حوا توضوححی کوه در وسوألۀ قجول بیوان شود  -حكون حوه
وقف بودن سهن وی از خانه ویشود ،هرچند دو نفر دخگر وقفحت خانه را ونكر شوند.

ههحن طور ،اگر برخی از افرادی که والی وشترکا در اختحار آنهاست ،خجر از وقف

بودن وال وذکور دهند  -حا توضححی که در وسألۀ قجول بیوان شود  -حوه ههوان نسوجت
حكن حه وقف بودن وال ویشود.

مسأله  .937اگر فرد حعد از اخنكه حه وقف بودن والی کوه در اختحوارش قورار دارد اقورار

کوورد ،ادعووا کنوود ایوون اووور حووه صووورت جوودی از وی صووادر نشووده ،حلكووه حووه علووت وجووود

وصوولحتی خجوور از وقووف بووودن وووال داده اسووت ،چنانچووه حتوانوود ایوون ادعووا را از طریووق

شرعی ثاحت کند ،پذیرفته ویشود.

شاخان ذکر است ،ههانطور که از وسألۀ « 55و  »175جلد سوم فههحده ویشود،

ا گور فورد وووالی را وقوف نهاخود و پووس از تحقوق وقووف ،ادعوا کنود قصوود جودی نداشووته و
وقفش صوری بوده ،ادعاخش پذیرفته نهیشود.

مسأله  .938اگر بر روی قرآن خا کتاب خا شیء دخگر نوشته شده حاشود «ایون ...وقوف

است» ،در هر خک از دو صورت زیر حكن حه وقف بودن آن ویشود:

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الف .نوشتۀ وذکور ههراه حا شواهد و قراجنی حاشد که ووجب اطهحنان حه صوحت
آن گ وووردد؛ واننو وود اخنكو ووه ُوهو وور کتاحخانو ووۀ وعو ووروف خو ووا عو ووالن وشو ووهوری بو وور آن وجو ووود
داشته حاشد؛

ب .از طر یق شرعی ثاحت شود کسی که آن عجارت را نوشته خا از دخگوری خواسوته

آن را براخش حنوخسد ،هنگام نوشتن ،وال در اختحارش (ذو الحد) 1بوده است.
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مسأله  .939اگر کسی که وال وقفی در اختحارش ویحاشد (ذوالحد) 3،از کحفحت وقوف

خجر دهد  -وثال حگوخد« :وقف ترتحجی است ،نه تشورخكی» خوا بور عكوس ،خوا خجور دهود کوه

«وقف وخصوص فرزنودان پسور اسوت» خوا «وشوترک بوین پسور و دختور ویحاشود» خوا اطوالع
دهد که «سهن پسران دو برابر دختران اسوت» خوا «وسواوی حوا پسوران وویحاشود» خوا «وتوولی
حعد از وی فالن شخص است»  -حرفش پذیرفته ویشود و خجر وی حجت ویحاشد.

مسأله  .941خجور دادن از اصوول وقووف خوا کحفحووت آن توسوط ذو الحود -4کووه در وسوواجل

قجل ذکر شد  -الزم نحست حا گفتار صورت گحورد؛ حلكوه ا گور حوه صوورت عهلوی حاشود،

وثال فرد حه گونوهای در ووال تصورف کنود کوه وعهووال در ووال وقفوی تصورف ویشوود خوا
طوووری کووه در وقووف ترتحجووی رفتووار ویشووود در وووال تصوورف نهاخوود ،حوواز هوون عهلووش

حجت شرعی است؛

الجتوه ،حاخوود عهلووش ظواهر در ایوون حاشوود کوه وی از وقووف بووودن خوا کحفحووت آن خجوور

ویدهد.

5

مسأله  .941اگر وعلوم حاشد والی که در اختحوار فوردی اسوت و وی حوه عنووان والوک

 .1ونظور از «ذو الحد» در قسهت «ح» از وسألۀ « »570ذکر شد.
 .2توضحح صورت «ب» از این قرار است که در ووارد وشكوک حوا توجوه حوه در اختحوار داشوتن ووال ،حكون حوه
والكحووت فوورد شووده و نوشووتۀ وووذکور نوووعی اقوورار اسووت بوور اخنكووه وووالش را از ولكحووت خووود خووارح سوواخته
است .حنابراین ،حكن وذکور در وسألۀ « »573نحز در وورد آن جاری ویشود.
 .3ونظور از «ذو الحد» ،در قسهت «ح» از وسألۀ « »570ذکر شد.
 .4ههان.
 .5حنابراین ،سحرۀ وستهر وتولحان سابق در شؤون ورتجط حا وقف حجت است.

وقف /

در آن تصوورف وی کنوود ،قووجال وقووف بوووده  -اوووا وقووف بووودن فعلووی آن وشووكوک بوووده و

ثاحت نشده حاشد  -نهیتوان حه ِصرف خقحن خا اطهحنان حه وقف بودن آن در گذشته،
وال را از او گرفت.

ههحن طور ،ا گور کسوی ثاحوت کنود کوه ووالی نسوال حعود نسول بور اجوداد و پودران وی

وقف بوده  -اوا نتواند ثاحت کند که آن وال فعال هن وقف ویحاشود  -نهیتوانود آن را
از کسووی کووه وووال در اختحووارش (ذو الحوود) ویحاش ود و حووه عنوووان والووک در آن تصوورف

وی کند ،حگحرد.

الجته ،چنانچه کسی که وال در اختحارش ویحاشد (ذوالحد) وعترف حاشد که آن
وال قجال وقف بوده و ودعی شود خكی از ُوجوزات فروش وال وقفی در ووورد آن پویش

آوده و بر این اساس ،آن را خرخوداری کورده ،ووال از او گرفتوه ویشوود ،وگور اخنكوه هون
1
وجود ُوجوز را و هن خرخد خود را ثاحت کند.
تولحت وقف
 تولحت وسجد

مسأله  .942وحوودودۀ اصوولی وسووجد (زوووحن و فضووای آن) 2،تولحووتبردار نحسووت.

حنابراین ،حتی اگر خود واقف فردی را حه عنوان وتولی وسجد قرار دهد ،بیاثور بووده و

هحچ کس وتولی آن نهیحاشد؛

وحن «وحوودودۀ اصوولی وسووجد» خووا بوورای
الجتووه ،ویتوووان هنگووام وقووف بوورای غحوور زوو ِ

سوواختهان وسووجد (حنوواء) و نحووز اوووور وتعلووق حووه وسووجد واننوود سووروخس بهداشووتی،

وضوووخانه ،آحدارخانووه ،وتووولی قوورار داد 3و احكووام آن ههاننوود احكووام «تولحووت سووایر
وقفها» ویحاشد که در اداوه ذکر ویشود.

 .1در توضحح و تكهحل وسألۀ شک در وجود وجوز برای فروش وال وقفی ،حه وسألۀ « »545وراجعه شود.
 .2توضحح بیشتر در وورد «وحدودۀ اصلی وسجد» ،در صفحۀ « ،»701پاورقی « »4ذکر شد.
 .3ههچنان که ووقوفاتی که بر وسوجد وقوف وویشوود نحوز وویتوانود وتوولی داشوته حاشود؛ واننود وغوازهای کوه
وقف شده تا درآود آن صرف وسجد گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 تولحت سایر وقفها
 oتعحين وتولی

مسأله  .943واقووف حووق انتخوواب وتووولی وقووف را دارد و ویتوانوود در هنگووام وقووف
خود خا هر فورد دخگوری را کوه حخواهود وسوتقال خوا حوهطوور وشوترک  -ووادامالعهر خوا بورای

زوووان وشخصووی  -وتووولی قوورار دهوود و نحووز ویتوانوود وتولحووان حعوودی وقووف را وشووخص

نهاخد.

مسأله  .944واقووف ویتوانوود هنگووام وقووف ،اوور انتخوواب وتووولی ووقوفووه را ووکووول حووه

تصهحنگحری خود خا فرد خا افراد دخگری پس از تحقق وقف نهاخد؛ وثال حگوخد :وتوولی
فردی حاشد که حعدا «خودم» خا «فالن شخص» تعحین وی کند.

ههچنان که ویتواند فردی را حه عنوان وتولی انتخاب کرده و حوق انتخواب وتوولی

حعدی را برای او قرار دهد و ههحن طور هر وتولی ،وتولی حعد از خود را تعحین کند.

مسأله  .945اگوور واقووف تولحووت ووقوفووه را حووه اسوون تعحووین کوورده حاشوود واننوود اخنكووه

حگوخد« :وتولی این ووقوفه ،حسحن فرزند حسن حاشد» و خا اخنكوه حوه وصوف خوا عنووان
وشخص نهوده حاشد وانند اخنكه حگوخد« :ا کجر اوالد ذکورم» 1خوا «اعلون علهوای شوهر»
در هر سه صورت ،ووقوفه ونصوص التولحه خا در حكن آن وحسوب ویشود.

حنابراین ،اگر ووقوفۀ ووذکور در اختحوار غحور وتوولی آن حاشود ،الزم اسوت ووقوفوه حوه

وتووولی وقووف وا گووذار گووردد و بوورای هوور گونووه تصوورف در ووقوفووه از وی کسووب اجووازه خووا

وکالت شود و در حكن وذکور ،فرقی بین وقوف خواص (واننود وقوف بور اوالد) خوا وقوف

عام (وانند وقف بر عزاداری خا فقرا خا سادات) نهیحاشد.

مسأله  .946تعحووین وتووولی از طوورف واقووف حاخوود در هنگووام وقووف صووورت حگحوورد.

حنابراین ،اگر واقف  -حه شحوههایی کوه در وسواجل « 507و  »500ذکور شود  -وتوولی را
وعحن نكرده ،حعد از تحقق وقف حق ندارد خود خا دخگری را وتولی وقف قرار دهد.
 .1بزرگترین از پسرانن ،پسر بزرگترم.

وقف /

ههچنحن ،واقوف خوا شوخص دخگور نهویتوانود کسوی را کوه در هنگوام وقوف وتوولی

قوورار داده شووده ،عووزل نهوووده و بوور کنووار نهاخوود؛ وگوور اخنكووه واقووف در زوووان وقووف ،بوورای
خودش خا شخص وذکور اختحار عزل وتولی را قرار داده حاشد.

مسأله  .947ا گوور واقووف در هنگووام وقووف بوورای شخصووی کووه حووه عنوووان وتووولی تعحووین

کوورده ،شووراخط و خصوصووحاتی وقوورر نهاخوود  -وثوول لووزوم عوودالت وی  -حووا از بووین رفووتن
خصوصووحت وووذکور ،وتووولی خووود حووه خووود بوور کنووار شووده و نحووازی حووه عووزل وی توس وط
واقف نحست ،ههچنان که ا گور آن شوخص از ههوان احتودا فاقود شورط و خصوصوحت

وذکور حاشد وتولی حه حساب نهیآخد.

حنابراین ،اگر واقف حگوخد« :وتولی وقوف فوالن فرزنودم اسوت حوه شورط آنكوه عوادل
حاشد» ،چنانچه وی عادل نجاشود خوا عودالت وی حعودا از بوین بورودِ ،سو َهت تولحوت را
نخواهد داشوت و در ایون صوورت ا گور واقوف وتوولی حعودی را وشوخص نكورده ،وقوف

حدون وتولی وحسوب شوده و بورای تصورف در چنوحن وقفوی ،حكون ووذکور در وسوألۀ
« »553جاری ویشود.

مسأله  .948واقووف ویتوانوود هنگووام وقووف شووراخطی را بوورای حوواقی وانوودن وتووولی در
ِس َهت خوخش قرار دهد حه گونهای که حا از بین رفتن آن شوراخط ،خوود خوا دخگوری حوق
عزل وتولی وذکور و نصب وتولی جدخد را داشته حاشد.

حنابراین ،اگر واقف در هنگام وقوف حگو خود« :فوالن زووحن وقوف وسوكن نحازونودان

حاشد و حسحن را وتولی آن قرار دادم و وتولی حاخد ظرف دو سوال آخنوده سواختهان آن

را حسازد خا تكهحل نهاخد ،در غحر این صوورت حوق عوزل وی را دارم و ویتووانن خوود خوا

دخگری را وتولی قرار دهن» ،چنانچه حسوحن در وودت ووذکور حوه تعهود خووخش عهول

نكند ،واقف ویتواند وی را عزل کرده و خود خا شخص دخگری را وتولی قرار دهد.

مسأله  .949واقف ویتواند دو خا چنود وتوولی تعحوین نهووده و اختحوار تصورف در برخوی

اوور وقف را حه خكی و اوور دخگر را حه دخگری واگذار نهاخود؛ ههچنوان کوه ویتوانود اختحوار

تصرف در تهام وقف را حه هر دو  -وستقال خا حهطور وشترک  -واگذار نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .951اگر واقف دو نفر را حه عنوان وتولی تعحین نهووده ،چنانچوه وعلووم حاشود

وقصووود وی اسووتقالل هوور خووک از آن دو در ادارۀ ووقوفووه اسووت ،هوور کوودام ویتواننوود حووه

تنهایی و حودو ن وراجعوه حوه دخگوری اقودام نهاخنود و در صوورت فووت خكوی از آنهوا خوا از

بوووین رفوووتن ش ووراخط الزم وی ب وورای تولح ووت ،دخگ و وری ح ووه تنهاخو و وی وتولو و وی وحسو و ووب
ویشود.

مسأله  .951ا گ وور واق ووف دو نف وور را ح ووه عن وووان وت ووولی تعح ووین نه وووده و وعل وووم حاش وود

وقصودش آن است که آن دو ،حا هن و حوا توافوق خكودخگر اووور وقوف را اداره نهاخنود ،در

این صورت حاخد آن دو ،حه اتفاق هن اقدام حه ادارۀ ووقوفوه نهاخنود وحوق ندارنود حوهطوور

انفرادی کاری انجام دهند.

ایوون حكوون ،نسووجت حووه وووواردی کووه در کووالم و عجووارتی کووه واقووف بوورای قوورار دادن

وتولی حه کار بورده ،نشوانه و قرخنوهای نسوجت حوه اسوتقالل آن دو وجوود نداشوته حاشود،

نحز جاری ویشود.

مسأله  .952وتولی حق ندارد فرد دخگری را حوه عنووان وتوولی تعحوین نهاخود ،هرچنود
خووود از انجووام اوووور وربوووط حووه وقووف عوواجز حاشوود؛ وگوور اخنكووه واقووف در هنگووام وقووف
چنحن اختحاری براخش قرار داده حاشد.

1

مسأله  .953اگر واق و وف وتول وی را «اوالد خود» قرار داده حاشو ود ،شواول پسو ور و دختو ور

 -هوور دو  -ووویشووود؛ الجتووه ،اگوور در عوورف خوواص شووهر خووا ونطقووهای ،وقصووود از اوالد،

فرزندان پسر حاشد ،شاول دختران نهیشود.

اوالد پس وورم،
وران از اوالدم خ ووا ِ
مسأله  .954اگووور واقوووف حگوخووود« :تولح ووت ووقوف ووه ،پس و ِ

طجقهای حعد از طجقه (خا نسال حعد نسول) حاشود» ،تولحوت فقوط شواول پسوران و پسوران

آنوووان ویشوووود و دخت ووران واقوووف و فرزن وودان آنه ووا  -چ ووه دخت وور و چ ووه پس وور  -وت ووولی

نهیحاشند.

2

 .1حكن انتخاب وکحل برای ادارۀ اوور ووقوفه ،در وسألۀ « »555ذکر ویشود.
پسران از دختران نحز ویشود.
 .2وگر آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنانآوری حاشد که شاول
ِ

وقف /

ُ
اوالد ذکوورم 1،نسوال حعود نسول و
مسأله  .955اگر واقف حگوخد« :تولحت ووقوفه حا ا کجور ِ

حطنا حعد حطن حاشد» ،چنانچه ا کجر اوالد ذکور واقف تولحت را قجوول نكنود و رد نهاخود

خا فوت شود ،تولحت حه ا کجر اوالد ذکوور حعود از وی در ههوان طجقوه و نسول اختصواص
دارد و حا وجود وی ،نوحت حه تولحت ذکور طجقه و حطن حعدی نهیرسد؛

الجته ،اگر در آن حطن ،اوالد ذکور وجود نداشته حاشند ،نوحت حوه ا کجور اوالد ذکوور از

نسل حعدی ویرسد.

مسأله  .956اگر واقوف حگوخود« :تولحوت ووقوفوه حوا ارشود اوالدم حاشود» ،ونظوور از آن،

ارشود بور حسوب سون اسوت؛ وگور آنكووه نشوانه و قرخنوهای حاشود کوه ووراد وی رشووحدتر و

شاخستهتر است ،هرچند فرزند بزرگتر نجاشد.

2

 oقجول تولحت

مسأله  .957فووردی کووه واقووف او را حووه عنوووان وتووولی تعحووین کوورده ،واجووب نحسووت
تولحت را قجول کند؛ چه اخنكه وی هنگام وقف و در وكوانی کوه وقوف صوورت گرفتوه
حضور داشته و چه اخنكه حعد از تحقق وقف در زووان ححوات واقوف خوا حعود از وفوات
وی اطالع پیدا کرده حاشد.

مسأله  .958اگوور واقووف در هنگووام وقووف افوورادی را تعحووین کوورده کووه هوور خووک پووس از
دخگووری وتووولی حاشووند ،چنانچووه برخووی از آنووان تولحووت را قجووول کننود ،بوور افووراد حعوودی
قجول تولحت واجب نحست و در صورتی که آنان تولحت را نپذیرند ،از آن زووان ،حكون

 .1بزرگترین از پسرانن ،پسر بزرگترم.
 .2شوواخان ذکوور اسووت در عوورف فارسوویزحانووان ،فرزنوود ارشوود غالجووا حووه وعنووای فرزنوود ا کجوور (بووزرگتوورین فرزنوود)
اسووتعهال ووویشووود و اسووتعهال در وعنووای رشووحدتر و شاخسووتهتوور بووودن هرچنوود بووزرگتوورین فرزنوود نجاشوود،
نحازوند قرخنوه وویحاشود .حنوابراین ،در فرضوی کوه قرخنوۀ اطهحنوانآور وجوود نداشوته حاشود ،کوالم بور ههوان
ظهووور عرفووی آن (بووزرگتوورین فرزنوود) حهوول ووویگووردد ،هرچنوود  -حووه جهووت رعاخووت احتحوواط اسووتحجابی در
ووردی که فرزنودی ،بوزرگتور از نظور سونی حاشود و فرزنود دخگور شاخسوتهتور در ادارۀ اووور وقوف بووده و از رشود
عقالنی بیشتر برخوردار حاشد  -بهتر است فرزندی که وسونتور اسوت ،بورای تصورف در اووور ووقوفوه از فورد
دخگر وکالت و اجازه حگحرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وتووولی ووقوفووه واننوود وقفووی اسووت کووه بوورای آن وتووولی تعحووین نشووده و توضووحح آن در
وسألۀ « »553ذکر ویشود.

مسأله  .959کسووی کووه تولحووت وقفووی را پذیرفتووه ،ووویتوانوود از تولحووت انصووراف داده و

خود را عزل نهاخد ،هرچند احتحاط وستحب آن است که حعود از قجوول تولحوت ،از آن

انصراف ندهود و خوود را از تولحوت عوزل نكون ،و ا گور چنوحن کنود (خوود را عوزل کورده و

انصراف دهد) عزل ویشود؛

الجتووه ،وتووولی در صووورت انصووراف ،حاخوود ایوون ووضوووع را حووه وتووولی حعوودی خووا در

صورتی که ووقوفوه فاقود وتوولی حاشود ،حوه حواکن شورع اطوالع دهود حه گونوهای کوه ادارۀ
ووقوفه دچار خلل و ضرر نشود.
 oشراخط وتولی

مسأله  .961کسی که حه عنوان وتولی وقوف ونصووب ویشوود ،حاخود دارای دو شورط

حاشد:

الففف .توانووایی و کفاخووت ادارۀ اوووور وقووف را  -هرچنوود حووه کهووک دخگووران  -داشووته

حاشد؛

ب .در عهل حه وقف وورد اعتهاد حاشد.

حنوابراین ،نهیتووان فووردی را کوه دو ویژگووی فووق را نوودارد  -وخصوصوا در جهووات و

وصالح عاوه  -حه عنوان وتولی قرار داد.

مسأله  .961حالغ بودن ،شرط وتولی شدن نحسوت و ویتووان فورد غحور حوالغی را کوه دو
شرط وذکور در وسألۀ قجل را داشته حاشد ،وتولی قرار داد.

مسأله  .962توا وقتوی خحوانتی از وتووولی ظواهر نشوده ،هووحچ کوس حوق نوودارد در ادارۀ

وقف دخالت کرده و برخالف نظر وتولی رفتار نهاخد 1و در این حكن فرقی بین وقوف

 .1تصرفات وتولی شرعی در ادارۀ اوور وقف حهل بر صوحت وویشوود؛ الجتوه نواظر وقوف ،حوا توضوححاتی کوه
حعدا ذکر ویشود ،حاخد حه وظحفۀ خود در وورد نظارت بر وقف عهل کند.

وقف /

خاص (وانند وقف بر اوالد) و وقف عام (وانند وقف برای عزاداری خا فقرا) نحست.

مسأله  .963ا گوور خحووانتی از وتووولی ظوواهر شووود - 1وثوول اخنكووه وی ونووافع وقووف را در
ووارد وقرر صرف ننهاخد  -حاکن شرع فرد اوحنی را حه وی ههراه و ضهحهه وی کند توا
او را از خحانت حاز دارد و اگر این کار وهكن نجاشد ،حاکن شرع او را عزل نهوده و فورد

دخگری را حه عنوان وتولی قرار ویدهد.

2

 oوظاخف وتولی

مسأله  .964اگر واقف در هنگام وقوف وظواخف وتوولی را تعحوین نهووده ،وتوولی حاخود
طجق ههان رفتار نهاخد و اگر تعحین نشده ،وتولی حاخد در ادارۀ اووور وقوف کارهوایی را

که وتعارف و وعهول است انجام دهد؛

وثل اخنكه از ووقوفه و اووال آن نگهداری کرده و در صورت نحواز ،ووقوفوه را تعهحور

کنوود و در ووووارد وقووف ونفعووت  -خووا ووووارد وجوواز دخگوور  -از ووقوفووه کسووب درآووود کنوود؛

وثال آن را اجاره دهود و اجارهبهوا را از وسوتأجرین درخافوت نهووده و حوه ووقووف علوحهن

برساند خا در جهت وقف صرف کند و ههوحن طوور کارهوای دخگوری را کوه حوا توجوه حوه
نوع وقف و شراخط آن وختلف ویحاشد ،انجام دهد.

شاخان ذکر است ،وتولی حاخود در انجوام اووور فووق حوا احتحواط و رعاخوت وصولحت

وقف عهل نهاخد و هحچ کوس  -حتوی ووقووف علوحهن  -حوق دخالوت و وزاحهوت حوا

وتولی را در ادارۀ وقف ندارد.

مسأله  .965ا گوور واقووف بوورای حعضووی از اوووور ور بوووط حووه وقووف وتووولی تعحووین کنوود و

نسجت حه سایر اوور فردی تعحین نكرده حاشد ،وقف نسوجت حوه آن وووارد حودون وتوولی

وحسوب ویشود که حكهش در وسألۀ « »553ذکر ویشود.

 .1در برخی از ووارد حا ارتكاب خحانت ،وتولی خود حه خود از تولحت بر کنار ویشود و نوحت حه ضون اووحن خوا
عزل توسط حاکن شرع نهیرسد که توضحح آن ،در وسألۀ « »503ذکر شد.
 .2الجته ،این در صوورتی اسوت کوه در وقوف ،وتوولی حعودی وشوخص نشوده حاشود ،وگرنوه الزم اسوت وطوابق
وقف عهل شود.
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مسأله  .966اگر واقوف هنگوام وقوف شورط نكورده حاشود کوه وتوولی خوودش شخصوا

کارهوووای ورب وووط حوووه تولحوووت و ادارۀ وقوووف را انج ووام ده وود ،وی ویتوان وود ش ووخص خ ووا
اشخاص وورد اطهحنانی را وکحل کند تا اقدام حه انجام کارها نهاخند.
 oحکن وقف حدون وتولی

مسأله  .967ا گوور واقووف در هنگووام وقووف وتووولی ووقوفووه را تعحووین نكوورده و نحووز حووق

تعحین وتولی را برای خود خا دخگری قرار نداده حاشد ،وقف دارای دو فرض است:
 .1ووقوف علحهن افراد وعحنی  -وانند اوالد واقف  -هستند؛

تصرفات وربوط حه وقف در این وورد دو صورت دارد:

الف .تصرفاتی که استفادۀ ووقوف علوحهن در هور زووان حودون آن تصورفات وهكون

نحست؛ واننود سوا کن شودن در خانوهای کوه بورای سوكونت افوراد وقوف شوده خوا اجواره
دادن کوتاه ودت وال نسجت حه وحلی که حه صورت وقف ونفعوت 1وتعلوق حوه آنوان

ویحاشد.

در ایوون ووووارد ،چنانچووه ووقوووف علووحهن حووالغ و عاقوول و رشووحد حاشووند ،خودشووان

حدون نحاز حه اجازۀ حاکن شرع خا شخص دخگری ویتواننود  -در وحودودۀ وجواز  -در

وقف تصرف داشته حاشند؛ اوا ا گور ووقووف علوحهن ناحوالغ خوا سوفحه خوا دیوانوه هسوتند،

اختحار تصرف حا ولی شرعی آنان است.

وود و ووال وقف ووی و رعاخ ووت وص وولحت
ب .تص وورفاتی ک ووه ور ب وووط ح ووه وص وولحت خ و ِ

نسوولهای آخنووده ویحاشوود؛ واننوود اخجوواد تعهحوورات در وووال خووا اجوواره دادن وووال وقفووی

برای نسلهای حعدی؛

در این ووارد ،اختحار تصرفات حا حا کن شرع خا نهاخندۀ وی ویحاشد.

 .2ووقوف علحهن عنوان عاوی بوده خا جهت خاص خوا عوام 2حاشود؛ واننود اوووالی
 .1توضحح وعنای وقف ونفعت ،در وسألۀ « »330ذکر شده است.
 .2توضححات اصطالحات «عنوان» و «جهت» ،در وساجل« 353و  »354ذکر شد.

وقف /

که بر فقرا خا طالب خا روضهخوانی خا خحرات دخگر وقف شده است؛
در این ووارد وتولی ،حاکن شرع خا نهاخندۀ وی ویحاشد.

مسأله  .968اگر دسترسی حه حاکن شرع خا نهاخندۀ او  -در وواردی که تولحوت وقوف
وتعلق حه آنان است  -وهكن نجاشد ،تولحت وقف حا و ونحن عادل ویحاشد.

مسأله  .969ا گوور واقووف وتووولی وقووف را وووثال دو نفوور عووادل از اوالد خووود قوورار دهوود،

چنانچه در اوالد وی تنها خک عادل وجود داشته حاشد ،حاکن شرع عادل دخگری حوه

وی ضهحهه وی کند؛

اوووا ا گوور در اوالد وی هووحچ عووادلی وجووود نداشووته حاشوود ،حوواکن شوورع ویتوانوود دو

عووادل حووه عنوووان وتووولی ونصوووب کنوود و چنانچووه خووک عووادل نحووز حتوانوود اوووور وقووف را
اداره کند ،نصب خک نفر نحز کافی است.
 oحق التولحه (حق الزحهۀ وتولی)

مسأله  .971واقف ویتواند وقدار وعحنی از درآود ووقوفه 1خا از وال وعحن دخگور را حوه

عنوان حق التولحۀ وتولی قرار دهد؛

وود واقووف حاشوود ،قوورار دادن وقووداری از درآووود ووقوفووه بوورای
الجتووه ،ا گوور وتووولی خو ِ

خوخش حه صورت «الف» از وسألۀ حعد صححح نحست.

مسأله  .971اگر واقف حخواهد حق التولحه را بویش از اجورت الهثول 2کوار وتوولی قورار

دهد ،دو صورت دارد:

الف .واقف وتولی را حه عنوان جزجی از ووقوف علحه قرار داده حاشود ،حوه ایون وعنوا

که وثال اگر حاغی را وقف کرده تا درآود آن صرف عزاداری حضرت سوحد الشوهداء

شووود و  04درصوود درآووود وووذکور را حووق التولحووه قوورار داده ،وقصووودش ایوون حاشوود کووه
 .1چه اخنكه آن وقدار را حه صورت کسر وشاع خا درصدی از اجاره بهوا خوا وحصوول و عاجودات ووقوفوه لحواظ
کند و چه غحر از آن؛ وثل اخنكه حگوخد :هر سال  144کحلو گرم از وحصول حاغ را حه عنوان اجورت حوه وتوولی
حدهند.
 .2اجرت وعهول و حازاری.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نصف وشاع از زوحن را وقوف عوزاداری و نصوف وشواع دخگور را بور وتوولی وقوف نهووده

است؛ در این صورت ،حق التولحۀ وذکور صححح است؛

خود واقف نجاشد و اگر واقوف خوود را
الجته ،این حكن در جایی است که وتولیِ ،

جزء وتولحان قرار داده حاشد ،حاخد خودش را از این وقدار 1استثنا نهاخد.
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ب .واقووف ،وتووولی را حووه عنوووان جزجووی از ووقوووف علحووه لحوواظ نكوورده اسووت ،حلكووه

واقوووف در ضوووهن وقوووف از حووواب وخوووارح ووقوفووه  -کووه ویتوووان آن را از درآووود ووقوفووه

پرداخووت نهووود  -شوورط کوورده وجلووغ خووا حخووش وعحنووی از درآووود ووقوفووه 3را حووه عنوووان
دستهزد (حق التولحه) حه او بپردازند؛

در ایوون صووورت ،چنانچووه قوورار دادن وقوودار بوویش از اجوورت الهثوول بوورا ی وتووولی،

وصووولحتی بووورای وقوووف و ووقووووف علح ووه داش ووته حاش وود اش ووكال ن وودارد و در غح وور ای وون

صووورت ،صووحت ایوون شوورط و اصوول وقووف وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای
احتحاط در وورد آن ترک نشود.

شاخان ذکر است ،اگر حق التولحه حه هوحچ کودام از دو صوورت فووق لحواظ نشوده،

حلكه واقف وقدار وعحنی از ونافع حاغ را برای ههحشه از وقوف اسوتثنا کورده حاشود ،در
این صورت وقدار وذکور ،جزء دارایوی واقوف وحسووب وویشوود و اختحوار آن حوا خوود

اوست که آن را برای خوخش هزخنه نهاخد خا حه وتولی وقف حدهد؛

ههچنان که ویتواند برای حعد از وفاتش نسجت حوه آن وصوحت کنود 4توا حوه وتوولی

وقووف داده شووود و بیشووتر بووودن وقوودار آن از اجوورت الهثوول وتووولی اشووكال نوودارد و ا گوور

حخواهد در زوان ححواتش ونوافع اسوتثنا شوده را از ولوک خووخش خوارح نهاخود و بورای
وتولی وقف اختصواص دهود ،وویتوانود آن را حوه نهواد وقوف وصوالحه نهاخود توا حاحوت

حق التولحه حه وتولی پرداخت شود.

 .1ونظور در وثال فوق ،نصف وشاع حاغ است که برای وتولی وقف شده است.
َْ
 .2زیرا وصداق وقف بر نفس (خود) وحسوب شده و صححح نحست.
 .3هرچند این وقدار حه صورت کسر وشاع خا درصد وعحن از اجاره بها خا وحصول و عاجدات ووقوفه حاشد.
 .4حا رعاخت شراخط وصحت.

وقف /

مسأله  .972اگر واقف ،حق التولحه را کسر خوا درصود وعحنوی از درآوود ووقوفوه  -ووثال

 14درصوود  -قوورار داده حاشوود ،کحفحووت وحاسووجۀ آن توواحع نظوور واقووف در هنگووام انشووای
وقف ویحاشد.

حنابراین ،واقف در ضهن وقف وی توانود آن را بور اسواس درصودی از درآوود کول

(درآووود ناخووالص) خووا درآووود خووالص ووقوفووه حعوود از کسوور وخووارح و واننوود آن قوورار

دهد.

مسأله  .973واگذاری داجهی حق تقودخهی خوا حوق پوذیرۀ زووحن ووقوفوه  -ههوان طوور
که در وسألۀ « »543ذکر شد  -ووجب ویگردد ارزش دارایی ووقوفه و ونافع آخنودۀ آن

حاحت اجاره و سایر عواخد ،حهطور قابل توجهی کاهش خاحد؛

حووال فوورض کنحوود زوووحن وقفووی کووه  04وحلحووون تووووان ارزشگووذاری ووویشووود و در

وقفناوۀ آن ذکر شده  14درصد عواجد ووقوفوه «حاحوت حوق التولحوه» و  0درصود «حاحوت

حق النظاره» حاشد ،چنانچه وتولی وقف حسب ضرورت 1حق تقدخهی زووحن وقفوی

را حووه وجلووغ  00وحلحووون تووووان حووهطووور داجوون وا گووذار نهاخوود و ارزش زوووحن وقفووی حعوود از
واگذاری حق تقدخهی  0وحلحون تووان حاشد 2و وال االجارۀ ساالنۀ زووحن ووذکور قجول

از واگذاری حق تقدخهی ،خک وحلحون تووان و حعود از وا گوذاری  04هوزار توووان حاشود،
در این صورت هرچند وجلغ  00وحلحون توووان حاحوت عووض حوق تقودخهی در اختحوار

وتولی قرار ویگحرد ،ولی والحت زوحن وقفی نحز حه ههحن وحزان کاهش خافتوه و عرفوا از

این حاحت «عاخدی برای وقف» حاصل نشده است توا وشوهول «حوق التولحوه» و «حوق

النظاره» وذکور در وقف ناوه گردد.
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 .1توضحح ووارد جواز واگذاری حق تقدخهی حهطور داجن ،در وساجل « 517و  »543ذکر شد.
 .2در این صورت ،حق تقدخهی ولک خرخدار وحسوب شده و جزء دارایی ووقوفه وحسوب نهیشود.
 .3ههان طوور کوه ا گور وجووز شورعی بورای فوروش زووحن ووذکور و تجودیل آن حاشود ،پوول فوروش ووقوفوه« ،عواجود
وقف» وحسوب نهیشود تا وشهول حق التولحه و حوق النظوارۀ ذکور شوده در وقوفناووه گوردد ،حلكوه حاخود
تجدیل حه وثل خا احسن شود و در وثال وذکور ،ا گور ادعوای صودق درآوود شوود« ،عواجود ووقوفوه» ووذکور در
وقف ناوه انصراف از چنحن درآودی دارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنابراین ،وصلحت وقف 1در صورت واگذاری داجهی حوق تقودخهی زووحن ووذکور

اقتضا دارد این وجلغ سرواخه گذاری شده و جواخگزین کواهش حاصول در ارزش ووالی

عحن ووقوفه و اجاره بهای آن گردد تا استهرار عواجود وتعوارف ووقوفوه جهوت عهول حوه
وقف نسجت حه زوان حاضر و قرون و اعصار آخنده حا خطر وواجوه نشوود و حوق التولحوه
و ح ووق النظ وواره از اج وواره به ووای س وواالنۀ زو ووحن ووقوف ووه و عاخ وودات حاص وول از وح وول

سرواخه گذاری قابل کسر ویحاشد.

مسأله  .974اگر واقف اجرتی برای وتولی تعحین نكورده ،چنانچوه عهول وتوولی عرفوا

اجرتی داشته حاشد ،وی ویتواند اجرت الهثل عهل خود را بردارد؛ وگر آنكه از قراجن

و شووواهد ظوواهر شووود وقصووود واقووف انجووام کارهووا توس وط وتووولی حووهطووور وجووانی بوووده

است خا اخنكه وتولی کارها را حه قصد تجرع و وجانی بودن انجام دهد.

شاخان ذکر است ،کحفحت وحاسجۀ اجورت الهثول حوه عنووان حوق التولحوه حسوتگی

حه عواول وختلفی ههچون وقدار و نوع کار وتولی ،وحزان اههحت و تخصصی بوودن

کار و وانند آن دارد و نهیتوان کسر خا درصد ثاحتی وثل خک دهن خا خک بیستن عواجد

وقف را برای ههۀ وقفها در نظر گرفت.
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مسأله  .975اگر وتولی هن زوان ،تولحت چندین ووقوفه را عهدهدار حاشد که در آنها

برای وتولی حوق التولحوه وعوحن نشوده ،ولوی ونظوور واقوف ادارۀ ووقوفوه حوهطوور وجوانی

نجوده ،چنانچه وقدار ،نووع ،وحوزان اههحوت و تخصصوی بوودن کارهوا در هور ووقوفوه حوا
 .1حاور و درک صححح نسجت حه این قضحه وقتی وعلووم وویگوردد کوه خكوی از وجووزات بیوع ووقوفوه در آخنوده
پیش آخد ،اگر حق تقدخهی ووقوفه وا گوذار نشوده حاشود ،وتوولی وویتوانود ووثال زووحن وقفوی ووذکور را حوه 144
وحلحون تووان حفروشد و تجدیل حه وثل خوا احسون نهاخود؛ اووا ا گور حوق تقودخهی وا گوذار شوده حاشود ،وتوولی
ویتواند آن را جهت تجدیل حه وثل خا احسن حه  14وحلحون تووان حوه فوروش برسواند ،حوال ا گور حنوا حاشود در
صووورت وا گووذاری حووق تقوودخهی ،عوووض درخووافتی هوون هزخنووه شووده و سوورواخه گذاری نشووده حاشوود ،قوودرت
خرخوود عوضووی کووه جوواخگزین عووحن ووقوفووه گووردد  14برابوور کوواهش ووویخاحوود و ایوون اووور ،خووالف صووحانت و
حفاظت از اصل وقف و صدقه جارخه است.
 .2این حكن نسجت حه حق النظارۀ نواظر در ووورد ووقوفوهای کوه واقوف بورای آن نواظر وعوحن کورده ،ولوی وقودار
حق النظاره را وشخص نكرده نحز جاری است.

وقف /

ووقوفۀ دخگر وتفاوت حاشد ،برای سهنحندی اجرت الهثل وتولی بین ووقوفوات ،الزم
است اجرت الهثل سهن هر ووقوفه بر اسواس کارهوایی کوه بورای ههوان ووقوفوه انجوام

شده وحاسجه شود و وتولی نهیتوانود اجورت الهثول را حوهطوور وسواوی بوین ووقوفوات
قسهت نهاخد؛

وثال اگر اجرت الهثل وربوط حه کارهای ووقوفه «الف»  1وحلحون توووان و ووقوفوۀ «ب»

 7وحلحون تووان ارزشگذاری شود ،وتولی نهیتواند از وجهوع 0وحلحون تووان4 ،وحلحون

تووان را از عواجود ووقوفوه «الوف» برداشوت نهاخود؛ حلكوه حاخود اجورت الهثول هور ووقوفوه را از
عواجد ههان ووقوفه لحاظ کند.

مسأله  .976ا گوور وتووولی حخواهوود در ووووارد وجوواز - 1کووه در وسوواجل « 550و  »555ذکوور

وود
شد  -برای ادارۀ اوور وقف (که جزء وظاخف و شوؤون وتعوارف وتوولی اسوت و از خ ِ
وی انتظار انجاوش وویرود) فوردی را وکحول کنود خوا از کسوی کهوک حگحورد ،نهیتوانود

وال دخگری از عواجد وقف  -غحر از حق التولحه  -برای وی در نظر حگحورد؛ وگور آنكوه از

قراجن و شواهد اطهحنانآور وجاز بودن چنحن کاری از وقف فههحده شود؛

ولووی بوورای اووووری کووه خووارح از وظحفووۀ ادارۀ وقووف ویحاشوود ،الزم نحسووت وتووولی

حق التولحۀ خود را جهت آن اوور (ههچوون هزخنوۀ تعهحورات ،اجورت حنوا و واننود آن)

بپووردازد؛ حلكووه بوورای تووأوحن ایوون وخووارح حووه توضووححی کووه در وسوواجل « 544و  »541ذکوور

شد عهل وی گردد.

 oناظر بر وتولی و نظارت استطالعی و استصوابی

مسأله  .977واقووف ویتوانوود بوورای وتووولی «نوواظر» قوورار دهوود و کحفحووت نظووارت نوواظر

توس وط واقووف در هنگووام وقووف تعحووین ویشووود و حووه هوور خووک از دو صووورت ذیوول قابوول

تعحین است:

 .1در وووواردی کووه وکحوول گوورفتن جووایز اسووت ،فرقووی نوودارد کووه وتووولی از انجووام اوووور نوواتوان حاشوود خووا حووا وجووود
توانایی ،برای ادارۀ اوور ووقوفه وکحل حگحرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الف.ي فازتاسفحعالعیيفاایالعفی؛ هودف و وقصوود در ایون نووع نظوارت تنهوا

اشووراف نوواظر بوور وتووولی و وطلووع بووودن وی از کارهووای او جهووت حصووول اطهحنووان در

عهل حه وقف ویحاشد .حنابراین ،در این گونه ووارد وتولی الزم نحست برای هور کواری
که انجام ویدهد از ناظر اجازه حگحرد.

1

ب.ي ففازتاسحصففىابی؛ هوودف از ایوون نوووع نظووارت اعهووال نظوور نوواظر اسووت و حاخوود

کارهای وتولی قجل از انجام ،حه تأیید و تصوخب وی برسد.

2

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور وعلوووم نجاشوود وقصووود واقووف از تعحووین نوواظر حووه صووورت

نظارت استطالعی بوده خا استصوابی ،حاخد هر دو اور رعاخت گردد.

 .1در وواردی که وتولی وظاخف خود را حه درستی انجام نهیدهد ،ناظر وظحفۀ تذکر و پیگحری دارد.
 .2در غحر این صورت ،کارهایی که وتولی انجام داده از قجحل وعاوالت و وانند آن ،حكن فضولی را دارد.

حبس و ملحقات آن
حجس
 تعرخف حجس

مسأله  .978اگر انسان حخواهد حدون اخنكه والش وقف حاشود ،ونفعوت آن ههحشوه

خا برای ودتی حه فرد خا افرادی تعلق گرفته خا آن وال برای صرف در جهتی اختصاص
خاحد ،ویتواند از « َح ْجس و ولحقات آن» استفاده کند.

شاخان ذکر است ،از وهنترین ویژگیهای حجس و ولحقات آن این است کوه ووال از

ولكحت فرد خارح نهیشود و ودت آن نحز حا اختحار خود فرد انتخاب ویشود.

1

 oحجس بر جهات

مسأله  .979انسان ویتواند وال خود را برای صرف در جهت وعحنوی  -کوه وقوف بور
آن صححح است و توضحح آن در ححث وقف گذشت  -حجس کنود؛ چوه آن جهوت

«عووام» حاشوود واننوود عووزاداری اوووام حسووحن و چووه «خوواص»؛ واننوود تعلووحن قوورآن در
وكان وعحن.

 .1فرد حجس کننوده« ،حواحس» و شوخص خوا جهتوی کوه ووال بورای آن حوجس شودهُ « ،وح َوجس علحوه» ناوحوده
ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .981اگر والک ،وال خود را برای ودت وعحنوی بور جهتوی حوجس کنود  -ووثال

حگوخد« :واشحنن تا پنج سال برای انتقال زاجرین حرم اووام حسوحن حوجس حاشود»-
پووس از انتهووای ووودت ،حووجس تهووام شووده و وووال و ونووافع آن در اختحووار والووک قوورار
وی گحوورد و ا گوور در اثنووای ووودت فوووت کنوود ،هرچنوود وووال وووذکور حووه ورثووۀ وی ارث

ووویرسوود ،ولووی حووجس حووه قوووت خووود حوواقی اسووت و حعوود از پاخووان ووودت حووجس ،وووال و
ونافع آن در اختحار ورثه 1قرار ویگحرد.

مسأله  .981اگر والک ،ولک خود را برای ههحشه بر جهتی حجس کند ،تا زوانی که
وال حواقی اسوت و دارای ونوافع قابول تووجهی کوه حتووان آن را در جهوت حوجس حوه کوار

گرفت حاشد ،حجس حاقی است و فرد حق رجوع ندارد.

شوواخان ذکوور اسووت ،ایوون حكوون در ووووردی کووه والووک هنگووام حووجس حووه ههحشووگی

بودن آن تصرخح نكرده ،ولی آن را وقحد حه زوانی هن ننهوده  -طووری کوه عجوارت وی
اطووالق و شووهولی نسووجت حووه ههووۀ زوووانهووا داشووته حاشوود  -نحووز وی گووردد؛ وثوول اخنكووه

حگوخد« :کتاحن برای وطالعۀ طالب و دانشجوخان حجس حاشد»؛

اوووا ا گوور قاحلحووت انتفوواع و حكووارگحری آن در جهتووی کووه وووال بوورای آن حووجس شووده

حه طور کلی از بین برود ،حجس حاطل ویشود و ووال در اختحوار والوک قورار وویگحورد و
اگر فوت کرده ،حه ورثۀ وی در هنگام فوت ارث ویرسد.

2

مسأله  .982در حجس بر جهوت  -چوه عوام و چوه خواص  -قجوول و تحویول (قوجض)

الزم نحست.

حنووابراین ،ا گوور وووثال والووک حگو خوود« :حوواغ خووود را بوورای تعلووحن قوورآن در فووالن وكووان

 .1ونظور ،ورثۀ وی در هنگام فوت است.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،چنانچووه وووال حووجس شووده حووهطووور داجوون ،قاحلحووت و صووالححت انتفوواع و حكووارگحری در
جهت حجس را داشته حاشد ،ولی وثال غاصجی آن را غصب و تغحیر کاربری داده ،چنانچه وهكن است
حاخد وال وذکور از غاصب پس گرفته شوود توا از آن در جهوت حوجس اسوتفاده گوردد و ا گور ایون کوار وقودور
نجاشد ،ولی حتوان عوض آن را از غاصب گرفت ،الزم است این کار انجام شود و حنابر احتحاط واجوب حوا
آن ،وال دخگری خرخداری شده و وطابق نظر حجس کننده ،حجس داجن گردد.

حجس و ولحقات آن /

حووجس کووردم» ،حووجس وحقووق شووده و وی نهیتوانوود ونصوورف شووده و از حووجس خووود

برگردد ،هرچند وتولی آن وكان ،ایون حوجس را هنووز قجوول نكورده و حواغ نحوز در اختحوار
خود والک حاشد.

 oحجس بر افراد

مسأله  .983انسان ویتوانود ووال خوود را بور فورد خوا افوراد وعحنوی حوجس کنود و وودت
حجس را هر خک از سه وورد ذیل قرار دهد:
ّاول .ودت وعحنی وانند  14سال؛

ّدوم .تا زوان زنده بودن فردی که وال بر او حجس شده ُ(و َح َجس علحه)؛
ّ
(حاحس).
سىم .تا زوان زنده حدون خودش ِ
در صورت اول و دوم ،پس از تهام شدن ودت خا فوت ُو َ
حجس علحه ،حجس تهام

شده و ونافع وال حه ولكحت حاحس بروی گردد؛

اوا چنانچه حاحس قجل از پاخان ودت خا قجل از ورگ ُو َ
حجس علحوه حهحورد ،حوجس
حه قوت خود حاقی است و پس از انتهوای وودت خوا فووت ُوح َوجس علحوه ،ووال و ونوافع
حاحس در هنگام وفات وی قرار ویگحرد.
آن ،در اختحار ورثۀ ِ

در صورت سوم ،فرد حجس کننده تا زنده است حق رجووع حوه ووالش را نودارد و حوا

وفات وی ودت حجس تهام شده و وال و ونافع آن حه ورثۀ وی ارث ویرسد.

مسأله  .984اگوور فوورد وووال خووود را بوور دخگووری حوجس کنوود و ووودتی بوورای آن  -حووه هووحچ

واحس ،حوجس بووده و
شكل از ووارد وسألۀ قجل  -ذکر نكند ،آن وال توا زووان ححوات ح ِ

حق رجوع حه آن ندارد و پس از فوت او حه ورثهاش ویرسد.

مسأله  .985برای تحقق حجس بر افراد ،قجول و ههحن طور تحویل (قوجض) حوه آنوان

1

الزم است.

 .1چنانچه کسی که وال بر وی حوجس شوده واننود حچوۀ ناحوالغ خوا وجنوون حاشود ،قجوول و قوجض ولوی شورعی
وی الزم است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنووابراین ،اگوور فوورد حگوخ ود« :وووال خووود را بوور حسووحن حووجس کووردم» و قجوول از آنكووه

حسحن حجس را قجول کند خا وال را تحویل حگحورد ،حواحس پشوحهان شوده و از حوجس

خود برگردد ،حجس وحقق نشده است.

مسأله  .986ا گوور فوورد وووال خوووخش را حوودون قصوود قرحووت بوور فوورد خووا افووراد وعووحن حووجس

کند ،ویتواند در ضهن حجس ،شرط خحار فسخ برای خوخش قرار دهد؛

1

اوووا ا گوور در حووجس وووال خوووخش قصوود قرحووت داشووته ،حووجس وووذکور نوووعی صوودقه

وحسوووب شووده و قوورار دادن شوورط خحووار فسووخ در ضووهن آن وحوول اشووكال اسووت و
وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

2

 فروش وال حجس شده

والک وال حجس شده ،در ودت حجس ویتواند آن وال را حفروشد؛
مسأله .987
ِ

واحس ویتوانوود وووثال خانووهای را کووه بوورای  14سووال بوور احهوود حووجس کوورده ،در
پووس حو ِ

خود وال حه وشتری ونتقل ویشوود؛
ههان ودت حه دخگری حفروشد و در این صورت ِ
حق استفاده از وال حا احهد ویحاشد؛
ولی ِ
الجته ،وشتری ویتواند حا ُو َ
حجس علحه (احهد در وثال حاال) وصالحه کند و ووثال
والی حه عنوان وصالحه حوه او بپوردازد توا در عووض ،وی (احهود) در وودت حاقحهانودۀ
حجس از وال استفاده نكند و آن را در اختحار خرخدار قرار دهد.

3

ُسکنی

مسأله  .988اگر انسان سكونت در ولک خود را حه دخگری واگذار کنود و او بپوذیرد،
 .1حجس در این وورد ،عقد وحسوب ویشود و شرط ضهن آن ،حكن شرط ضهن عقد را دارد.
ْ
ْ
 .2حكن وذکور در وورد ولحقوات حوجس ُ(سوكنیُ ،ع ْهوریُ ،رقجوی) ،کوه عقود وحسووب وویشووند نحوز جواری
است.
َ
ُ
 .3شوواخان ذکوور اسووت ،وصووالحه حووا وحووجس علحووه حووه ایوون صووورت کووه و ی حووق اسووتفاده نداشووته حاشوود (حووق
انتفاع وی سواقط شوود) و ههوحن طوور وعاوضوۀ حوق انتفواع و اسوتفادۀ وی در وقابول ووال ،وحول اشوكال
است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

حجس و ولحقات آن /

ْ
چنحن عقدی « ُسكنی» نوام دارد کوه ا گور وودتش وقحود حوه طوول عهور خكوی از دو طورف
ْ
حاشوود ،عووالوه بوور ُسووكنیُ « ،ع ْهووری» و ا گوور ووودت وعووحن دخگووری واننوود  14سووال داشووته
ْ
حاشدُ « ،رقجی» نحز ناوحده ویشود.
ْ
« ُع ْهری» و « ُرقجی» عالوه بر وسكن ،بر اشحای دخگری وانند وغازه و حاغ و وسوایل و
ابووزار و اثاثحووه نحووز جوواری ویشووود .حنووابراین ،فوورد ویتوانوود وووثال حووا عقوود « ُرقجووی» ،حووق

استفاده از واشحن خود را برای خک سال حه دخگری حدهد.
ْ
ْ
مسأله  .989ه وور خوووک از « ُس ووكنی»ُ « ،رقج ووی» و « ُع ْه ووری»« ،عق وود» 1ویحاش وود و ب وورای
وحقق شدنش ،الزم است «اخجاب و قجول» حه صورت لفظی خا عهلی صورت گحرد؛

واننوود اخنكووه والووک حووه دخگوری حگو خوود« :تووو را در ایوون خانووه بوورای  14سووال سووكونت

دادم» و او هن قجول کند.
ْ
مسأله  .991بوورای تحقووق ایوون سووه عقوود ُ(سووكنی و ُر ْقجووی و ُع ْهووری) ،تحویوول (قووجض)

الزم است و نحز دو طرف حاخد شوراخطی را کوه بورای «فروشونده و خر خودار» ذکور شود  -واننود
حلوغ ،عقل و اختحار - 2داشته حاشند.

مسأله  .991اگوور حووق سووكونت خووا اسووتفاده از وووال در عقوودهای وووذکور حووه طووول عهوور

خكی از دو طورف خوا وودت وعحنوی وقحود شوده حاشود ،والوک قجول از پاخوان وودت حوق

رجوع و انصراف از عقد را ندارد.
ُ ْ
مسأله  .992حووق سووكونتی کووه بوورای فوورد در عقوود سووكنی قوورار داده ویشووود ،حووه دو
گونه وهكن است لحاظ گردد:

الففف .حووق سووكونت فقووط بوورای سوواکن شوودن خووود فوورد  -الجتووه ههووراه حووا تواحووع و

وتعلقاتش -3قرار داده شود؛

ب .حووق سووكونت حووه صووورت وطلووق حووه فوورد وا گووذار شووود ،طوووری کووه حووق داشووته

 .1وعنای «عقد» در جلد سوم ،وسألۀ « »30توضحح داده شد.
 .2توضحح شراخط فروشنده و خرخدار در جلد سوم ،وساجل « 140و حعد از آن» ذکر شده است.
 .3وانند ههسر و فرزندان فرد ساکن ،خدوت کاران و وههانان وی.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حاشوود شووخص دخگووری را در آن  -حووهطووور وجووانی خووا در ازای درخافووت عوووض  -سووا کن

کند؛

در صووورت (الووف) فوورد نجاخوود حووق سووكونت را حووه دخگووری وا گووذار نهاخوود ،ولووی در

صووورت (ب) فوورد ویتوانوود حووق سووكونت را حووا صوولح خووا عار خووه و واننوود آن حووه شووخص
دخگری واگذار کند.
ُ ْ
مسأله  .993اگر والوک در عقود سوكنی حگو خود« :توو را در ایون خانوه سواکن نهوودم» و
وعلوووم نجاشوود والووک حووق سووكونت را حووه کوودام خووک از دو صووورت وسووألۀ قجوول وا گووذار

کرده ،ظاهر از چنحن عجوارتی نووع اول ویحاشود؛ وگور آنكوه نشوانه و قرخنوهای حاشود کوه

حفههاند نوع دوم وقصود وی بوده است.

مسأله  .994اگووور والوووک ،حووق سووكونت را تووا زوووان ححووات خوووخش (والووک) بوورای

شخص دخگری قرار دهد و آن را حه صورت اول از دو صورتی که در وسألۀ « »554ذکور

شوود ،لحوواظ کنوود ،چنانچووه سووا کن ،قجوول از والووک حهحوورد ،حووق سووكونت حووه والووک
بروی گردد؛

ولی اگر حوق سوكونت را حوه صوورت دوم لحواظ کورده حاشود ،حوا وورگ سواکن ،حوق

سكونت  -تا زوان ححات والک  -حه ورثۀ وی (ساکن) ونتقل ویشود و پس از فوت
والک ،حق حه ورثۀ والک انتقال ویخاحد؛

ایوون حكوون ،در وووواردی کووه حووق سووكونت بوورای ووودت وعحنووی حووه شووخص ونتقوول

شده نحز جاری است.

مسأله  .995اگر والک ،حق سكونت را برای شخصی تا زوان ححوات وی (سوا کن)
ْ
قرار دهد ،حوا فووت والوک ،حوق ُسوكنی از بوین نهویرود و ورثوۀ والوک توا زووان ححوات

سا کن ،حق اخجاد وزاحهت حا سا کن جهت استفاده از خانه را ندارند.
ْ
مسأله  .996اگر برای ُسكنی ودتی قرار داده نشود ،حا قجول ساکن و تحویل خانه حوه
ْ
او ،عقد ُسكنی وحقق شده و حاخد حه آن عهل شود و این اور حا سكونت وودتی  -هرچنود
کن  -حاصل ویشود و والک پس از آن ،ویتواند ولكش را پس حگحرد؛

حجس و ولحقات آن /

ْ
الجتووه ،سووكونت وقوودار زوووانی کووه عرفووا وعلوووم حاشوود عجووارت عقوود ُسووكنی شوواول

بیش از آن ویشود ،کافی نحست.
ْ
مسأله  .997اگر عقد ُسكنی وطلق حاشد و در آن قحدی نسجت حوه اسوتفاده از ونوزل
صورت نگرفته حاشد ،خانوادۀ فرد سا کن و سایر وتعلقات و توواحعش واننود فرزنودان،

خدوت کاران و وههانان وی نحز ویتوانند از آن استفاده کنند.

ههووحن طووور ،فوورد ویتوانوود آنچووه را نگهوودارخش بوورای اوثووال وی وتعووارف و وعهووول

است ،در آن خانه نگهداری کند؛

پس اگر  -ووثال  -خانوه وحلوی بورای نگهوداری واشوحن (پارکحنوو) داشوته حاشود،

ویتواند واشحن خود را حه وحل وذکور بیاورد.

ّ
وصیت
فضحلت وصحت و اههحت آن

از وحهد بن وسلن نقل شده که اوام حاقر فروودند« :وصحت حق است و ههانا

رسول خدا  وصحت کرد و شاخسته است که هر وسلهانی وصحت کند».

1

از پیاوجر اکرم  رواخت شده که فروودند« :هر کس حا وصحت نحكو حهحرد ،شوهحد

ورده است».

2

از اوام صادق از پدران بزرگوارشان رواخت شده که رسوول خودا فروودنود:

«ه وور ک ووس هنگ ووام وف ووات خ ووود نحك ووو وص ووحت نكن وود ،ای وون ک ووار نقص ووی در و ووروت
(جوانهردی) و عقل اوست ،عرض کردند :اى رسول خدا چگونه وصوحت نهاخود؟

فروودنوود :چووون کسووی زوووان ووورگش فوورا رسوود و وووردم (کسووان و خوخشووان او) پیراوووونش
جهع شدند ،حگوخد:

3

 .1فسوعكافی ،ح ،3کتاب الوصاخا ،حاب الوصحة و وا أور بها ،ص ،7ح.0
 .2هسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل ،ح ،4ابواب االحتضار و وا خناسجه ،حاب ،41ص ،113ح.0
 .3اى خداى آفرخنندۀ آسهانها و زوحن ،داناى نهوان و آشوكار ،حخشوندۀ وهرحوان ،وون در ایون سوراى دنحوا در
پیشگاه تو اقرار و اعتراف ویکنن (عهد ویکنن) بر اخنكه هحچ خدایی جز تو نحست ،خگانه و بویشورخكی
و وحهد حنده و فرستادۀ توست و بهشت حق اسوت و دوزخ حوق اسوت و برانگحختوه شودن از قجرهوا

توضحح الهساجل جاوع (ح)0
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ال ت ِكلنی ِؤلی نفسی َط ْرفة َع ْح ٍن أ َحدا ف ِؤنك ِؤ ْن ت ِكلنی ِؤلی نفسی َط ْرفة َع ْح ٍن أق ُر ْب ِو َون الش ِور
ْ
َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ
َْ
ََْ َ ُ
َ
2
حر فآ ِن ْس ِفی الق ْج ِر َو ْحشتی َو ْاج َعل لی َع ْهدا َی ْو َم ألقاك َو ْنشورا».
وأحعد ِون الخ ِ
در قحاوت حق است و حساب حق است و تقدیرات و وحزان حق است و ههانا دین چنان است که توو
وصف کردهاى و اسالم ههان گونه است کوه توو تشورخع فرووودهاى و سوخن ههوان اسوت کوه توو گفتوهاى و
قرآن چنان است که تو نازل کردهاى و توو ههوان خداونود حقحقوی و آشوكار هسوتی .خداونود حوه پیواوجرش
وحهد جزای خحر دهد و بر وحهد و آل وحهد تححت و سالم فرستد.
حار خداخا ،در هنگام گرفتارخن تویی تكحهگاه و ذخحرۀ ون و حه هنگام سختحن تویی خار و خاور ون و توویی
ولی نعهت ون ،خداخن و خداى پدران ون ،هرگز چشن بر هن زدنی ورا حه خودم وا وگذار ،که اگر چشن بر هون
زدنی ورا حه خودم واگذاری حه شر نزدخک شده و از خحر دور ویشوم ،پس در تنهایی وحشتناک قجر تو ووونس
ون حاش و در آن روز که حا تو دخدار ویکنن از خودت عهد و پیهانی گشوده شده و حاز براخن قرار حده.
ََ
 .1ونظووور از «قوودر» وهكوون اسووت تقوودیرات خداونوود وتعووال ،خووا علوون الهووی حووه وقوواخع سووابق و آخنووده ،خووا اعوون از
هردو ،خا وجازات حه اندازۀ عهل حاشد؛ حوه هسآةالعمىلفيشسذأخبازآلالسسفىل ،ح ،47ص 0و زوضفة
ّ
المحمیىفيشسذهىاليسضسهالفمیه ،ح ،11ص 74وراجعه شود.
 .2ایوون دعووا در کتوواب فففالذالسففائلويدففاذالمسففائل سووحد بوون طو َواووس ،ص 55و  ،53فصوول ذکوور عهوود
ْ
َ َْْ َ َ
الشو َ
الهحووت ،حوودین گونووه نقوول شووده اسووت« :ا َلل ُهو َون فوواط َر َ
وهاد ِ الو َور ْحه َن
وب و
ض عووا ِلن الغحو
وهاوات َواْل ْر
السو
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ِ
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َ
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ححن ِؤني أُ ْع َه ُد َِؤ َلَ ْح َك في د ِار الدنحا أنوي أشوه َد َ أن ال ِؤلوه ِؤال أنوت و ْحودك ال َ َش ْورخك لوك وأن و َح َه ْودا
ٌ
َ َ َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
وب فحهوا َوأنوك ت ْج َعوث َو ْون فوي الق ُجوور َوأن ال ِح َس َ
آتحة ال َر ْخ َ
َع ْجدك َو َر ُسولك َوأن الساعة َ
واب َحوق َوأن الجنوة
ٌ ََ ِ
ْ
َ ٌ ََ
ٌ ََ
ْ
َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َ
َ
َ ٌ ََ َ ََ ُ َ َ َ
النكواح َحوق َوأن الن َوار َحوق َوأن اْل َخهوان َحوق َوأن
عحن ِون الهأ ک ِل وال َهشر ِب و ِ
حق ووا وعد ام فحها َ ِون ْالن ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ
وك أ ْن َ
ین َک َهوا َو َص ْوف َت َوأ َن اْل ْسوال َم َک َهوا َش َور ْع َت َوأن ال َق ْوول َک َهوا قل َ
وت ُ
الد َ
ام
وت َوأن القورآن کهوا أنزلوت وأن
َِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
جحن َوأني أ ْع َهد ؤل ْحك في َدار الدن َحا أني َر ُ
ْال َح ُق ال ُه ُ
اْل ْسال ِم دخنا َو ِح ُه َحه ٍد نجحوا َو ِح َعلوي
ضحت ِحك َر حا َو ِح
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُ َ ٍ
َ َ
ُ َ ْ َ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ
َ
وت ِثقتوي ِع ْنود ِشودتي َو َر َجواجي ِعنود ک ْرحتوي
أ ِجهتوي اللهون أن
وت ن ِجحوك
ِؤ َواوا َو ِحالق ْر ِآن ِ ُکتاحا و َأن أهول بی ِ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ ََ
ْ
َو ُعو َودتي ع ْنو َود اْل ُوووور التووي َت ْنووز ُل بو َوأ ْنو َ
وت َولحو فووي ِن ْع َهتووي َو ِؤلهووي َو ِؤلو َوه َآحوواجي صو ِول علووی وحهو ٍود وآ ِلو ِوه وال
ِ
ِ
َِ
َ ْ
ْ
َ
ََ
َْ
َ َ
ََْ َ ُ
َ
ت ِكلني ِؤلی نفسي َط ْرفة َع ْح ٍن أ َحدا َوآ ِن ْس في ق ْجري َو ْحشتي َو ْاج َعل لي ِع ْندك َع ْهدا َی ْو َم ألقاك َو ْنشورا».



وصحت /

سپس ،نسجت حه آنچه وورد احتحاح اوست وصحت ویکند.

در اداوه اوام صادق فروودنود :وؤخود صودق ایون وصوحت ،ایون سوخن خداونود
َ َ َ
َ َ ََ
وفاعة ؤال َو ِون اتخوذ
وتعال در سوورۀ وجارکوۀ وورخن اسوت کوه وویفرواخود« :ال َخ ْه ِلكوون الش
ع ْن َد َ
الر ْحه ِن َع ْهدا» 1و این ههان عهد و پیهان وحت است و وصحت حقی اسوت بور
ِ
هووور وسووولهانی کوووه آن را بیووواووزد و حوووه دخگووران (خانوودان و حسووتگانش) تعلووحن دهوود و
(جوودم) اوحوور الهو ونحن فروودنوود :ایوون وصووحت را رسووول خوودا  حووه ووون آووخووت و

رسول خدا  فروودند :این وصحت را ججرجحل حه ون تعلحن داد».

2

از اوووام صووادق رواخووت شووده کووه پوودر بزرگوارشووان اوووام حوواقر فروودنوود( :جوودم)

اوحراله ونحن فروودند« :هر کس وصحت کند (و در وصحت خووخش) سوتن نكنود و

(حه وارث) ضرر وارد نحاورد ،وانند کسی است کوه آن (ووال ووورد وصوحت) را در زووان

ححات خود صدقه داده حاشد».

3

در حدخث نقل شده که خداوند وتعال ویفرواخد« :اى فرزند آدم ،حا سه چحز حه تو

احسان و نحكی کردم :گناهانی را بر تو پوشاندم که اگر خاندانت از آن آ گاه ویشودند

تو را حه خاک نهیسپردند ،وسعت رزق و روزی حه تو دادم و از تو قرض خواستن ،ولوی
تووو نحكووی و خحووری پوویش نفرسووتادی و حووه تووو هنگووام ووورگ وهلووت دادم تووا در خووک سوووم
دارایی خود وصحت کنی ،ولی تو براى خود نحكی و خحرى پیش نفرستادى».

4

واجج بودن عهل حه وصحت و حروت تغحير آن

قرآن کرخن در سورۀ حقره آخۀ « »141درحارۀ تغحیر وصحت ویفرواخد:
َ
ام َس ٌ
ذین ُی َج ِد ُل َون ُه ؤ َن َ
« َف َه ْن َح َد َل ُه َح ْع َد وا َس ِه َع ُه َفؤ َنها ؤ ْث ُه ُه َع َلی ال َ
هحع َع ٌ
لحن».
ِ
ِ ِ
 .1سووورۀ ووورخن ،آخ وۀ « :43اختحووار شووفاعت ندارنوود ،وگوور کسووی کووه از جانووب خووداى رحهووان پیهووانی گرفتووه
است».
 .2فسوعكافی ،ح ،3کتاب الوصحة ،حاب الوصحة و وا أور بها ،ص ،4ح.1
 .3وسائلالشیعه ،ح ،15کتاب الوصاخا ،حاب ،0ص ،450ح.4
 .4جهريباألزكام ،ح ،5کتاب الوصاخا ،حاب ،5ص ،130ح.14

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

«پس کسی کوه وصوحت را حعود از شونحدنش تغحیور دهود (و بورخالف وصوحت رفتوار

کنوود ورتكووب گنوواه بزرگووی شووده و) گنوواه ایوون کووار بوور آنووان اسووت کووه عهوول حووه خووالف
وصحت کنند و خداوند (حه گفتار و کردار خلق) شنوا و دانا است».

از وحهد بن وسلن نقل شده که وی گوخد از اووام صوادق در ووورد ووردی سو ال

نهووودم کووه حووه وصوورف (حعووض) وووالش در راه خوودا وصووحت نهوووده ،اوووام صووادق

فروودنووود« :حاخوود حووه وووورد وصووحت عهوول شووود ،هرچنوود وصووحت در وووورد فووردی غحوور

وسلهان ،یهودی خا وسوححی حاشود ،سوپس حضورتش آخوۀ « »141سوورۀ حقوره را توالوت

فروودند».

1

در حوودخث اسووت کووه از اوووام صووادق در ووورد وووردی سو ال شوود کووه وصووحت حووه

حوووج کوورده ولووی وصو ِوی او ،وووال وووورد وصووحت را در وووورد فووردی هزخنووه نهوووده ،اوووام
صادق فروودند« :وصی او حاخد غراوت آن را بپردازد و آن را ههان طوور کوه وصوحت

شوووده بووورای حوووج هزخنوووه نهاخووود ،سوووپس حض وورت آخ ووۀ « »141س ووورۀ حق ووره را ت ووالوت

فروودند».

2

در نقل است که از اوام صادق در وورد وردی س ال شد که حه شخصی وصوحت

کوورده کووه حووا  544درهوون از ثلووث وووالش حنوودهای را آزاد نهاخوود ،ولووی وصووی  544درهوون را حووه

وردی داده تا از طرف وحوت حوج انجوام دهود ،اووام صوادق فروودنود« :وصوی او حاخود

غراوووت آن را بپووردازد و آن را ههووان طووور کووه وصووحت شووده بوورای آزاد کووردن حنووده هزخنووه

نهاخد».

3

ْ

ََ

َْ
َ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ
َ َ
ََ
صحة في َح ٍق فغ َح َر َها ف ُه َو ض ِاو ٌن ،ص ،44ح.4
 .2ههان ،حاب ان الوصي ِؤذا کان ِت الو
 .3ههان ،ح.7
اب ؤنفاذ ال َو َ
صح ِة علی ِج َه ِت َها ،ص ،10ح.1
 .1فسوعكافی ،ح ،3کتاب الوصاخاَ ،ح ُ ِ ِ

وصحت /

تعرخف وصحت و اقسام آن
 تعرخف وصحت و حکن واجج خا وستحج بودن آن

مسأله « .998وصوحت» آن اسوت کوه انسوان در حوارۀ اووورى کوه اختحوار آنهوا حوا اوسوت

برای حعد از ورگ خود سفارش نهاخد.

وصحت در اصل وستحب اسوت ،اووا در حعضوی از وووارد واجوب وویشوود؛ واننود

برخی از صورتهای وساجل « 555تا .»1440

وظاخف کسی که نشانههاى ورگ را در خود وی بيند

مسأله  .999اگوور انسووان نشووانههوواى ووورگ را در خووود بجحنوود ،در صووورت اوكووان حنووابر

احتحاط واجب حاخد اووالی را کوه از ووردم حوه صوورت ودخعوه و اوانوت ،عار خوه ،سورواخۀ
وضارحه خا وشارکت و وانند آن در اختحار اوست فورا حه صاحجانش برگردانود ،خوا آنكوه

حه آنان اطالع دهد؛

اوا اگر این اور وهكن نجاشود ،حاخود  -هرچنود حوا وصوحت کوردن و شواهد گورفتن بور

وصحت و آ گواه کوردن وصوی و شواهد از نوام و خصوصوحات و نشوانی صواحب ووال خوا

اوور دخگر  -کاری کند که وطهجن شود وال حعد از فوت او حه صاحجش ویرسد.

1

مسأله  .1111ا گر انسان درحالی نشانههای ورگ را بجحند که حوه ووردم حودهكار حاشود و

هنگووام ادای آن حوودهی نرسووحده خووا رسووحده ،ولووی طلجكووار وطالجووه نهوویکنوود خووا وطالجووه
ویکند ،ولی او نهیتواند بپردازد ،در این ووارد چنانچه از خودش والی داشوته حاشود

خا هرچند وال ندارد ولوی احتهوال وعقوول دهود کسوی آنهوا را وجوانی ادا نهاخود ،حاخود

کارى کند که اطهحنان نهاخد حدهی او پوس از وفواتش حوه طلجكوار داده وویشوود؛ ووثال

ا گوور حوودهكار بووودن او بووراى دخگووران وعلوووم نحسووت وصووحت کنوود و بوور وصووحت شوواهد

حگحرد؛

 .1حه جلد سوم ،وسألۀ « »1443رجوع شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوا اگر فرد ویتواند حودهی خووخش را بپوردازد و وقوت آن رسوحده و طلجكوار وطالجوه

نهاخد ،حاخد فورا بپردازد ،هرچند نشانههاى ورگ را در خوخش نجحند.

مسأله  .1111کسی که نشانههاى وورگ را در خوود وویبینود ،ا گور حقووق شورعی واننود

خهس ،زکات و وظالن بر عهدۀ وی است و فعوال نهویتوانود آن را بپوردازد ،چنانچوه از
خودش والی داشته حاشد خا هرچند وال ندارد ،ولی احتهال وعقول دهود کسوی آنهوا
را وجووانی ادا نهاخوود ،حاخوود کووارى کنوود کووه اطهحنووان نهاخوود پووس از ووورگش پرداخووت

ویشود ،وثال اگر حدهكار بودن او حه حقوق شرعی براى دخگران وعلووم نحسوت حوه فورد
وورد اعتهادی وصحت کند؛

اوا اگر فورد ووذکور حتوانود حقووق شورعی ووذکور را فعوال بپوردازد ،حاخود فوورا اقودام حوه

پرداخت آن کند ،هرچند نشانههاى ورگ را در خود نجحند.

مسأله  .1112کسی که نشانههاى ورگ را در خوود وویبینود ،ا گور حوج بور وی واجوب و

وسووتقر شووده حاشوود و نتوانوود خووودش آن را حوهجووا آورد و ناخووب گوورفتن نحووز بووراخش وقوودور

نجاشوود ،چنانچووه از خووودش وووالی داشووته حاشوود خووا هرچنوود وووال نوودارد ،ولووی احتهووال
وعقول دهد کسی حج را حهطور وجانی حه نحاحوت از وی حوهجوا آورد ،حاخود کوارى کنود
که اطهحنان نهاخد در صورت فوت حج حه نحاحت از وی انجوام وویشوود؛ واننود آنچوه

در وساجل قجل ذکر شد.

1

مسأله  .1113کسووی کووه نشووانههوواى ووورگ را در خووود ووویبینوود ،ا گوور نهوواز و روزۀ قضووا

داشته خا کفارهای بر عهدۀ او حاشد ،حاخد کارى کند کوه اطهحنوان نهاخود آنهوا را پوس از
وفاتش از طرف او انجام ویدهند ،وثال وصوحت کنود از ووال خوودش بوراى آنهوا اجحور

حگحرند؛

حلكه اگر وال نداشته حاشد ،ولی احتهال وعقول دهد کسی وجانی آنها را انجوام

دهد ،حاز هن واجب است وصحت نهاخد؛

 .1توضووحح بیشووتر وسووألۀ وووذکور در جلوود دوم ،فصوول «حووج» ،وجحووث «احكووام وصووحت حووه حووج» ذکوور شووده
است.
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الجته ،اگر فردی حاشود  -واننود پسور بوزرگتور  -کوه حدانود حوا اطوالع دادن حوه او ،اووور

وووذکور توسوووط وی انجووام وووویشووود ،اطووالع دادن حووه وی کووافی اسووت و الزم نحسووت
وصحت نهاخد.

مسأله  .1114پووودری کوووه نشوووانههووواى ووورگ را در خووود ووویبینوود و دارای اوالد صووغحر

اسووت ،در صووورتی کووه حووا نداشووتن ق وحن والشووان از بووین ووویرود ،خووا حووق آنووان تضووحیع
ویشود ،حاخد حا وصحت کردن براى آنان قحن اوحنی وعحن نهاخد.

اوالد وی ،ولووی شوورعی دخگوورى واننوود پوودربزرگ پوودرى داشووته حاشووند خووا
الجتووه ا گوور ِ

وعووحن نكووردن قووحن بوورای آنووان ووجووب وفسوودهای کووه اجتنوواب از آن الزم اسووت نشووود،

تعحین قحن برای آنان واجب نحست.

مسأله  .1115کسی که نشانههاى ورگ را در خود ویبیند ،اگر از کسی طلجی داشوته

خووا ووجووودی حسوواب حووانكی داشووته حاشوود خووا وووالی حووه صووورت ودخعووه ،عار خووه ،سوورواخۀ

وضووارحه خووا وشووارکت و واننوود آن نووزد دخگووری داشووته حاشوود ،خووا حعضووی از اووووالش در

وكانی وخفی حاشد که ورثه از آن خجر ندارنود ،احتحواط واجوب آن اسوت کوه حوه ورثوه

اطالع دهد؛

حلكه اگر اطالع ندادن حه آنان ،عرفوا تضوحیع حوق ورثوه وحسووب شوود خوا اسوراف و

تجذیر وال حه حساب آخد ،واجب است حه آنان خجر دهد.
 اقسام وصحت

مسأله  .1116وصحت دو قسن است؛ وصحت «تهلحكی» و وصحت «عهدی».
ّ
الف.وصیثجملیكی :آن است که فرد وصوحت نهاخود ووال 1خوا ونفعوت خوا حقوی را

کووه وتعلووق حووه اوسوووووت حعووود از وفوواتش وووال دخگووری (اعوون از اشووخاص حقحقوو وی خووا

حقوقووووی ،عنوواوین و جهووات) حاشوود ،وووثال وصووحت ووویکنوود زوووحن ،خانووه خووا سوورقفلی

2

 .1فرقی نحست که وال وذکور عحن شخصی حاشد خا دین (طلب).
 .2ونظور از سرقفلی ،حق انتفاع و استفاده از وغوازه اسوت کوه شوخص حوا پرداخوت عووض ،والوک آن شوده
است؛ توضحح آن در جلد سوم ،وساجل « 545و  »514ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وغازهاش حعد وفات وی ،وال فرد خا وسجد وعحن خا فقورا خوا عوزاداری اووام حسوحن

حاشوود خووا تووا وقتووی ههسوورش در قحوود ححووات اسووت حووق سووكونت در ونووزلش را داشووته

حاشد.

ّ
ب.وصیثعهدی :آن است که فرد وصحت نهاخود اوورى را کوه وتعلوق حوه اوسوت

حعد از وفاتش انجام دهند ،خا برای کسانی که نسجت حه آنان والخوت دارد بورای حعود از

وفات خود قحن و سرپرست قرار دهد؛
َْ
وانند اخنكه فرد براى کفن و وحل دفن و وراسهات تعز خوه حعود از وفواتش وصوحت

نهاخوود ،خووا سووفارش نهاخوود حعوود از وفووات وی از وووالش بووراى انجووام نهازهووا و روزههوواى
قضاخش خا حج وی ،اجحر حگحرند ،خا وال وعحنی را حه شخصی بجخشند خوا صورف در

خحرات و وجورات کننود خوا آن را وقوف نهاخنود ،خوا فوالن شوخص قوحن بور فرزنودان ناحوالغ
وی حاشد.

مسأله  .1117وصحت تهلحكی سه رکن دارد:

 .1وصحت کننده (ووصی)؛  .2آنچه وورد وصحت واقع شده (ووصوی حوه)؛  .3کسوی

که برای او وصحت شده (ووصی له).

اوا وصحت عهدی ،دارای دو رکن است:

 .1وصحت کننده (ووصی)؛  .2آنچه وورد وصحت واقع شده (ووصی حه).

الجتووه ،گوواه در وصووحت عهوودی وصووحت کننووده بوورای اجوورای وصووحت ،شخصووی را

وعحن وینهاخد ،که «وصی» ناوحده ویشود .ههچنحن ،اگر وورد وصوحت در وصوحت

عهدی وتعلوق حوه شوخص ثوالثی حاشود  -وثول اخنكوه وصوحت شوده حاشود کوه حوه وی

وووالی را بجخشووند  -شووخص وووذکور کووه بووراخش وصووحت شووده «ووصووی لووه» ناوحووده

ویشود.

1

مسأله  .1118در وص ووحت تهلحك ووی ،چنانچ ووه «ووص ووی ل ووه» ش ووخص حاش وود ،تحق ووق

 .1حنابراینُ « ،ووصی له» در وصحت عهدی در حعضی ووارد وجود دارد ،ولی وصوحت تهلحكوی ههوواره دارای
«ووصی له» ویحاشد.

وصحت /

وصحت احتحاح حه قجول وی دارد 1و اگر «ووصی له» عنوان خا جهت عام حاشود واننود

فقرا ،سادات ،علها خا عزاداری اوام حسحن احتحاح حه قجول ندارد.

در هر دو صورت ،تحویل گرفتن و قجض ووال توسوط «ووصوی لوه» خوا وکحول خوا ولوی

وی شرط نحست.

مسأله  .1119در تحقق وصحت عهدی ،قجول «ووصی له» وطلقا شرط نحست؛

2

الجته ،اگر وصحت کننده برای اجورای آن «وصوی» وعوحن نهووده ،حكون قجوول خوا رد

وصاخت در وساجل « 1110و  »1115بیان خواهد شد.

مسأله  .1111اگر وصحت کننده در وصحت عهدی حه تهلحک وال حه شخصی حهطور
وجووانی وصووحت نهاخوود ،چنانچووه تهلحووک وووذکور حووه صووورت هجووه و حخشووش حاشوود،

تحویوول و قووجض وووال توسووط «ووصوویلووه» خووا وکحوول خووا ولووی وی الزم اسووت؛ اوووا ا گوور حووه
صورت صلح حاشد ،قجض الزم نحست.

کحفحت تحقق وصحت و زوان آن

مسأله  .1111در تحقوق وصووحت ،هوور اوووری کووه عرفووا بوور آن داللووت نهاخوود کووافی اسووت.

حنابراین ،وصحت ویتواند حه صورت شفاهی خا کتجی و حتی حا اشاره انجام شود.

ههحن طور ،فرق نودارد وصوحت در وورض وووت انجوام شوده خوا در غحور آن؛ از زووان

تحق ووق وص ووحت و وودت ط وووالنی گذش ووته حاش وود خ ووا وص ووحت کنن ووده حع وود از وص ووحت

حالفاصله حهحرد؛ در هر صورت ،عهل حه وصحت واجب است.
قجول و رد وصحت

مسأله  .1112در وص ووحت تهلحكوووی ،کس ووی ک ووه ب ووراخش وص ووحت ش ووده (ووص ووی ل ووه)
 .1در وووواردی کووه شووخص وووذکور واننوود حچووۀ ناحووالغ خووا وجنووون حاشوود ،قجووول توسوط ولووی شوورعی وی صووورت
ویگحرد.
 .2هرچند در وصحت عهودی حوه هجوه خوا صولح حالعووض ووال« ،ووصوی لوه» حعود از وفوات وصوحت کننوده در
صورتی والک ووال وویشوود کوه وصوی آن را حوه وی هجوه خوا صولح کورده و او هجوه خوا صولح را قجوول نهاخود و
حكن لزوم خا عدم لزوم تحویل و قجض وال ،در وسألۀ « »1414ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ویتواند وصحت را در زوان ححات وصحت کننده خا حعود از وفوات وی  -هرچنود حعود
از گذشت ودتی  -قجول نهاخد.

مسأله  .1113قجول وصوحت تهلحكوی توسوط «ووصوی لوه» وویتوانود حوا گفتوار خوا انجوام
کاری که داللت بر رضاخت وی دارد ،وحقق گردد؛ وانند اخنكوه ووال ووورد وصوحت را

حه قصد قجول وصحت ،تحویل حگحرد.

مسأله  .1114ا گوور در وصووحت تهلحكوی ،کسووی کووه بووراخش وصووحت شووده (ووصووی لووه)

وصحت را  -چه در زوان ححات وصحت کننده و چوه حعود از وفواتش  -قجوول کنود ،رد

کردن وصحت حعد از آن اثوری نودارد و ووال ووورد وصوحت از نظور شورعی وتعلوق حوه وی

ویحاشد؛

اوا اگر «ووصی لوه» قجول از قجوول کوردن وصوحت ،احتودا آن را رد نهاخود ،چنانچوه رد

کووردن آن در زوووان ححووات وصووحت کننووده صووورت گرفتووه ،رد وووذکور اثووری نوودارد و

ویتواند حعدا آن را قجول نهاخد ،ولوی اگور حعود از وفوات وصوحت کننوده آن را رد نهاخود،
وصحت حاطل ویشود.

مسأله  .1115ا گوور وصووحت تهلحكووی حووه وووال وعحنووی تعلووق گرفتووه حاشوود ،ورثووه حعوود از
وفات وصحت کننده نهیتوانند قجل از اخنكه «ووصی له» وصحت را قجول خا رد نهاخود
در آن وال تصرف کنند ،خا وی را وججور (اکراه) نهاخند کوه وصوحت را فوورا قجوول خوا رد

کند؛ وگر آنكه تأخحر این اور ووجب ضرر بر ورثه حاشد ،کوه در ایون صوورت وویتواننود
حا وراجعه حه حا کن شرع وی را وججور بر قجول خا رد وصحت نهاخند؛

اوووا ا گوور وصووحت تهلحكووی حووه کسوور وشوواعی  -واننوود خووک پوونجن  -از اووووال وصووحت

کننووده تعلووق گرفتووه حاشوود و وقصووود وی ایوون حاش ود کووه والحووت و ارزش آنچووه بوورای

«ووصی له» در نظر گرفته حوه انودازۀ آن کسور وشواع حاشود 1،در ایون صوورت ،تصورفات
ورثه که ونافات حا حق «ووصی له» نداشته حاشد و ووجب کن شودن ارزش و والحوت

خود ترکه حا ورثه شرخک حاشد .حه عجارتی ،وصحت حوه
 .1وقصود وصحت کننده این نجوده که «ووصی له» در ِ
صورت «شرکت در والحت» بوده ،نه «شرکت در عحنحت» اووال.

وصحت /

آن نشود ،وانند نهاز خواندن و رفت و آود در ونزل وتوفی ،اشكال ندارد.

مسأله  .1116اگر فورد وصوحت حوه دو شویء  -ووثال ونوزل و اثاثحوۀ ووجوود در آن  -بورای
شخصووی کنوود و وی خكووی از آن دو را قجووول و دخگووری را رد نهاخوود ،وصووحت نسووجت حووه
آنچووه قجووول کوورده صووححح و نسووجت حووه دخگووری حاطوول اسووت؛ وگوور آنكووه وصووحتش حووه
وجهوع آن دو شیء حا هن حاشد ،طوری که هر کدام حه تنهایی وورد وصحت نجاشد.

ایوون حكوون ،در جووایی کووه وصووحت حووه خووک شوویء  -وووثال خووک قطعووه زوووحن  -بوورای

شخصوووی صوووورت گرفتوووه و وی حخشوووی از آن را قجووول و حخووش دخگوور را رد نهاخوود نحووز
جاری است.

مسأله  .1117اگر فردی در وصحت تهلحكی والی از اووالش را برای شخصی وصوحت

نهاخد و آن شخص (ووصی له) پیش از آنكه وصحت را قجول کند خوا رد نهاخود حهحورد،
ورثووۀ آن شووخص در قجووول خووا ِرد وصووحت ،جانشووحن وی ووویگردنوود و ووویتواننوود آن

وصحت را قجول نهاخند.

الجته این حكن ،در صورتی است که وصحت کننوده از وصوحت خووخش برنگوردد،

وگرنه وصحت حاطل ویشود و ورثۀ او حقی نسجت حه آن وال ندارند.

شاخان ذکر است ،وراد از ورثۀ شخصی که براخش وصحت شده ،ورثه هنگام فووت

اوست ،نه ورثۀ هنگام وفات وصحت کننده.

مسأله  .1118اگر حعضی از ورثۀ «ووصی له» در وسألۀ قجل ،وصحت را قجول و حعضوی

از آنان رد کنند ،وصوحت نسوجت حوه سوهن ورثوهای کوه رد کوردهانود ،حاطول و نسوجت حوه

سووهن ورثووهای کووه قجووول کووردهانوود صووححح اسووت؛ وگوور آنكووه وصووحت فوورد (ووصووی)
اختصاص حه وجهوع وال حا هون داشوته حاشود ،طووری کوه حخشوی از ووال حوه تنهوایی

وورد وصحت نجاشد.

مسأله  .1119اگوووور وارث «ووصوووی لوووه» در وسوووألۀ « »1413در زووووان ححوووات وصوووحت

کننده ،قجل از قجول خا رد وصحت حهحرد ،ورثۀ او در قجوول خوا رد وصوحت ،جانشوحن وی
ویگردند و حكن وذکور در وورد آنان جاری ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1121اگر ورثۀ «ووصی له» حسب آنچه در وسألۀ « »1413ذکر شد ،وصوحت را

قجووول کننوود ،وووال وووورد وصووحت هرچنوود وحووراث وحسوووب نهوویشووود ،ولووی از جهووت

کحفحو ووت تقسو ووحن بو وور حسو ووب سو ووهام ارث ب و وین آنو ووان قسو ووهت وو وویشو ووود و وصو وواخا و

حووودهكاریهووای شخصووی کووه وووال بوورای او وصووحت شووده (ووصووی لووه) از آن کسوور
نهیگردد.

مسأله  .1121اگر فردی وصحت نهاخد که والی از اووالش را حعد از وفات حه شخصوی

بجخشند (حه صورت وصحت عهدی) ،در صورتی که آن شخص حهحرد ،چوه در زووان

ححووات وصووحت کننووده و چووه حعود از وفوواتش  -قجوول از اخنكووه وووال را حووه وی حدهنوود -
چنانچه وصحت کننده از وصحتش عدول نكرده حاشد ،ورثۀ آن شخص (ووصی لوه)

حق دارند حعد از وفات وصحت کننده ،هجه و حخشش وذکور را قجول خا رد نهاخند.
انصراف از وصحت خا تغحير آن

مسأله  .1122وصووحت کننووده در زوووان ححووات خوووخش ووویتوانود از وصووحتش صوورف
نظر کرده و آن را حه هن بزند خا آن را تغحیر دهد خا تكهحل نهاخد.

رجوع و انصراف از وصحت خا تغحیر آن ،حا صدور هر خک از دو صورت ذیول توسوط

وصحت کننده ،وحقق ویشود:

 -حا گفتار؛ وثل اخنكه حگوخد« :از وصحت خودم برگشتن».

 -حووا انجووام کوواری؛ وووثال ونزلووی را کووه وصووحت کوورده حعوود از وفوواتش حووه شخصووی

حدهنوود ،حفروشوود خووا فووردی را  -حووا التفووات حووه وصووحت سوواحقش  -بووراى فووروش آن وکحوول
نهاخد ،که در این صورت وصحتش حاطل ویشود.

ههحن طور ،اگر احتدا فردی را حه عنوان قحن فرزندانش وعوحن کنود و حعود دخگورى را

حه جاى او قحن قرار دهد ،که در این صورت وصحت قجلی بیاثر وی گردد.

مسأله  .1123اگر وصحت فردی حا خكی از راههای شرعی ثاحوت شوود 1و حعودا نسوجت

 .1راههای شرعی ثاحت شدن وصحت ،در وساجل « 1104و  »1105ذکر ویشود.

وصحت /

حوه رجووع وصوحت کننوده خوا تغحیور آن شووک و تردخود حاصول شوود ،حاخود حوه آن وصووحت

عهل شود؛ وگر آنكه حا دلحل وعتجری رجوع از وصحت خا تغحیر آن ثاحت گردد.

مسأله  .1124اگر از فردی دو وصحتناوه حه جای وانده و وعلووم حاشود کودام خوک از

آن دو ،حعوود از دخگووری نوشووته شووده ،چنانچووه وصوواخای ذکوور شووده در آن دو ،وتضوواد و
ونافی هن حاشد ،حاخود طجوق وصوحت آخور وی عهول شوود و وصوحت سوابق ،ولغوی و از
اعتجار ساقط ویشود؛

واننوود اخنكووه وصووحت کوورده ثلووث وووالش را حووه علووی حدهنوود و حعوودا وصووحت کوورده

ههان ثلث را حه حسحن حدهند ،خا آنكه وصحت کرده وغازۀ وعحنی را حوه علوی حدهنود
و حعدا وصحت کرده که ههان وغازه را حه حسحن حدهند.

مسأله  .1125اگر از فردی دو وصحتناوه حه جا وانده ،چنانچه وووارد وصوحت در دو

وصحتناوه حا هن تنافی نداشته حاشد ،حاخد وطابق هر دو وصحت عهل شود؛

وانند اخنكه در وصحتناوۀ سابق گفته خک سال نهاز قضوا بوراخش اجحور حگحرنود و

در وصحتناوۀ حعدی حگوخد خک واه روزۀ قضوای وواه روضوان بوراخش انجوام دهنود خوا
در وصحتناوۀ قجل وصحت حه پرداخت خوک وواه کفوارۀ روزه نهووده و در وصوحتناووه

حعدی وصحت حه انفاق خک وحلحون تووان از اووالش حه فقرا کرده حاشد؛

الجتووه ،ا گوور وعلوووم حاشوود وصووحت کننووده از وصووحت سووابق خوووخش عوودول کوورده

است ،وصحت قجلی از اعتجار ساقط ویشود؛

وثل آنكه در وصحتناوۀ سابق ،وصحت حه خک سال نهواز قضوا و در وصوحتناووه

حعدی حه دو سال نهاز قضا وصوحت کورده ،چنانچوه از نشوانههوا و قوراجن وعلووم حاشود

که از وصحت قجلی خوخش حه اجحر گرفتن برای خک سال نهاز قضا عدول حوه دو سوال

نهاز قضا نهوده 1،حاخد دو سال نهاز قضا براخش اجحر حگحرند.

 .1ههچنان که غالجا این چنحن است؛ ولی اگر از قراجن و شواهد استفاده شود که ونظور وی انجام دو سوال
نهاز قضای دخگر ،عالوه بر خک سال نهواز قضوایی کوه قوجال وصوحت کورده بووده ،حاخود سوه سوال نهواز قضوا
براخش اجحرحگحرند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1126اگر فرد ،وصحت حه ثلوث ووالش بورای شخصوی کنود و حعود وصوحت حوه

نصووف ههووان ثلووث بوورای شووخص دخگووری نهاخوود ،ثلووث وووال بووین دو شووخص وووذکور
حهطور وساوی تقسحن ویشود.

این حكن در جایی کوه فورد ،وصوحت حوه ووال وعحنوی بورای شخصوی نهاخود و حعود

وصحت حه نصف وال وذکور برای شخص دخگر کند نحز جاری است.

1

شراخط وصحت کننده

مسأله  .1127وصحت کننده حاخد داراى شراخط ذیل حاشد:

 .1حالغ حاشد (وگر در برخی ووارد)؛  .2عاقل حاشد؛  .3سفحه نجاشد؛
 .4وصحت را حا قصد و اختحار انجام دهد؛  .5قاتل خودش نجاشد.

2

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد ذکر وی گردد.
 .9 حالغ حاشد

مسأله  .1128وصحت حچۀ ناحالغ صححح نحست؛ الجته ،اگر پسر حچه ده ساله 3بوراى

خوخشوواوندان نس وجی خووود خووا صوورف در خحوورات عاوووه وصووحت کوورده حاشوود وصووحتش

صححح است ،ولی صححح بودن وصحت وی براى غحر خوخشاوندان نسوجحش وحول

اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .1129ا گوور پسوور حچووۀ هفووت سوواله 4نسووجت حووه اوووری وصووحت نهاخوود کووه ارزش

ووووالی انووودکی داش ووته حاشووود ،ص ووحت وص ووحت وی و ووورد اش ووكال اس ووت ،وراع ووات
وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

 .1حنابراین ،وصحت دوم ووجب حاطل شدن نحهی از وصحت اول ویگردد.
 .2از شووراخط وصووحت کننووده حنووده نجووودن و حر خووت  -حووا توضووححی کووه در کتووابهووای فقهووی ذکوور شووده –
ویحاشد ،ولی از بیان احكام آن حه جهت اخنكه اوروزه وحل احتال نحست ،صرف نظر ویشود.
 .3پسر حچهای که ده سال قهرخش کاول شده است.
 .4پسر حچهای که هفت سال قهرخش تهام شده است.

وصحت /

 .3 عاقل حاشد

مسأله  .1131کسی که در حال دیوانگی خا بیهوشی خا وستی وصحت کند ،وصوحتش

صووححح نحسووت و ا گوور در هنگووام وصووحت عاقوول حاشوود ،سووپس دیوانووه خووا وسووت خووا

بیهوش گردد ،وصحت او حاطل نهیشود.
 .7 سفحه نجاشد

مسأله  .1131وصووحت شووخص سووفحه در اووووالش صووححح نهیحاشوود ،ولووی در غحوور
اووال وانند وصحت حه دفون شودن در وكوان وعلووم کوه وسوتلزم صورف ووال نجاشود خوا

وصحت حه دفن در روز جهعه ،صححح است.
 .9 وصحت را حا قصد و اختحار انجام دهد

مسأله  .1132اگر کسی را حه انجام وصحت وججوور کورده حاشوند (ا کوراه) خوا وصوحت را

حوودون قصوود جوودی و وووثال حووه عنوووان شوووخی خووا فقووط حووه صووورت صوووری انجووام دهوود،
وصحت شرعی وحسوب نهیشود و صححح نحست.
 .3 قاتل خودش نجاشد

مسأله  .1133کسووی کووه از روى عهوود و حووه قصوود خووود کشووی 1،وووثال آسووحجی حووه خووود
رسانده خا سهی خورده ،که ووجب ورگ اسوت ،چنانچوه نسوجت حوه اوووالش وصوحت

کند و قجل از بهجودى ،حه ههان سجب حهحرد ،وصحت وی صححح نحست؛

اوا وصحت او در غحر شؤون والی وی ،وانند تعحین قحن برای کودکوانش ،صوححح

ویحاشد.

مسأله  .1134اگر خودکشوی فورد از روى خطوا و سوهو انجوام شوده حاشود ،خوا کوار او حوه

قصوود ووورگ و خووود کشووی نجوووده ،حلكووه بووراى هوودف دخگوورى بوووده ،ولووی اتفاقووا ووجووب
 .1خودکشی حرام و از گناهان کجحره وحسوب ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

فوت وی شده ،وصحت وی در اوور والی و غحر والی صححح ویحاشد.

این حكن ،در جایی که فرد در حال جهواد در راه خداونود وتعوال کشوته شوود نحوز

جاری است و وصحت وی صححح ویحاشد.

مسأله  .1135فردى که خودکشی کرده ،چنانچه عافحت خاحد سوپس وصوحت کنود و

حهحرد وصحتش صححح است .ههچنحن ،اگر احتدا وصحت نهاخد ،سوپس ضوررى حوه
جووان خوووخش وارد کنوود کووه ووجووب ووورگش گووردد وصووحتش صووححح اسووت ،هرچنوود

هنگام وصحت قصد داشته حاشد حعد از وصحت کردن ،خودکشی نهاخد.
شراخط و احکام کسی که برای او وصحت شده (ووصی له)
 وشروط بودن صحت وصحت تهلحکی حه وجود ووصی له

مسأله  .1136اگر فردی وصوحت کنود چحوزى از اوووال او حعود از وفواتش ووال شوخص

وعحنی حاشد (وصحت تهلحكی) ،ولی آن شخص تا هنگوام وفوات وصوحت کننوده – هور
چند حه صورت جنحن خا نطفه  -وجود نحافته 1وصحت وذکور صححح نحست؛

اوووا چنووحن وصووحتی نسووجت حووه حچووهای کووه در هنگووام وفووات وصووحت کننووده حووه
صوووورت « َح ْهوول» حاشووود  -هرچنووود هنووووز جووان نحافتووه  -چنانچووه زنووده وتولوود شووود،
صححح است و حا قجول ولی شورعحش ،والوک آن ووال وویشوود؛ ولوی ا گور قجول از تولود

حهحرد ،وصحت وذکور حاطل است و اثری ندارد.

 وشروط نجودن صحت وصحت عهدی حه وجود ووصی له

مسأله  .1137اگر فرد وصحت کند والی را حوه شخصوی  -ووثال نووههواخش  -بجخشوند

(وصحت عهدی) الزم نحست آن شخص در هنگام وصحت خا وفوات وصوحت کننوده
وجود داشته حاشد.

 .1وانند نوههایی که تا هنگام وفات وصحت کننده ووجود نحستند.

وصحت /

حنابراین ،ا گور آن شوخص پوس از وورگ وصوحت کننوده وتولود گوردد ،الزم اسوت آن

وال حه او حخشحده و هجه شود 1و اوا اگر وتولد نشوده و نحوز احتهوال عقالیوی تولود وی

نجاشد ،وصحت وذکور حاطل است و اثری ندارد؛

الجته ا گور از وصوحت ،تعودد وطلووب اسوتفاده شوود 2،حاخود ووال ووذکور در اوور خحور

دخگرى که حه نظر وصحت کننده نزدخکتر حه وورد وصحت حاشد هزخنه شود.
 تقسحن وساوی وال در صورت وتعدد بودن ووصی له

مسأله  .1138اگر انسان والی را براى چند نفر وصوحت کنود 3،آنوان در آن ووال حوهطوور
وساوى شورخک خواهنود بوود و فرقوی نودارد کوه ههگوی وورد خوا زن خوا وختلوف حاشوند؛

وگوور آنكووه نشووانه و قرخنووهاى در بووین حاشوود کووه در ایوون صووورت بوور ههووان اسوواس عهوول

ویشود؛

حووه عنوووان وثووال اگوور فوورد وووال خووود را بوورای فرزنوودانش (پسوور و دختوور) خووا بوورای عهووو و

عهووهاش خووا داجووی و خالووهاش وصووحت کنوود ،وووال حووهطووور وسوواوی بووین آنووان قسووهت
ووویشووود؛ وگوور آنكووه از قرخنووهای فههحووده شووود کووه وووثال افووراد وووذکر دو حووار و نووث سووهن
دارند.

 وسلهان نجودن کسی که برای وی وصحت شده

مسأله  .1139وسلهان بودن «ووصی له» در وصحت شرط نحست .حنابراین ،وصحت
کردن برای کافر خا ورتد  -هرچند ورتد فطری  -صححح است.
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 .1قجول و قجض که شرط صحت در هجه و حخشش است ،توسط ولی شرعی طفل صورت ویگحرد.
 .2خعنی وصحت کننده در وصحت وذکور دو اور را لحاظ کرده و دو وطلوب داشته؛ اول :حخشش آن وال حوه
شخص وورد نظر؛ دوم :صرف آن وال در اوور خحر ،طوری که اگر وطلوب اول وحقوق نشود ،اوور دوم ووورد
درخواست وی حاشد و حه عجوارت دخگور ،وصوحت کننوده در وصوحتش صورف ووال در اووور خحور حوا تقودم و
اولوخت حخشش وال حه شخص وذکور را در نظر داشته است.
 .3فرقی بین وصحت تهلحكی و عهدی در حكن وذکور نحست.
 .4وگر آنكه وصحت از جهت دخگری حاطل حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 وصحت برای حچۀ ناحالغ و قدرار دادن حدق تصدرف در ودال ودورد وصدحت بدرای غحدر
ولی شرعی

مسأله  .1141اگر فردی وصحت تهلحكی حه والی برای حچۀ ناحالغ نهاخود ،ولوی والخوت
در تصرف وال وذکور را برای شخصی غحر از ولی شرعی وی قرار دهد ،برای شوخص

وذکور والختی بر وال حچۀ ناحالغ ثاحت نهیشود و والخت حا ولی شرعی 1اوست؛

اوا ا گور وصوحت عهودی نهاخود کوه ووال ووذکور نوزد آن شوخص حواقی وانوده توا حچوۀ

ناحالغ ،حالغ شده و پس از حلوغ آن را حه وی هجه کرده و بجخشد ،اشكال ندارد؛

ههحن طور ،ا گور وصوحت عهودی نهاخود کوه آن شوخص ووال ووذکور را حودون هجوه و

حخشش ،برای حچۀ ناحالغ هزخنه نهاخد ،وثال حوا آن خووردنی خوا آشواوحدنی تهحوه کورده و

در اختحار کودک قرار دهد ،در صورتی که این اوور ونافوات حوا حوق والخوت و حضوانت

کودک نداشته حاشد ،اشكال ندارد.

شراخط آنچه وورد وصحت واق شده است (ووصی حه)

مسأله  .1141آنچه وورد وصحت قرار وی گحرد حاخد دارای شراخط ذیل حاشد:
 .1وال وورد وصحت ،قاحلحت انتقال حه دخگری را داشته حاشد؛
 .2وال وورد وصحت ،ونفعت حالل قابل توجه داشته حاشد؛
 .3وورد وصحت ،عهل حرام خا سفحهانه نجاشد؛

 .4بیش از ثلث نجاشد.

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد ذکر وی گردد.

 .1ونظور از «ولی شورعی» پودر و پودر بزرگ پودری حچوۀ ناحوالغ و در صوورت فقودان آن دو ،وصوی و قحهوی کوه از
طرف آنوان قورار داده شوده و در صوورت عودم وجوود وصوی و قوحن ،حواکن شورع وویحاشود؛ تفصوحل احكوام
اولحاء در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد.

وصحت /

 .9 وال وورد وصحت قاحلحت انتقال حه دخگری را داشته حاشد

مسأله  .1142در وصحت تهلحكی الزم است وورد وصحت ،وال 1خا ونفعت خوا حقوی

حاشد که از نظر شرعی قاحلحت نقل و انتقال حه دخگری را داشته حاشد.

حنابراین ،وصحت حه اخنكه وغازه خا ونافع وغازه خا حق سرقفلی آن 2حعد از وفوات،

ولک شخص وعحنی حاشد صححح است؛ اووا ا گور وغوازۀ ووذکور ووقوفوهای حاشود کوه
وود وصووحت کننووده از آن اسووتفاده نهاخوود (وقووف انتفوواع)،
واقووف شوورط کوورده اسووت خو ِ

چنحن وصحتی صححح نهیحاشد.

این حكن در وصحت عهدی ،در صورتی که وشتهل بر سفارش حه تهلحک وال خوا

ونفعت خا حقی حاشد نحز جاری است.
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 .3 وال وورد وصحت ونفعت حالل قابل توجه داشته حاشد

مسأله  .1143در وصحت تهلحكی خا عهدی در وورد اوووال ،حاخود ووال ووورد وصوحت،
ونفعت حالل قابل توجه داشته حاشد .حنابراین ،وصحت نسجت حه شراب خا خوک خوا

وسایل ِقهار خا آالت ووسحقی حرام صححح نهیحاشد.

ههووحن طووور ،در وصووحت نسووجت حووه ونووافع وووال ،الزم اسووت آن ونفعووت ،حووالل و

قابل توجه حاشد .حنابراین ،وصحت نسجت حه ونافع وساجل وختص قهوار خوا ووسوحقی

حرام ،حاطل است.

 .1وال وذکور ویتواند حوه صوورت عوحن شخصوی خوا دیون (طلوب) حاشود و فرقوی نحسوت کوه آن ووال در زووان
وصحت ووجود حاشد خا اخنكه حعدا حوه وجوود آخود .حنوابراین ،فورد وویتوانود بورای شخصوی  -ووثال حسوحن -
وصحت کند که وحوههای فالن درخت که حعدا پدخد ویآخد ووال حسوحن حاشود خوا وصوحت کنود چنانچوه
گوسفندش حعدا آحستن شده و صاحب بره شد ،برۀ وذکور وال حسحن حاشد.
 .2ونظور از سرقفلی ،حق انتفاع و استفاده از وغوازه اسوت کوه شوخص حوا پرداخوت عووض ،والوک آن شوده
است؛ توضحح آن در جلد سوم ،وساجل « 545و  »514ذکر شد.
 .3اگر فرد نسجت حه «زوحن ووات» که در زوان ححات خوخش اقدام حه تحجحر و اححای آن نكورده ،ولوی سوند
رسهی آن حه نام وی بوده ،وصحت کرده حاشد ،حكن ویژهای دارد کوه در جلود سووم ،وسوألۀ « »1754ذکور
شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .7 وورد وصحت عهل حرام خا سفحهانه نجاشد

مسأله  .1144در وصووحت عهوودی الزم اسووت عهوول وووورد وصووحت شوورعا جووایز حاشوود.

حنوووابراین ،ا گوور فوورد وصووحت کنوود وقووداری از وووال او را صوورف نشوور کتووابهووا و سووی
دیهای گهراه کننده خا کهک حه ظالهحن خا قطع رحن خوا اوووری کوه اسوراف خوا تجوذیر
وحسوب ویشود نهاخند ،صححح نحست.

ههوحن طووور ،الزم اسووت عهلووی کووه ووورد وصووحت واقووع شووده ،بیهوووده و سووفحهانه از

طرف وصحت کننده وحسوب نشود.
 .9 وصحت بيشتر از ثلث نجاشد

مسأله  .1145فرد ویتواند در غحر آنچه از اصل وال خارح وویشوود  -کوه توضوحح آن
ْ
در وسألۀ « »1405بیان ویشود  -حداکثر حه اندازۀ خوک سووم (ثلوث) از اوووال خووخش
را وصووحت نهاخوود تووا حووه وصوورفی کووه تعحووین کوورده برسووانند 1و در ایوون حكوون ،فرقووی بووین
وصحت تهلحكی و وصحت عهدی نحست.
 oوقصود از ثلث اووال

ْ
مسأله  .1146وقصود از ثلث وال که وصحت حه وقدار آن صححح است ،ثلث ووال
در هنگام وفات وصحت کننده است ،نه ثلث هنگام وصحت؛

حنووابراین ،ا گوور فوورد وصووحت نهاخوود زوحنووی کووه حووه وقوودار نصووف اووووال او در هنگووام

وصحت ارزش دارد را حه فقرا حدهند ،ولی ارزش زوحن هنگام وفات  -حه جهت پوایین
آودن قحهوت آن خوا کسوب ووال جدخود کوه در هنگوام وصوحت نجووده  -حوه وقودار ثلوث

گردد ،در این صورت وصحت نسجت حه تهام آن زوحن صححح است.

مسأله  .1147برای وحاسجۀ ثلث که وصحت حه اندازۀ آن صححح است ،حاخد عوالوه

 .1حنووابراین حاخوود اووووال ح وه جووا وانووده از وتوووفی در وووواردی کووه از اصوول وووال خووارح ووویشووود صوورف گووردد و
چنانچووه از دارایووی وی وووالی حوواقی وانوود ،وصوواخای وتوووفی در حوود ثلووث از آن انجووام ووویشووود و دو سوووم
حاقحهانده ارث وحسوب ویگردد.

وصحت /

بوور اووووال فوورد در زوووان وفووات ،وووواردی کووه در حكوون وووال وتوووفی اسووت و حعوود از وفووات

حاصل ویشود را نحز لحاظ نهود.

حنابراین ،دخهای که در قتل خطا خا شجه خطوا ثاحوت وویشوود ،خوا ووالی کوه در قتول

عهد حه سوجب وصوالحۀ قاتول حوا اولحوای وقتوول حوه دسوت وویآخود ،در وحاسوجه ثلوث

وتوفی ونظور ویگردد.

1

ههحن طور ،اگر فرد در زوان ححات خوود داووی را بورای صوحد نصوب کنود و حعود از

وفوواتش ووواهی خووا ححوووان وحشووی واننوود آهووو در آن واقووع شووود ،آن ووواهی خووا ححوووان در
وحاسجۀ ثلث ونظور ویشود.

2

مسأله  .1148در وصووحت ،شوورط نحسووت وصووحت کننووده قصوود نهاخوود آنچووه وصووحت

وی کند از ثلثی حاشد که شارع وقدس برای او در والش قرار داده است.

حنووابراین ،ا گوور فوورد وصووحت کنوود وووثال ونووزلش را فروختووه و صوورف فقوورا نهاخنوود در

حالی که هنگام وصحت حوه ثلثوی کوه شورع بورای او قورار داده التفوات و توجوه نداشوته

حاشد ،چنانچه وصحت وذکور بیشتر از ثلث نجاشد ،صححح است.
 oوواردی که از اصل وال وتوفی پرداخت ویشود

مسأله  .1149ووووارد ذیوول از «اصوول وووال» وتوووفی پرداخووت ووویشووود ،هرچنوود وی

نسجت حه آنها وصحتی نكرده حاشد و پس از ادای آنها وحراثی برای ورثه حاقی نهاند:

 -وقدار واجب خا وستحب جهت کفن و سایر وخارح تجهحز در حدود وعهوول و

وتعارف حا در نظر گرفتن شأن وحت.

3

 -حجی که حه سجب استطاعت بر وتوفی واجب و بر عهدۀ وی وستقر شده است.

 .1حكن دخۀ وربوط حه آسحب وارد شده بر حدن وحت در فصل «دخات» ،وسألۀ « »1073ذکر ویشود.
 .2حنابراین ،اگر وصحت وتوفی در هنگام وفات بیشتر از ثلث حاشد ،ولی حا انضهام ووارد فوق الذکر وصوحت
حه اندازۀ ثلث گردد ،واجب است حه تهام وصحت عهل شود.
 .3توضحح بیشتر در این وورد در جلد اول ،فصل احكام اوووات ،وجحوث کفون ،وسواجل « 350توا  »355ذکور
شد.
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 -حدهكاریهای وی حه دخگران؛ وانند قرض ،ثهن وعاولۀ نسوحه ،وجحوع (کواال) در

وعاولۀ سلف ،اجرت در قرارداد اجاره ،وهرخۀ زوجه و دخات.

 -حقوووق شوورعی کووه وثوول خهووس 1و زکووات وووال و وظووالن ،ادا کووردن آنهووا واجووب

ویحاشد.

الجته ،اگر فورد وصوحت نهووده حاشود تهوام خوا حعضوی از وووارد ووذکور را از ثلوث ووال

وی بپردازنوود ،وطووابق آن عهوول ووویشووود و چنانچووه ثلووث نسووجت حووه ووووارد فوووق کووافی

نجاشد ،حاقحهانده از اصل وال پرداخت ویشود.
 oوواردی که از ثلث وال پرداخت ویشود

مسأله  .1151نهازها و روزههای قضایی که بر عهدۀ وصحت کننده بوده و کفوارات و

آنچه حا نذر و عهد و قسن بر او واجب شده وانند حوج نوذرى ،از اصول ووال پرداخوت

نهیشود و تنها در صورت وصحت ،از «ثلث وال» ادا ویگردد و اگر وتوفی نسوجت حوه

آنه ووا وص ووحت نك وورده حاش وود ،ب وور ورث ووه الزم نحسو و وت از ثل ووث و ووال ،و وووارد و ووذکور را ادا

نهاخن ود.

2

مسأله  .1151ا گووور فوووردی زکوووات فطووورهاش را نپ ووردازد و حهح وورد ،زک ووات و ووذکور دی وون
وحسوب نهیشوود توا از اصول وواترک خوارح شوود؛ الجتوه ،ا گور حوه پرداخوت آن از ثلوث

وال وصحت کرده ،حاخد حه وصحتش عهل شود.

 .1الجته ،اگر کسی که وال از او حه ارث رسحده (وحت) حه دادن خهس عقحده نداشته خا عقحده داشته ،ولوی
عهوودا خووا از روی کوتوواهی و سووهلانگوواری خهووس نهوویداده ،الزم نحسووت وارث ،خهووس واجووب بوور او را
بپردازد؛ اوا چنانچه وتوفی وصحت حه پرداخت خهسی که برعهودهاش واجوب بووده ،داشوته حاشود ،الزم
است حه وصحت او عهل شود ،هرچند وقدار خهسی که حاخود پرداخوت شوود از ثلوث (خوک سووم) ووالش
وام خهوس وصوحت شوده را (در صوورتی کوه وصوحت نكورده از ثلوث
بیشتر حاشد و در ایون صوورت ،حاخود ته ِ
پرداخت شود) از اصل وال پرداخت نهاخند؛ توضحح بیشتر در ایون ووورد در جلود دوم ،فصول «خهوس»،
وسألۀ « »045ذکر شد.
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 .2الجتووه ،نهوواز و روزه قضو
حنابر احتحاط واجب بر عهدۀ پسر بزرگتر ویحاشد.

وصحت /

مسأله  .1152وصحت حه خحرات و وجرات و صرف وال در اووور وسوتحجی خوا وجواح و

وانند آن ،از ثلث وال پرداخت ویشود.

1

 oاحکام وصحت بيشتر از ثلث

مسأله  .1153اگر وجهوع وصاخای وتوفی از ثلث ووال او بیشوتر حاشود ،وصوحت او در

بیشوتر از ثلوث صووححح نحسوت؛ وگور اخنكووه ورثوۀ حووالغ رشوحد 2وقودار اضووافه بور ثلووث را
اجوازه دهنود 3و چنانچوه حعضوی از ورثوه اجوازه و حعضوی رد نهاخنود ،وصوحت فقوط در
سهن آنانی که اجازه دادهاند صححح است.

مسأله  .1154رضاخت قلجی ورثه در وورد وصحت نسجت حه وقدار وازاد بر ثلث  -حدون

اخنكه آن را ابراز کنند  -اجازه حه حساب نهیآخد و برای تحقق ابراز رضاخت ،هور خوک
از ووارد ذیل کافی است:

الف .ابراز حا کالم؛ وثل آنكه وارث حگوخد« :وصحت وازاد بر ثلث را اجوازه دادم» خوا

«راضی شدم» خا «اوضا کردم».

ب .ابووراز عهلووی؛ وثوول آنكووه وارث عهلووی انجووام دهوود کووه داللووت بوور رضوواخت وی

نسجت حه وصحت وازاد بر ثلث نهاخد.

مسأله  .1155اگر وصحت کننده حه بیشتر از ثلوث وصوحت نهاخود و ورثوۀ وی وصوحت

وازاد بر ثلوث را  -چوه در زووان ححوات وصوحت کننوده و خوا حعود از وفوات وی  -اجوازه

نهاخند ،دخگر نهیتوانند از اجازۀ خوخش برگردند.

مسأله  .1156ا گوور ورثووه در حووال ححووات وصووحت کننووده ،وصووحت وووازاد بوور ثلووث را رد

 .1وانند اخنكه فرد وصحت کرده از والش برای حج خا عهرۀ وستحجی خوا ز خوارت ارحعوحن حضورت احوا عجودام
روزۀ وسووتحجی ووواه رجووب و شووعجان ،حووه نحاحووت از وی اجحوور حگحرنوود خووا وووالش را صوورف
الحس وحن خووا ِ
عزاداری اوام حسحن  ،خواندن زخارت عاشورا خا تالوت قرآن کرخن و اهدای ثوواب آن حوه وی ،برگوزاری
جشن غدیر خا جشن نحهۀ شعجان نهاخند.
 .2حنابراین ،اجازه دادن شخص وحجور وانند حچه ناحالغ خا وجنون اثری ندارد.
 .3شاخان ذکر است ،اجازۀ وذکور توسط ورثه الزم نحست فوری حاشد.
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نهاخند ،ویتوانند پس از وفوات وی آن را اجوازه دهنود ،ولوی ا گور حعود از فووت وصوحت
کننده آن را رد نهاخند ،اجازۀ حعدی اثرى ندارد.

مسأله  .1157اگر وجهوع وصاخای وتوفی بیشتر از ثلث حاشد و ورثه وقودار اضوافه بور

ثلث را اجازه ندهند ،در صورتی که ههۀ ووارد وصوحت ،واججواتی حاشوند کوه از اصول

وووال ادا نهوویشوووند ،حلكووه از ثلووث وووال خووارح ووویشوووند  -واننوود نهوواز و روزه قضووا،
کفارات - 1دو صورت دارد:

الف .نشانه و عالوتی حاشد کوه داللوت نهاخود بور اخنكوه در فورض ووذکور حعضوی از

ووووارد وصووحت بوور دخگوور ووووارد وقوودم اسووت؛ در ایوون صووورت ،حاخوود وطووابق اولوووختی کووه

ود نظر وصحت کننده بوده عهل شود.

حنابراین ،اگر ثلوث حوه انودازۀ اولوحن وصوحت کوافی حاشود نوه بیشوتر ،فقوط حوه ههوان

عهل ویشود و اگر حه اندازۀ دو وورد وصحت کافی حاشد حه ههان دو عهل ویشود ،و

ههحن طور...

ب .نشووانه و قرخنووهای بوور وقوودم بووودن برخووی از وصوواخا نسووجت حووه سووایر ووووارد وجووود

وجت وقودار ووا زاد بور ثلوث را حوه ارزش وجهووع
نداشته حاشد؛ در این صوورت ،حاخود نس ِ
وصاخا وحاسجه و حه ههان نسجت بر هر خک از ووارد وصحت نقص وارد نهود.

وثال اگر تهام اووال وصحت کننده در هنگام وفات  544وحلحون توووان بووده (ثلوث

اووووال 444 :وحلحووون تووووان) و وجهوووع وصووحتهووای وی  744وحلحووون تووووان حاشوود ،حووا

وجت آن حوا وجهووع
توجه حه اخنكوه وقودار ووازاد بور ثلوث 144 ،وحلحوون توووان اسوت و نس ِ
وصاخا ( 744وحلحون تووان) ،خک سوم ویحاشد ،حنابراین حه هور خوک از وووارد وصوحت،

حه اندازۀ خک سوم ،نقص وارد ویگردد.

شاخان ذکر است ،این حكن در صورتی که ههۀ ووارد وصحت ،جوزء وسوتحجات و

خحرات خا اوور غحر واجب حاشد ،نحز جاری ویشود.

مسأله  .1158اگر وجهوع وصاخای وتوفی بیشتر از ثلث حاشد و ورثه وقودار اضوافه بور
 .1توضحح این قسن از واججات ،در وسألۀ « »1404بیان شد.

وصحت /

ثلووث را اجووازه ندهنوود ،در صووورتی کووه حعضووی از ووووارد وصووحت واججوواتی حاشوود کووه از

ثلووث وووال ادا ووویشووود  -واننوود نهوواز و روزه قضووا ،کفووارات - 1و حعضووی دخگوور از آنهووا
واججاتی حاشد که از اصل وال ادا ویشوود  -وثول حودهیهوای فورد حوه دخگوران - 2ولوی

وصووحت کننووده وصووحت کوورده کووه ههووۀ ایوون ووووارد از ثلووث وووالش ادا شووود ،در فوورض
وذکور عهل کردن حه قسن دوم وصاخا (واججاتی که از اصل وال ادا وی گردد) ،نسجت

حه قسن اول وقدم ویحاشد.

مسأله  .1159اگر وجهوع وصاخای وتوفی بیشتر از ثلث حاشد و ورثه وقودار اضوافه بور

ثلث را اجازه ندهند ،چنانچه حعضی از وصاخا واجب و حعضی وستحب خا اووور غحور

واجب حاشد ،عهل کردن حه وصاخای واجب وقدم بر غحر آن ویحاشد.

حنابراین ،اگر ثلث اووال ،تنها برای عهل حوه تهوام واججوات کوافی حاشود ،چحوزی از

ثلث برای اوور وستحب خا غحر واجب در نظر گرفته نهیشود؛

اوووا چنانچووه ثلووث بوورای عهوول حووه تهووام واججووات و حعضووی از وسووتحجات کووافی

حاشوود ،حاخوود حووه وصوواخای واجووب عهوول شووده و نسووجت حووه وسووتحجات ،وطووابق وسووألۀ
« »1403عهل شود؛

شاخان ذکر است ،اگر ثلث برای عهل حه تهام واججات نحز کافی نجاشود ،حكون آن

در وسألۀ « »1404بیان شد.

مسأله  .1161اگر وجهوع وصاخای وتوفی بیشتر از ثلث حاشود و ورثوه وقودار اضوافه بور

ثلووث را اجووازه ندهنوود ،چنانچووه حعضووی از وصوواخا واججووات وعلوووم حاشوود و برخووی از
وصوواخا اووووری حاشوود کووه شووجهۀ وجوووب دارد 3،نقووص بوور آنچووه شووجهۀ وجوووب دارد وارد

ویشود ،نه بر واججات وعلوم.

حنابراین ،اگر فرد وصحت کرده که  14سال نهاز قضای خقحنی که بر عهدهاش بووده

 .1ههان.
 .2توضحح این قسن از واججات ،در وسألۀ « »1405بیان شد.
 .3خعنی وعلوم نحست واجب حاشد ،ولی احتهال عقالیی وجوب در ووردش ویرود.
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و  14واه روزۀ احتحاطی براخش انجام دهند ،در صورتی که ثلث اووال او برای ادای هر

دو کافی نجاشد ،عهل حه وصحت وی در وورد نهازهای قضا ،وقدم بور روزههوای قضوا

است.

ههحن طور ،در وثال فوق اگر حه جای  14واه روزۀ احتحواطی ،وصوحت حوه پرداخوت

خک وحلحون تووان رد وظالن احتحاطی کرده حاشد ،حكن وذکور جاری ویشود.

مسأله  .1161اگر وجهوع وصاخای وتوفی بیشتر از ثلث حاشود و ورثوه وقودار اضوافه بور

ثلث را اجازه ندهند ،چنانچه حعضی از وصاخا واججات احتحاطی (اوووری کوه شوجهۀ
وجوووووب دارد) ب ووووده و برخووووی از وص ووواخا ،وسو ووتحب و اوو ووور غحو وور واجو ووب ،نقو ووص بو وور
وستحجات و اوور غحر واجب وارد ویشود.

مسأله  .1162ا گوور فوورد وصووحت حووه برگووزاری وراسوون خووتن و تعز خووه بوورای خوووخش کوورده

حاشووود ،در ص ووورتی کوووه وی وعتقووود بووووده برگ ووزار نك ووردن وراس وون خ ووتن ،کس وور ش ووأن او
وحسوب ویشود ،چنانچه عالوه بر وصوحت ووذکور حوه اووور وسوتحب خوا غحور واجوب

دخگری وصحت کرده حاشد ،در صوورت کوافی نجوودن ثلوث ،برگوزاری وراسون بور غحور آن

وقدم خواهد بود.

مسأله  .1163اگر فردی که از دنحا رفته ،واججاتی بر عهده داشته کوه از اصول ووال ادا

ویشود  -وثل حدهكاری حه وردم و خهس 1و زکات وال ،حجوة االسوالم کوه برعهودۀ

وی وستقر شده  -چنانچه دارایی او برای ههوۀ آنهوا کوافی نجاشود ،حكون آن در جلود

سوم ،فصل «دین» وسواجل « 504توا  »501بیوان شود و فرقوی نحسوت کوه حوه وووارد فووق
وصحت کرده خا نه.

مسأله  .1164اگر طلجكار حعد از وفات حودهكار ،حودهی وی را بجخشود و ذووۀ وتووفی

را ابراء نهاخد خا شخص دخگری آن را از وال خود حهطور وجانی بپردازد ،حدهی ونتفوی

شووده و چنانچووه وتوووفی وصووحت حووه ثلووث اووووالش کوورده ،ثلووث اووووال حوودون لحوواظ آن
وحاسجه ویشود.

 .1در وورد «خهس» حه توضححی که در صفحۀ « ،»074پاورقی « »1ذکر شده رجوع شود.

وصحت /

ههحن طور است حكن ،اگر وتووفی حقووق شورعی واننود خهوس و زکوات حودهكار

حاشد و شخصی آن را از وال خودش حهطور وجانی بپردازد.

مسأله  .1165ا گوور فوورد وصووحت حووه ثلووث اووووال بوورای خووودش کنوود و حعوود وصووحت حووه
پرداخت وجالغی ووثال حوه فقورا و اختوام نهاخود و قصود کنود کوه وجوالغ ووذکور از دو سووم

سووهن ورثووه حاشوود ،چنانچووه وصووحت دوم را ورثووۀ حووالغ و رشووحد اجووازه دهنوود صووححح
ویحاشد ،وگرنه حاطل است.

مسأله  .1166اگوور فوورد قسووهتی از وووالش را در «ووورض وتصوول حووه ووووت» 1حووه کسووی

بجخشوود و تحویوول دهوود و نسووجت حووه حعوود از وفوواتش نحووز وصووحتهووایی نهوووده حاشوود،

چنانچه ثلث وی برای هر دو وورد کافی حاشد خا کافی نجاشد ،ولوی ورثوۀ حوالغ و عاقول
و رشحد آن را اجازه دهند ،حخشش و وصحت هر دو صححح است؛

در غحوور ایوون صووورت ،حاخوود احتوودا وووالی را کووه حخشووحده از ثلووث وحاس وجه نهوووده و

چنانچه از ثلث چحزی حاقی واند ،صرف وصاخای وی گردد.

این حكون اختصواص حوه حخشوش نداشوته و شواول تصورفاتی کوه ووجوب کواهش

والحت و ارزش اووال فرد گردد نحز ویشود 2،وثل اخنكه فرد در ورض وتصل حوه وووت

ولكی را وقف نهاخد خا طلجكار خود را بریء الذوه کند خوا ووالی از اوووال خووخش را حوه
کهتر از قحهت وعهول و وتعارف حفروشد.

شاخان ذکر است ،برای وحاسجۀ ثلوث اوووال وتووفی در هنگوام وفوات ،حاخود وقودار

نقصانی که حه جهت تصرف در زوان ححات (ورض وتصل حه ووت) بور اوووالش وارد

شده ،حه اووال ووجود در زوان وفاتش ضهحهه گردد؛

وثال اگر ارزش والی که در زووان ححوات در وورض وتصول حوه وووت حخشوحده104 ،

وحلحووون تووووان بوووده و اووووال وی در هنگووام وفووات 544 3،وحلحووون تووووان ارزش داشووته
 .1وراد از ورض وتصل حه ووت در جلد سوم ،وساجل « 1555تا  »1344ذکر گردخد.
 .2حا توضححی که در جلد سوم ،وسألۀ « »1544بیان شد.
 .3حعد از کسر وواردی که از اصل وال خارح ویشود ،وانند دیون که توضحح آن در وسألۀ « »1405ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حاشوود ،وقوودار ثلووث  404وحلحووون تووووان لحوواظ ووویشووود و حووا کسوور وقوودار وووالی کووه

حخشحده ،فقط  144وحلحون تووان برای عهل حه وصحت وتوفی حاقی ویواند.

1

مسأله  .1167اگر فردی که هحچ وارثی غحر از اووام نودارد ،وصوحت حوه صورف تهوام
اووووالش در اوووور خحوور و واننوود آن کوورده حاشوود ،چنووحن وصووحتی فقووط نسووجت حووه ثلووث

اووالش صححح است و دو سوم دخگر اووال وی حه اوام ارث ویرسد.

2

سایر احکام آنچه وورد وصحت واق ویشود (ووصی حه)
 تصرف ورثه خا دخگران در وال وورد وصحت

مسأله  .1168ا گوور فووردی کووه از دنحووا رفتووه وصووحتهووایی داشووته 3و بوورای عهوول حووه
وصووواخای خووووخش ،و ووال وشخص ووی از او وووالش را تعح ووین ک وورده حاش وود ،وانن وود اخنك ووه
وصحت کرده تهام خانۀ وسكونیاش را در اوور خحور صورف نهاخنود ،در ایون صوورت،

تصرف ورثه و دخگران در وال وذکور جایز نحست؛

وگوور آنكووه نشووانه و قرخنووۀ اطهحنووانآوری وجووود داشووته حاشوود کووه وصووحت کننووده

تصرفاتی وانند رفت و آود و حضور و نهاز خواندن در آن وكوان را توا هنگوام عهول حوه

وصحت ،وجاز دانسته است.

4

مسأله  .1169اگر فردی وصحت کرده کسور وشواعی از تهوام اوووالش  -واننود ثلوث آن -
را در اووری صرف نهاخند ،تصرفاتی که ووجب کون شودن والحوت آن اوووال نهویشوود و
ونافات حا حق وتوفی در اووالش نودارد ،وجواز ویحاشود و در فورض ووذکور حوق وتووفی

عحن اووال سههی ندارد؛
حه صورت «شرکت در والح ِت» اووالش بوده و در ِ

 .1ههحن حكن ،در وورد فردی که در زووان ححوات خووخش در وورض وتصول حوه وووت ،ووالی از اوووالش را حوه
وقدار  104وحلحون تووان کهتر از قحهت حازارخش فروخته نحز جاری ویشود (بیع وحاحاتی).
 .2توضحح بیشتر وطلب در فصل «ارث» ،وساجل « 1445و  »1443ذکر ویشود.
 .3حا رعاخت شراخط وصحت.
 .4وشاحه آنچه در وسألۀ « »1434ذکر وی گردد.

وصحت /

الجته ،اگر نشانه و قرخنۀ اطهحنانآوری حاشد بر اخنكوه خواسوته و وقصوود وی کسور

وشاع وعحن از عحن اووالش بوده ،در این صورت حكن وسألۀ قجل در وورد آن جواری

ویشود و در فرض وذکور حق وتوفی حه صورت «شرکت در عحن» اووال ویحاشد.

مسأله  .1171اگر فرد وصحت کرده حاشد کسر وشاع از وال وعحن  -وانند خک چهارم

از وغووازهاش  -را در اووووری کووه وشووخص نهوووده صوورف نهاخنوود ،حكوون ذکوور شووده در
وسألۀ قجل نسجت حه آن وال جاری ویشود.

مسأله  .1171ا گوور وصووحت وتوووفی طوووری اسووت کووه حووق وی حووه صووورت «شوورکت در

وت» اووووال حووا سووایر ورثووه حاشوود 1،چنانچووه ورثووه حخواهنوود حووق وتوووفی را از قحهووت
والحو ِ

اووال حدهند ،وصی حق اوتناع ندارد؛

وحن اووووال» حاشوود 2،وصووی ووویتوانوود از درخافووت قحهووت
ولووی ا گوور حووق وتوووفی در «عو ِ

اوتناع ورزد.

 کسر هزخنههای عهل حه وصحت از ثلث

مسأله  .1172اگر فردی وصحت حه ثلث اووالش کرده حاشد ،هزخنههایی که عهل حوه
وصحت وتوقف و واحسته بر پرداخت آن است از ثلث اووالش کسر ویشود؛

وووثال چنانچووه دارایووی وتوووفی خووک خانووه و وغووازه حاشوود و در هنگووام وفووات وی،

قحه ووت خانوووه 044 ،وحلحوووون توووووان و قحه ووت وغ ووازه  444وحلح ووون توو ووان حاش وود و وی
وصحت حوه وغوازه کورده ،حوه ایون صوورت کوه «وغوازه را فروختوه و پوول آن را صورف فقورا

نهایید» ،چنانچه فروش وغازه وستلزم صرف هزخنههوایی  -واننود اجورت حنگواهدار،

هزخنۀ انتقال سند ،پرداخت والحات و عوارض حاشود  -وقودار ووذکور از ثلوث لحواظ
ویشود.

اوا اگر وصحت کننده حه ثلث وجهوع خانه و وغازه وصحت کرده حاشد و وصی حوا

 .1حا توضححی که در وسألۀ « »1455ذکر شد.
 .2وانند آنچه در وسألۀ « »1454ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

توافق ورثه جهت عهل حه وصحت و تقسحن ارث بین خودشان اقدام حه فوروش خانوه و

وغووازه نهاخنوود ،چنانچووه ایوون کووار وسووتلزم هزخنووههووای وووذکور حاشوود ،ایوون هزخنووههووا

حالنسجه بین وتوفی و ورثه حساب ویشود.
 تعحين ثلث اووال در وال وشخص

مسأله  .1173فرد ویتواند وصحت نهاخد که ثلوث ووالش را از ووال وعحنوی بپردازنود و

ا گوور تعحووین ثلووث را حووه وصووی وا گووذار نهوووده ،وصووی ووویتوانوود ثلووث را  -هرچنوود حوودون

رضاخت ورثه  -در وال وخصوصی وعحن نهاخد؛

در غحر این دو صورت ،وصی ویتوانود حوا توافوق ورثوه 1و رعاخوت وصولحت وتووفی

ثلث را در وال وخصوصی از آن اووال قرار دهد.

 کسر وشاع از اووال هنگام فوت خا هنگام وصحت

مسأله  .1174اگر فرد وصحت کند کسر وشاعی  -وانند خک سوم خوا خوک چهوارم  -از
اووالش را حه وصرفی برسانند ،چنانچه نشانه و قرخنهای حاشد که وعلوم شود وقصوود
وی کسر وشاع از اووال ووجود در هنگام وصحت خوا وفوات بووده ،وطوابق ههوان عهول

ویشود.

در غحوور ایوون صووورت بوورای عهوول حووه وصووحت الزم اسووت کسوور وشوواع از اووووالش در

هنگام وفات لحاظ شود.

 وصحت حه اجاره دادن وال وعحن خا سرواخه گذاری آن

مسأله  .1175اگر انسان وصحت کند  -حا رعاخت شراخط وصحت  -ووثال ووال وعحنوی

از اووووالش را حعووود از وفوووات وی نفروشوووند و اجوواره دهنوود و درآووود حاصوول از آن را حووه

وصرفی که وشخص کرده برسانند ،حاخد وطابق آن عهل نهاخند.

 .1اگر در وحان ورثه وانند حچۀ ناحالغ خا وجنون حاشد ،توافق وصی حا ولی شرعی وی صورت وی گحرد.

وصحت /

ایوووون حكوووون ،در جو ووایی کو ووه فو وورد وصو ووحت نهو وووده حخو ووش وعحنو ووی از اوو وووالش را

سرواخه گذاری کرده و فقط سود حاصل از آن را حه وصرفی برسانند نحز جاری است.
 تخلف و اوتناع از عهل حه وصحت خا تأخحر در عهل حه آن

مسأله  .1176بر وصی واجب است حه وصاخای وتوفی عهل نهاخد و تخلف از عهول

حه وصحت خا تأخحر حدون عذر در عهل حه آن و سهل انگواری در اجورای وصوحت گنواه
وحسوب ویشود.

مسأله  .1177اگر ورثه از عهل حه وصحت اوتناع ورزنود ،بور وصوی الزم اسوت آنوان را  -حوا

رعاخت شراخط  -اور حه وعروف و نهی از ونكور نهاخود و ا گور عهول حوه وصوحت وتوقوف و
واحسته حه وراجعه حه وحاکن قضایی حاشد ،انجام این کار الزم است؛

وگر آنكه وستلزم وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهول نهویشوود َ
(ح َورح) خوا ضورر

قابل توجه بر وصی حاشد.

مسأله  .1178ا گووور فوووردی کوووه وصوووحت حوووه ثلوووث ووووالش کووورده ،تصووورخح حوووه حووواقی

نگه داشوتن ثلوث ووال و صورف ونوافع آن کورده خوا نشوانه و قرخنوهای بور ایون اوور حاشود،
حاخوود وطووابق آن عهوول شووود ،وگرنووه واجووب اسووت عووحن خووا قحهووت ثلووث اووووال را حوودون
تأخحر در ووارد آن وصرف نهاخند ،هرچند این کار وتوقوف و واحسوته بور فوروش دارایوی

وتوفی حاشد؛

1

الجته ،اگر نشانه و قرخنوهای حاشود کوه ونظوور وصوحت کننوده ،تعجحول در عهول حوه

وصحت نحست ،تأخحر حه وقداری که قرخنه و نشانۀ وذکور اقتضای آن را دارد اشوكال

ندارد؛

وثال چنانچه فرد وصحت حه ثلث کرده ،در حالی که التفوات و توجوه داشوته بورای

عهوول حووه آن حاخوود ونووزل وسووكونی وی فروختووه شووده و خووانوادهاش بوویسوورپناه شوووند و
 .1حعضی از ورثه خا فاوحل وتوفی ویتوانند حه صورت شوراکتی ،سوهن ثلوث وحوت را نقودا از وصوی خر خوداری
نهاخند و قحهت آن را در اختحار وی قرار دهند تا در ووارد وصحت هزخنه نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

خقحنا چنحن چحزی ونظور نظر وصحت کننده نجووده ،ایون اوور نشوانهای اسوت بور وجواز
بودن تأخحر در عهل حه وصحت تا زوانی که ورثه (خا ولی آنوان) حتواننود ونوزل وسوكونی
 -هرچند اجارهای  -برای سكونت خود فراهن نهاخند.

مسأله  .1179اگر فردی وصوحت کنود ووال وعحنوی  -واننود وغوازهاش  -را حفروشوند و
بهای آن را در اووری که ذکر کرده صرف نهاخند ،وصوی و ورثوه نهویتواننود حودون عوذر

در عهل حه وصحت تأخحر نهاخند و حه جای فروش ،آن را اجاره دهند.

شاخان ذکر است ،در صورتی که وصی خوا ورثوه اقودام بور چنوحن اووری کننود ،اجوارۀ

وذکور فضولی وحسوب ویشود؛

الجتووه ،حوواکن شوورع  -حووا رعاخووت وصوولحت  -ووویتوانوود آن را اجووازه نهاخوود و وووال

االجارۀ آن حه خود وتوفی تعلق خواهد داشت و ورثه در آن حقی ندارند.

مسأله  .1181فردی که وصحت حه ثلث کرده ،چنانچه حعضوی از ورثوه حعود از وفواتش
وعصووحت نهوووده و از عهوول حووه وصووحت وی اوتنوواع ورزنوود و اووووال وتوووفی بووین ورثووه

قسوووهت شووووود 1ب وور وارثوووحن دخگ وور الزم نحسوووت ته ووام ثلوووث وت وووفی را از ووووالی ک ووه در
اختحارشان قرار گرفته بپردازند؛

حلكه کافی است ثلث اووالی را که در اختحار دارند برای عهول حوه وصوحت وا گوذار

نهاخند؛

ایوون حكوون در جووایی کووه وصووحت شوورعی فوورد حووه کسوور وشوواع دخگووری واننوود خووک

چهارم خا خک پنجن اووالش تعلق گرفته حاشد نحز جاری است.

مسأله  .1181اگر فرد حوه ووال وعحنوی از اوووالش وصوحت کورده  -واننود اخنكوه حگو خود:

«حعوود از وفوواتن وغووازهام را فروختووه و بووراخن خحوورات کنحوود»  -و وصووحتش بیشووتر از ثلووث

نجاشد ،چنانچه حعضی از ورثوه وعصوحت نهووده و از عهول حوه وصوحت وتووفی اوتنواع
 .1الجته ،بر وصی الزم است ورثه را  -هرچند حا وراجعه حه وحاکن صالحه قضایی  -ولزم حوه پرداخوت ثلوث
وتوفی قجل از تقسوحن ارث نهاخود؛ وگور آنكوه ایون کوار بور وی وهكون نجاشود خوا وسوتلزم ضورر قابول توجوه خوا
وشقت فوقالعادهای که وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) حاشد.

وصحت /

ورزنوود و اووووال او بووین ورثووه قسووهت شووود و وغووازۀ وووذکور حاحوت سووهن االرث حووه خكووی از

ورثه داده شود ،وی والک آن نهیشود.

حنابراین ،حاخد آن را برای عهل حه وصحت واگذار نهاخد و سهن االرث او ادا نشوده و

حق وی در حقحۀ اووال ههچنان حاقی است.

 عدم اوکان فروش وال وورد وصحت حه قحهت واقعی آن

مسأله  .1182اگر برای عهل حه وصحتهای وتووفی الزم حاشود اوووالی از وی  -واننود
وغازه خا زوحن  -فروخته شود ،ولی بر اثر شراخط ووجود در حازار ،اوكان فروش آن اوووال

حه قحهت واقعحش نجاشد ،چنانچه تفاوت قحهوت ،فووقالعواده ز خواد حاشود طووری کوه
وعهوال عقال جز در حال ضرورت اقدام بر این اور نهیکنند ،بر وصی الزم اسوت صوجر
کنند تا شراخط حازار تغحیر کند؛

اوا اگر تفاوت حه این وقدار نجاشد ،حاخد حسب وصحت اقدام حه فروش و عهل حه

وصاخا نهاخد.

 از بين رفتن حخشی از اووال وتوفی قجل از عهل حه وصحت

مسأله  .1183اگر قسهتی از اووال وصحت کننده حعد از وفاتش تلف شود خا غصوب

گووردد ،واجووب اسووت آنچووه از «اصوول وووال» پرداخووت ووویشووود 1را از حاقحهانوودۀ دارایووی
وتوووفی بپردازنوود ،هرچنوود تهووام آن را فوورا گحوورد و ووجووب شووود تهووام اووووال وی صوورف

گردد.

مسأله  .1184اگر فردی حه ثلث اووالش حهطور وشواع وصوحت نهاخود و حعود از وفواتش

قجل از عهل حه وصحت قسهتی از وال وی تلف شود ،وقدار وال تلوف شوده بور ثلوث
وتوووفی و حاقحهانوودۀ اووووال (دو سوووم) کووه سووهن ورثووه اسووت توز خووع ووویشووود و حووه ههووان

نسجت ،کسر و نقصان بر هر دو وارد ویشود؛

 .1توضحح واججاتی که از اصل وال پرداخت ویشود ،در وسأله « »1405ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوا اگر فرد حه وال وعحنی  -وانند وسحلۀ نقلحهاش  -وصحت نهاخد و قجول از عهول

حه وصحت ،ووال ووذکور از بوین بورود ،تلوف فقوط حوه ووورد وصوحت وارد شوده و از سوهن
ورثه چحزی کسر نهی گردد.

1

 ترقی قحهت و افزاخش ارزش حازاری ثلث وتوفی

مسأله  .1185اگر فردی حه ثلث اووال وصحت نهاخد و ارزش و قحهت حوازاری ثلوث از

هنگام وفات تا ووقع عهل حه وصحت افزاخش خاحد ،الزم اسوت ارزش هنگوام عهول حوه
وصحت را وعحار قرار دهند؛

وثال اگر دارایی فرد در هنگوام وفوات تنهوا خوک ونوزل وسوكونی حوه قحهوت  444وحلحوون

تووان حاشد ،ولی تا هنگام عهول حوه وصوحت قحهوت ونوزل  544وحلحوون توووان گوردد ،الزم
است وجلغ  744وحلحون تووان حاحت ثلث وتوفی لحاظ شود.

این حكن ،در جایی که فرد وصوحت حوه ووال وعحنوی واننود وغوازۀ خووخش نهاخود و

قحهت حازاری ووال ووذکور از هنگوام وفوات توا ووقوع عهول حوه وصوحت افوزاخش خاحود نحوز

جاری است.

مسأله  .1186اگر فردی حه ثلث اوووالش حوهطوور وشواع وصوحت نهاخود و وصوی حعود از
وفات حه حخشی از وصحت عهل کند و ارزش و قحهت حازاری حاقحهانودۀ ثلوث قجول از

عهل حه سایر وصاخا افوزاخش خاحود ،الزم اسوت نسوجت حوه حاقحهانودۀ ثلوث ،ارزش آن در
هنگام عهل حه سایر وصاخا را وعحار قرار دهند؛

وثال اگر فرد حه ثلث اووالش حه این شرح وصحت کرده که « 40سوال نهواز قضوا بوراخن

اجحر حگحرخد و حاقحهاندۀ ثلث را صرف عزاداری اووام حسوحن نهاییود» و دارایوی وی

در هنگام وفوات خوک وغوازه حوه قحهوت  044وحلحوون توووان و  144وحلحوون توووان پوول نقود

حاشد ،در این صورت ثلث وتوفی  444وحلحون تووان ارزشگذاری ویشود؛

 .1در هر خک از دو صورت فوق ،اگر وال بر اثر «اتالف» فردی چه از ورثوه خوا غحور ورثوه از بوین بورود ،وی ضواون
است.

وصحت /

اگر وصی حا توافق ورثه ههان وجه نقدی ( 144وحلحون تووان وعوادل نصوف ثلوث)

را بوورای نهوواز قضووا هزخنووه نهاخوود و نصووف دخگوور ثلووث ورحوووم  -کووه وعووادل خووک پوونجن

قحهت وغازه اسوت  -حواقی حهانود و قحهوت وغوازه توا زووان عهول حوه وصوحت عوزاداری

خووک وحلحووارد تووووان شووود ،الزم اسووت  444وحلحووون تووووان از قحهووت وغووازه صوورف در
عزاداری اوام حسحن شود.

مسأله  .1187اگر فوردی وصوحت کنود وغوازهاش را صورف اوووری کوه در وصوحتناووه
ذکوور شووده نهاخنوود و وصووحت وووذکور بیشووتر از ثلووث نجاشوود و وصووی حعوود از وفووات تووا
هنگاوی که اوكان فروش وغازه فراهن شوود بورای عهول حوه حخشوی از وصوحت حسوب

اختحاری که وصحت کننوده بوراخش قورارداده قورض نهاخود 1،چنانچوه قجول از عهول حوه
سووایر وصوواخا قحهووت و ارزش حووازاری وغووازه افووزاخش خاخوود ،پووس از فووروش وغووازه ،وصووی

احتدا قرض وذکور را ادا وینهاخد و حاقحهانودۀ قحهوت وغوازه حاخود بورای وتووفی حسوب

وصحت ،هزخنه شود.

مسأله  .1188اگر فوردی وصوحت کنود وغوازهاش را صورف اوووری کوه در وصوحتناووه
ذکر شده نهاخند و وصحت وذکور بیشتر از ثلث نجاشود و وصوی خوا خكوی از ورثوه حعود از

وفووات ،کسوور وشوواعی از وغووازه  -وووثال نصووف آن  -را حووه ثهوون نقوودی بوورای عهوول حووه

حخشی از وصحت وتوفی حخرد و توا هنگواوی کوه اوكوان فوروش حقحوۀ وغوازه و عهول حوه

سایر وصاخا فراهن شود ،قحهت و ارزش حازاری وغازه افزاخش خاخود ،پوس از فوروش حقحوۀ
وغازه ،وصی حاخد ثهن این حخش از وغازه را نحز صرف عهل حه وصاخا نهاخد.
 وصحت حه ثلث حدون ذکر ووارد وصرف آن

مسأله  .1189اگر وصحت کننده برای وصی عهل خاص خوا وقودار وعوحن خوا کحفحوت

خوواص خووا وصوورف وعحنووی را نسووجت حووه وصووحت خوووخش وشووخص نهاخوود ،الزم اسووت
 .1خا آنكه از وال خودش حدون قصد وجانحت ،برای عهل حه وصحت هزخنه نهاخد.
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وص ووی وط ووابق آن عه وول نهاخ وود و ا گ وور خ ووالف آن رفت ووار نهاخ وود ،خحان ووت در وص ووحت

وحسوب ویشود.

مسأله  .1191اگوور فوورد وصووحت کوورده حاشوود« :ثلووث وووالن را بووراخن خوورح کنحوود» و عهوول

خاص خا کحفحت و وصرف وعحنی را وشخص نكرده و قرخنه و نشانهای نحز بور تعحوین
آن نجاشد ،وصی حاخد در وصرف ثلث ،وصلحت وتوفی را وراعات نهاخود و عوالوه بور

این چنانچوه بوراخش حوهطوور وتعوارف وحسور اسوت ،حاخود در بوین اوووری کوه وصولحت

دارد ،آنچوه را کووه اصوولح (صووالح توور) حووه حوال وتوووفی اسووت انتخوواب نهاخوود و ایوون اووور
نسجت حه افراد وختلف وتفاوت ویحاشد.

وووثال اگوور وصووی احتهووال عقالیووی دهوود کووه وصووحت کننووده اوووور واججووی بوور عهووده

داشته  -وانند نهاز خا روزۀ قضا ،کفارات ،رد وظالن  -صرف کردن وال وورد وصحت

در این اوور وقدم بر انجام اوور خحر و وستحجات  -واننود کهوک حوه وسواجد ،وراسون

عزاداری  -ویحاشد.

 اضافه آودن ثلث حعد از عهل حه وصاخا

مسأله  .1191اگر فرد وصحت نهاخد« :از ثلث اووالن حه وصواخای ذیول عهول کنحود»...
و اووووری واننوود نهوواز و روزۀ قضووا ،کفووارات ،رد وظووالن هوور خووک حووه وقوودار وعووحن را ذکوور

نهاخد ،چنانچه حعد از عهل حه وصاخای وتوفی وقداری از ثلوث اوووالش حواقی حهانود،

الزم اسوت وقوودار حاقحهانوده ،وطووابق حووا وسوألۀ قجوول بوورای وی هزخنوه شووود و ورثووه از آن

ارث نهیبرند؛

1

الجتووه ،اگوور نشووانه و قرخنووهای حاشوود کووه وصووحت کننووده وقوودار وووازاد بوور وصوواخای

خوخش را برای خود نخواسته ،وطابق آن عهل ویشود.

 .1در ووووارد شووک در اخنكووه وصووحت کننووده تهووام ثلووث را بوورای خووود خواسووته خووا نووه ،قاعووده آن اسووت کووه ا گوور
وصحت کننده اسن ثلث را برده ،حاقحهاندۀ ثلث که زخاده بور وصواخا وویحاشود ور بووط حوه اوسوت و حوه ورثوه
ارث نهیرسد؛ اوا اگر وی اسهی از ثلث نجرده و فقط وصحت حوه وصواخای وعحنوی کورده ،چنانچوه حعود از
عهل حه وصاخا چحزی از ثلث حاقی حهاند ،وربوط حه ورثه است.

وصحت /

 عدم اوکان عهل حه وصحت

مسأله  .1192ا گوور فوورد وووثال وصووحت کوورده از وووال وی وراسوون هفووتن خووا چهلوون بووراخش

برگزار شود و در آن زوان اوكان برگزاری وراسن وجود نداشته حاشد ،چنانچه برداشت

وص ووی ح ووا توج ووه ح ووه ق ووراجن و ش ووواهد «تع وودد وطل وووب» حاش وود خعن ووی وص ووحت کنن ووده

ویخواسته وراسن خادبودی براخش برگزار شود که اولوخت آن در هفتن خا چهلن اسوت،

حاخد حه آنچه نزدخکتر و اقرب حه نظر وصحت کننده است عهل شود؛

وثوول آنكووه وووال وی را نگهووداری کننوود حووه گونووهای کووه حتواننوود در فرصووت دخگووری

وراسن وورد نظر را برگزار نهاخند؛

اوووا چنانچووه برداشووت وصووی از وصووحت «وحوودت وطلوووب» حاشوود ،خعنووی برگووزاری

وراسن در غحر آن زوان اصال وطلوب وصحت کننده نجوده ،دو صورت دارد:

الف .وصوحت کننوده وصوحت حوه ثلوث داشوته؛ 1در ایون صوورت ،حاخود آن وجلوغ را

بوورای وی صوورف کننوود؛ الجتووه کحفحووت صوورف وووال صووورتهای وختلفووی دارد کووه از
وساجل دخگر فههحده ویشود.

ب .وصووحت کننووده وصووحت حووه ثلووث نداشووته؛ 2در ایوون صووورت ،وصووحت وووذکور

حاطل وحسوب شده و آن وال حه ارث ویرسد.

مسأله  .1193ا گوور وصووی حووا وجووود اخنكووه اوكووان عهوول حووه وصووحت وجودداشووته حووه آن

عهل نكند تا زوان وربوط حه آن حگذرد ،حكهی وشاحه وسألۀ قجول در ووورد آن جواری

ویحاشد.

 وعلوم نجودن اخنکه وصحت بيش از ثلث است خا نه

مسأله  .1194اگر انسان والی را حه شخصی حدهد و او را وصی خود قرار دهد توا آن را

حعوود از وفوواتش حووه وصووارفی کووه وعووحن کوورده برسوواند ،چنانچووه وصووی حدانوود وصووحت
 .1خعنی وی تهام ثلث را برای خود خواسته است.
 .2وثل آنكه در وصحت خا وصحتهای والی خود اسن ثلث را نجرده و فقط ووارد وصحت را نام برده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وذکور بیشتر از ثلث اووال وتوفی در هنگام وفوات نحسوت ،واجوب اسوت حوه وصوحت

عهل نهاخد؛

اوا اگر نداند وصحت وذکور بیشتر از ثلث است خا کهتر خا وساوی ثلوث ،خوا حدانود

که وصحت وذکور بیشتر از ثلث است ،ولی احتهال عقالیی دهد کوه ورثوۀ وتووفی آن

را اجازه دادهاند خا حداند که ورثوۀ وتووفی آن را اجوازه نودادهانود ،ولوی احتهوال عقالیوی

دهد وصحت از وواردی است که از اصل وال پرداخت ویشوود  -واننود دیوون وتووفی -
اجرای وصحت ووذکور وحول اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در ووورد آن
ترک نشود.

 ابراء ذوۀ حدهکار حه صورت وعلق بر فوت

مسأله  .1195اگوور فوورد از شخصووی طلجكووار حاشوود و حووه او حگو خوود« :حعوود از وفوواتن تووو را

بریء الذوه نهوده خا طلجن را حخشوحدم» ،در صوورتی کوه ورثوۀ حوالغ عاقول رشوحد حعود از
وفووات طلجكووار ،ایوون ابووراء ذوووه و حخشووش را اجووازه نهاخنوود ،ذوووۀ شووخص ووودیون بووری

ویگردد.

1

 وصحت حه وناف ولک

مسأله  .1196اگر فرد ونافع ولک خوود را بورای اسوتفاده خوا صورف در جهوت خاصوی
در ودت وعحن وصحت کند؛ وثال حگوخد« :اجارۀ وغازهام را تا  4سوال حوه فقورا حدهحود»

خووا «ههسوورم تووا  14سووال در خانووهام سووكونت کنوود» ،بوورای اخنكووه وعلوووم شووود وصووحت
وذکور حه اندازۀ ثلث وحسوب شده خا بیشتر و خاکهتر ،حه روش ذیل عهل ویشود:

احتدا قحهت تهام داراییهای زوان وفوات وتووفی (حعود از کسور آنچوه از اصول ووال

پرداخت ویشود) 2،تعحین وی گردد؛

 .1در حقحقت اجازۀ ورثه ،خود نوعی ابراء ذوۀ حدهكار از طرف آنان و تنازل از حقشان ویحاشد.
 .2توضحح وواردی که از اصل وال پرداخت ویشود ،در وسألۀ « »1405ذکر شد.

وصحت /

بوورای قحهووتگووذاری ولووک وووورد وصووحت ،قحهووت آن را حووا فوورض اخنكووه فووروش و

خرخدار فرضی ،نقدی و فوری حاشد حدون لحاظ وصحت ووذکور ،وعوحن
تحویل آن حه
ِ

نهاخند؛

1

سووپس ،ولووک وووورد وصووحت را وجووددا حووا لحوواظ اخنكووه بوورای ووودت وووذکور در

وصحت ،تحویل آن حه خرخدار فرضی تأخحر داشته حاشد ،قحهتگذاری کنند؛

2

آن گاه وقداری که از قحهت ولوک حوه سوجب توأخحر در تحویول حوه جهوت عهول حوه

وصووحت کسوور ویشووود را حووه دسووت آورده 3و حووا قحهووت تهووام داراییهووا نسووجت سوونجی

نهاخنوود؛ حووه ایوون ترتحووب وعلووم ویشووود کووه ایوون وصووحت حووه انوودازۀ ثلووث ارزش دارد خووا
بیشتر و خا کهتر.

وثال فرض کنحد فرد وصوحت کورده ههسورم  14سوال در خانوه سوكونت کنود و قحهوت

تهام داراییها  -غحور از خانوه  744 -وحلحوون توووان و خانوه حوا لحواظ اخنكوه تحویول آن حوه
خرخدار فرضی فووری حاشود حودون در نظور گورفتن وصوحت 544 ،وحلحوون توووان و حوا لحواظ
ِ

اخنكووه  14سووال حعوود حووه جهووت عهوول حووه وصووحت تحویوول داده شووود 744 ،وحلحووون تووووان

قحهتگذاری گردد؛

در فرض فوق از آنجا که کل داراییهای وتوفی در زوان فووت 544 ،وحلحوون توووان

بووووده و وصوووحت وی در ووووورد سوووكونت ههسووور 744 ،وحلحوووون توووووان ارزش گوووذاری
ویشود ،این وصحت حه اندازۀ ثلث بوده و چنانچوه فورد فقوط ههوحن وصوحت ووالی را
داشته حاشد ،صححح حه حساب ویآخد؛

اوووا ا گوور دارایووی وتوووفی فقووط ههووان خانووه بوووده ،وصووحت وی حووه انوودازۀ  144وحلحووون

بیشتر از ثلث ویحاشد.

ههحن طور ،اگر اووالی غحر از آن خانه داشته حاشد ،ولی قحهت آنها از  744وحلحون

 .1قحهتگذاری ولک حه صورت «غحر وسلوب الهنافع».
 .2قحهتگذاری ولک حه صورت «وسلوب الهنافع».
 .3وقدار تفاوت قحهت ولک در دو حالت «غحر وسلوب الهنافع» و «وسلوب الهنافع».

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

تووان کهتر حاشد ،وصحت وی حه سكونت ههسرش حه وودت  14سوال ،بویش از ثلوث

حه حساب ویآخد.

مسأله  .1197ا گوور فوورد ونووافع ولووک خووود را حووا توضووححات وسووألۀ قجوول بوورای ووودتی

وصحت کرده که عهول حوه آن در وودت تعحوین شوده بویش از ثلوث وحسووب شوود ،در

صورتی که ورثه (حالغ و عاقل و رشحد) وقدار بیش از ثلث را اجازه دهنود حاخود وطوابق
وصووحت عهوول شووود و چنانچووه اجووازه ندهنوود ،حاخوود ووودت عهوول حووه وصووحت حووه انوودازۀ

ثلث کاهش پیدا کند.

وثال اگر وصحت کرده اجاره بهای وغازه برای  14سال وتعلق حه فقورا حاشود ،وودت

زوووان پرداخووت اجوواره حووه وس وتهندان را از  14سووال حووه انوودازهای کوون کننوود کووه ارزش
وصحت حا توضححاتی که در وسألۀ قجول ذکور شود حوه انودازۀ ثلوث گوردد .حنوابراین ،ا گور

ودت وذکور  3سال حاشد ،واجب است تا  3سال حه وصحت عهل شود.

شاخان ذکر است ،این حكن در جایی که فرد وصحت کرده ووثال ههسورم توا زووانی

که زنده است در خانه سكونت کند نحز جاری است؛ حه این وعنا که سكونت وی حوا

فرض اخنكه ورثه وصحت را اجازه ندهنود ،توا زووانی انجوام ویشوود کوه ارزش وصوحت

بیش از ثلث نجاشد.

 کاهش ارزش پول خا افزاخش هزخنهها از زوان وصحت تا اجرای آن

مسأله  .1198ا گوور فووردی وصووحت نهاخوود وجلووغ وعحنووی پووول راخووج را جهووت اووووری کووه
وشخص نهوده صرف نهاخند ،ولی ارزش پول از زوان وصوحت توا هنگوام عهول حوه آن
کوواهش خافتووه خووا آنكووه هزخنووۀ انجووام ووووارد وصووحت تووا آن هنگووام افووزاخش خافتووه حاشوود،
وسأله دارای صورتهای وختلفی است که حعضی از آنها بیان ویشود:

الففف .قصوود وصووحت کننووده والحظووه نهووودن ارزش وووالی وجلووغ وعووحن شووده در

وصحت حاشد؛

در این فرض ،حاخد هنگام عهل حه وصوحت حوا توجوه حوه توورم و کواهش ارزش پوول،

وصحت /

والحووت وجلووغ وووذکور در وصووحت را وعحووار قوورار داده و وجلووغ بیشووتری را بوورای عهوول حووه

وصحت اختصاص دهند.

ب .قصوود وصووحت کننووده صوورفا ههووان وجلووغ وعووحن ش وده حاشوود ،طوووری کووه حووا

گذشت زوان و کاهش ارزش پول ،حاز هن هزخنه نهودن ههان وجلغ کفاخت نهاخد؛
در این صورت ،حاخد وطابق حا قصد وی حه وصحت عهل نهاخند.

ج .قصوود وصووحت کننووده از تعحووین وجلووغ پووول ،درصوود خووا کسوور وشوواعی از وووال

وشووخص شووده توسوط وی حاشوود؛ واننوود اخنكووه قحهووت وغووازهاش را  04وحلحووون تووووان

پووویش بینووووی کووورده و از قحهوووت آن  14وحلحوووون توووووان را جهوووت عوووزاداری حضووورت

اوام حسحن وصحت کرده حاشد؛

در این صورت اگر وقصوودش کسور وشواع ،خوک پونجن از قحهوت وغوازه بووده ،الزم

است در هنگام عهول حوه وصوحت خوک پونجن قحهوت وغوازه را جهوت عوزاداری هزخنوه

نهاخند ،هرچند قحهت آن افزاخش خافته حاشد.

د .قصد وصحت کننده از تعحین وجلغ پول ،وشخص کردن وقدار و اندازۀ عهلی

حاشد که انجام آن را وصحت کرده است؛ ووثال از آنجوایی کوه هزخنوۀ انجوام خوک سوال
نهاز قضا را وجلغ خک وحلحون تووان بورآورد کورده ،وصوحت کورده خوک وحلحوون توووان را

جهت نهاز قضا براخش اختصاص دهند؛

در این صورت ،الزم است برای وی خک سال نهاز قضوا انجوام دهنود ،هرچنود در

هنگووام عهوول حووه وصووحت هزخن وۀ خووک سووال نهوواز قضووا ،حووه  0وحلحووون تووووان افووزاخش

خافته حاشد.

حنابراخووووون ،از بیووووون صو وووووورتهوووای ووو وذکور حووا توجووه حووه عجوو وارت وص وحوو وتناوووه و

هه وحوووون طووور قووراجن و شووواهد ،وطووابق حووا هوور خووک از آنهووا کووه وقصووود وی بوووده عهوول
ویشود.

مسأله  .1199اگر فرد وجلوغ وعحنوی بورای انجوام حوج وصوحت نهاخود ،ولوی در هنگوام

عهل حه وصحت وجلغ وذکور برای انجام حوج کوافی نجاشود ،چنانچوه وصوحت وی در

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وورد حهجا آوردن حجة االسوالم 1بووده ،الزم اسوت کسوری وجلوغ حوج را از اصول اوووال
وتوفی تدارک نهاخند و براخش حجة االسالم حه جا آورند.

اووا ا گور وصوحتش در وووورد غحور از حجوة االسوالم حاشوود واننود حوج وسوتحجی ،ولووی

عهل کردن حه چنحن وصحتی  -هرچند حوا لحواظ آنچوه در وسوأله قجول بیوان شود  -حوه
جهووت کووافی نجووودن وجلووغ ،وقوودور نجاش ود ،چنانچووه وقصووود وصووحت کننووده تعوودد

وطلوب 2بوده ،حاخود وجلوغ ووذکور را صورف هور خوک از اوووری کوه نزدخوکتور حوه وقصوود

وصحت کننده است نهاخند؛

در غحووور ایووون صوووورت ،وصووحتش حاطوول اسووت و وقوودار وشووخص شووده ،حسووب

ووازین شرعی حه ارث ویرسد.

 پرداخت وال حه ورثۀ نحازوند ،از وحل وصحت کهک حه نحازوندان

مسأله  .1111اگر فردی وصحت کرده ثلث اوووالش صورف کهوک حوه نحازونودان شوود،

چنانچووه وصووحت وووذکور عرفووا از ورثووۀ او واننوود ههسوور و فرزنوودانش «انصووراف» داشووته

حاشوود 3،وصووی نهوویتوانوود بوورای عهوول حووه وصووحت از ثلووث اووووال حووه آنووان کهووک وووالی
نهاخد ،هرچند نحازوند حاشند؛

وانند اخنكه وصوحت کننوده از وضوعحت ووالی فرزنودانش اطوالع داشوته کوه حعود از

وفات نحازوند هستند و حا این وجوود ،چحوزی از ثلوث براخشوان وصوحت نكنود ،در ایون

صورت وصحت وذکور شاول کهک حه فرزندان نحازوند نهیشود؛

اوا اگر ورثه در زوان ححات وصحت کننده وضع ووالی وناسوب داشوته و وی نحواز

والی آنان را برای حعد از وفات خود پویش بینوی نهویکورده و حوه ایون جهوت براخشوان از
 .1ونظور حج واججی است که حا استطاعت بر وی وستقر شده حاشد.
 .2وعنای تعدد وطلوب از آنچه در وسألۀ » »1454ذکر شد ،فههحده ویشود.
 .3خعنوی حوا توجووه حوه قووراجن و شوواهد خووا ظواهر وصوحت ،عرفووا برداشوت ویشووود ونظوور وصووحت کننوده ،غحوور از
ههسر و فرزندانش ویحاشد.

وصحت /

ثلث ،والی را وصحت نكرده ولی حعد از وفوات ،ورثوه دچوار ورشكسوتگی و نحواز ووالی
شوند ،وصحت وذکور شاول آنان نحز ویشود.

1

 حکن وصحت حه وحرووحت از ارث

مسأله  .1111اگر فردی وصحت نهاخود کوه حعضوی از ورثوه (ووثال فرزنود بوزرگ وی) ارث

نجرد ،چنانچه شوخص ووذکور چنوحن وصوحتی را اجوازه دهود صوححح اسوت و از ارث
وحروم ویشود ،ولی اگر آن را نپذیرد و رد نهاخد ،عهل حه ایون وصوحت فقوط حوه انودازۀ

ثلووث اووووال وتوووفی واجووب اسووت و فوورد وووذکور از ثلووث اووووال وصووحت کننووده حقووی
ندارد.

وثال اگر فردی دو پسر داشته ،و دارایی او  54وحلحون توووان حاشود و وصوحت نهاخود

که پسر بزرگش ارث نجورد ،چنانچوه ایون فرزنود وصوحت ووذکور را نپوذیرد ،ثلوث دارایوی

وی (وعادل  44وحلحون توووان) حوه پسور دخگورش داده وویشوود ،و حاقحهانودۀ اوووال وی

(وعووادل  04وحلحووون تووووان) نحووز بووین هوور دو فرزنوود حووهطووور وسوواوی قسووهت ووویشووود.

حنابراین ،در وجهوع  44وحلحون تووان حه پسر بزرگ و  04وحلحون تووان حه پسور دخگورش
داده ویشود.

وت حعضوی از ورثوه از ارث،
شاخان ذکر است اگر وتوفی عالوه بر وصحت حه وحرووح ِ

وصاخای دخگری نحز داشته حاشد ،حاخد برای عهل حه چنوحن وصوحتی ،سوایر وصواخاخش

نحز لحاظ شود.

حنابراین ،اگر فرد وذکور عالوه بر وصحت حه وحوروم بوودن پسور بوزرگش از ارث ،خوک

ششن والش را برای نهاز و روزۀ قضا وصحت کرده حاشد 14 ،وحلحون تووان جهت نهاز
و روزۀ قضا در نظر گرفته ویشود،و حاقحهاندۀ ثلوث (وعوادل 14وحلحوون توووان) حوه پسور

 .1شاخان ذکر است اگر فرد وصحت حه ادای حقوق واجب واننود پرداخوت رد وظوالن ،خهوس خوا زکوات کورده
حاشد ،چنانچه ورثۀ وی دارای شراخط استحقاق حاشند ،پرداخت رد وظالن ،خهس خا زکات حه آنان  -حا
رعاخت شراخط شرعی هر وورد  -اشكال ندارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

کووچكش داده وویشووود و حاقحهانودۀ اووووال وی (وعوادل 04وحلحوون تووووان) بوین هوور دو

فرزند حهطور وساوی قسهت ویشود؛ در نتحجه ،سهن پسر بزرگش  44وحلحون توووان و
سهن پسر دخگرش 74وحلحون تووان ویحاشد.

1

 وعلوم نجودن وورد وصحت

مسأله  .1112ا گوور فوورد نسووجت حووه وووالی از اووووال خووود وصووحتی نهاخوود ،ولووی حووه سووجب

فراووشووی خووا وفقووود شوودن وصووحتناوووه و واننوود آن 2،وووورد وصووحت (ووصووی حووه) در

شجهۀ وحصوره 3وعلوم نجاشد ،چند صورت دارد:

الففف .عنوواوین احتهووالی قابوول انطجوواق بوور خكوودخگر حاشووند؛ خعنووی حتوووان ووووردی را

انتخوواب کوورد کووه شوواول ههووۀ عنوواوین احتهووالی حشووود ،در ایوون صوووت الزم اسووت حووه

ههحن کحفحت عهل شود؛

هثال .1وعلوم نحست وصحت کرده ثلث والش صرف «سادات» شود خا «اختام».

هثففال .2وعلوووم نحسووت وصووحت کوورده خانووهاش بوورای سووكونت «طووالب» اسووتفاده

شود خا «فقرا».

در وثووال اول ،ثلووث وووالش حووه «سووادات ختووحن» داده شووده و در وثووال دوم ،خانووه در

اختحار «طالب فقحر» قرار وی گحرد.

ب .ووارد احتهالی قابل انطجاق بر خكدخگر نجاشد ،در این صورت وورد وصحت حوا

«قرعه» وعلوم ویشود؛

 .1شوواخان ذکوور اسووت ،از حكوون وووذکور اسووتفاده ووویشووود کووه اگوور انسووان تهووام ثلووث اووووالش را بوورای صوورف در
اووری وصحت نهاخد و عالوه بر آن وصحت حه وحروم بودن خكی از ورثه از ارث کنود ،در صوورتی کوه وارث
وذکور چنحن وصحتی را نپذیرد ،وصحت حه وحرووحت وی از ارث حاطل وحسوب ویشود.
 .2این حكن در جایی که از وصحت کننده دو وصحتناوه حه جای وانوده ،در حوالی کوه وی از وصوحت اول
خوخش عدول نهوده ،ولی حه خاطر وشخص نجودن تارخخ دو وصحتناووه ،وعلووم نشوود کوه کودام خوک از
آن دو وصحت بر دخگری وقدم بوده است نحز جاری ویحاشد.
 .3وعنای شجهۀ وحصوره از تعرخف شجهۀ غحر وحصوره که در صفحۀ « ،»051پواورقی « »4ذکور شوده اسوت،
فههحده ویشود.

وصحت /

هثففال .1وعلوووم نحسووت وصووحت کوورده ثلووث وووالش صوورف «وسووجد الووف» شووود خووا

«وسجد ب».

هثال .2وعلوم نحست وصحت کرده که ونوزلش حوه عنووان «وسوجد» وقوف گوردد خوا

حه عنوان «بیهارستان».

هثال .3وعلوم نحست ثلث والش حاخد حوه «طوالب وشوهدی» داده شوود خوا «طوالب

نجفی».

هثال .4وعلوم نحست ثلث والش حاخد حه «احهد» داده شود خا «وحهود».
در صورتهای فوق ،وورد وصحت حا قرعه وعلوم ویشود.

1

الجته ،اگر وصحت تهلحكوی بووده و ووردد بوین اشوخاص حاشود ،حاخود حوه آنوان اعوالم

نهاخد ،چنانچه ههگی وصحت وذکور را رد کنند خا حعضی قجول و حعضی رد نهاخنود،

وال وذکور ارث وحسوب ویشود؛ اوا اگر ههگی وصحت ووذکور را قجوول کننود ،ووال

وووورد وصووحت وووردد بینشووان بوووده و وتعلووق حووه خكووی از آنووان ووویحاشوود و چنانچووه در

تقسحن وال حا صلح خا غحر آن توافق نهاخند وطوابق آن عهول وویشوود ،وگرنوه بورای رفوع
اختالف و نزاع حاخد حه حاکن شرع وراجعه کنند.

مسأله  .1113ا گوور فوورد نسووجت حووه وووالی از اووووال خووود وصووحتی نهاخوود و وووورد وصووحت

(ووصی حه) در شجهۀ غحر وحصوره 2وعلوم نجاشد ،وصی ویتواند وال را در هر خک از
اوور خحر وصرف کند و احتحواط واجوب اسوت وصورفی را انتخواب کنود کوه احتهوال

 .1اگر احتهال وورد وصحت بودن برخوی از وووارد بویش از حعضوی دخگور حاشود ،حاخود نسوجت احتهوال در قرعوه
زدن وراعات شود؛ وثال اگر  44در صود احتهوال داده ویشوود کوه ثلوث ووال وصوحت شوده توا حوه «وسوجد
الف» داده شود و احتهال اخنكه وصحت شده که ثلث ووال حوه «وسوجد ب» داده شوود  44درصود حاشود،
 0کاغذ قرعه در نظر گرفته ویشود که خكی از آنهوا وتعلوق حوه «وسوجد ب» و چهوار سوهن دخگور ور بووط حوه
«وسجد الف» ویحاشد؛ سپس حا قرعه خكی از آنها انتخواب ویشوود و ایون حكون ،در سوایر وووارد وشواحه
نحز جاری است.
 .2خعنووی ووووارد وشووكوک آن قوودر زخوواد اسووت کووه اگوور هوور وووورد در نظوور گرفتووه شووود ،احتهووال اخنكووه آن وووورد
ووصیحه حاشد ،احتهال اندکی است ،طوری کوه آن احتهوال عرفوا ووهووم حوه شوهار ویآخود؛ واننود اخنكوه
ووارد احتهالی  144وورد حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

داده شو ووود وصو ووحت بو وور آن صو ووورت گرفتو ووه و ایو وون احتهو ووال ضو ووعحفتر از احتهو ووال

وصرفهای دخگر نجاشد.

مسأله  .1114اگر فردی والی را بورای شخصوی وصوحت نهاخود و وصوحت ووذکور ووردد
بین دو شیء وتفاوت (وتجاین) حاشد ،وثال وعلوم نشود که وال وورد وصحت انگشتر

عقحق وتوفی بوده خا انگشتر فحروزۀ وی ،الزم اسوت ووورد وصوحت حوا وصوالحه بوین آن

شووخص و ورثووۀ وتوووفی وعووحن گووردد و در صووورتی کووه حاضوور حووه وصووالحه نشوووند ،حووا

«قرعه» خكی از دو شیء حه شخص وذکور داده شود.

1

 وصحت وردد بين اقل و ا کثر (کهتر و بيشتر)

مسأله  .1115اگر فرد والی را برای شخصی وصحت کنود و وصوحت ووذکور ووردد بوین

اقل و ا کثر (کهتر و بیشتر) حاشد ،چنانچه وقدار بیشتر حه طریق وعتجری ثاحوت نشوود،
کافی است وقدار کهتر را حه آن شخص حدهند؛

وثال چنانچه حوه جهوت وفقوود بوودن وصوحتناووه خوا خوانوا نجوودن ووتن آن ،وعلووم

نشود که وصحت کننده وجلغ  14وحلحون توووان بورای شوخص ووذکور وصوحت کورده خوا

 44وحلحون تووان ،پرداخت وجلغ  14وحلحون تووان حه وی کافی است.
احکام وصی
 شراخط وصی

مسأله « .1116وصی» حاخد دارای شراخط ذیل حاشد:
 .1عاقل حاشد؛  .2حالغ حاشد (حنابر وشهور)؛

 .3حنابر احتحاط واجب وسلهان حاشد (اگر وصحت کننده وسلهان است)؛
 .4وورد اطهحنان حاشد.

 .1کحفحت قرعه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ذکر شد.

وصحت /

توضحح این ووارد ،در وساجل حعد ذکر ویشود.
 .9 oعاقل حاشد

مسأله  .1117وصی قراردادن وجنون صححح نحسوت و ا گور انسوان شوخص عواقلی را

وصی قرار دهود ،سوپس شوخص ووذکور دیوانوه شوود ،در صوورتی کوه جنوون او داجهوی

حاشد ،وصاخت وی حاطل ویشود و اگر ادوارى حاشد ،تصرفات او در حال هوشوحارى
صححح ویحاشد.

 .3 oحالغ حاشد (حنابروشهور)

مسأله  .1118وصی قرار دادن حچۀ ناحالغ وهحز حه ایون قصود کوه قجول از زووان حلووغش

حووه تنهووایی و حوودون اجووازۀ ولووحش حووه وصووحت عهوول نهاخوود ،وحوول اشووكال اسووت و

وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووود .حنووابراین ،ا گوور چنووحن وصووحتی
صورت گرفته ،حنابر احتحاط واجب عهل حوه وصوحت حوا توافوق بوین وی و حوا کن شورع

انجام شود؛

اوا اگر وقصود وصحت کننده این حاشد که فرد وذکور قجل از حلوغ حا اذن ولحش خا

حعد از حلوغ حه وصحت عهل نهاخد ،وصاخت وی صححح ویحاشد.

مسأله  .1119وصی قرار دادن حچۀ ناحالغ حه ههراه شوخص حوالغ صوححح اسوت ،چوه
ونظور وصحت کننده این حاشد که شخص حالغ صجر کند تا ناحالغ ،حوالغ شوده و حعود

حا هن حه وصحت عهل نهاخند خا آنكه شخص حوالغ وجواز حاشود توا قجول از حلووغ وی حوه

تنهایی حه وفاد وصحت عهل نهاخد؛

در صووورت اول ،ا گوور نحوواز حووه تصوورفات فوووری اسووت واننوود ادای حوودهی وتوووفی کووه

طلجكار آن را وطالجه ویکند ،این کار حا اجازه از حاکن شرع انجام شوود و در صوورت

دوم ،ا گوور حچووۀ ناحووالغ ،حووالغ شووود ،از زوووان حلوووغ حووا وشووارکت هوون حووه وصووحت عهوول
وینهاخند و وی حق اعتراض نسجت حه اووری از وصوحت کوه شوخص ووذکور قجول از
حلوغ وی انجام داده ندارد؛ وگر آنكه ثاحت شود که خالف وصحت عهل کرده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .7 oحنابر احتحاط واجج وسلهان حاشد (در صورتی که وصحت کننده وسلهان است)

مسأله  .1111اگر وصحت کننده وسلهان است ،حنابر احتحاط واجب حاخود وصوی وی

نحز وسلهان حاشد .حنابراین ،ا گور وصوی فورد وسولهان ورتود شوود حواقی بوودن وصواختش
وحل اشكال است ،هرچند دوحاره وسلهان شود؛ وگور آنكوه وصوحت کننوده تصورخح
کرده بر اخنكه در صورت حازگشت وجدد وی حه اسالم ،وصی او حاشد.
 .9 oوورد اطهحنان حاشد

مسأله  .1111وصی حاخد وورد اطهحنان و وثوق حاشد که حه وصحت عهل خواهد کورد،
ولی الزم نحست عادل حاشد؛

الجته ،رعاخت شرط وذکور در اووورى کوه بور وصوحت کننوده واجوب اسوت و آنچوه

راجووع حووه تصوورف در وووال ختووحن و واننوود آن اسووت حنووابر فتوووى الزم ووویحاشوود و اوووا لووزوم

رعاخت این شرط در غحر اوور وذکور  -وثل اخنكه ثلث وال وی در کارهاى خحر و اوور

وستحجی وصرف شود  -حنابر احتحاط واجب است.

مسأله  .1112ا گوور وصووحت کننووده «شوووخص عووادلی» را وصووی خووود قوورار دهوود و آن
شخص فاسق شود:

الففف .چنانچوه از قووراجن و شوواهد وعلووم حاشوود کوه وصوواختش وقحود حووه عودالت بوووده؛

وصی بودن وی حاطل ویشود ،هرچند توحه نهوده و دوحاره عادل شود ،وگر آنكوه از قوراجن
و شواهد فههحده شود که در صورت توحه و عادل شدن ،وجدد وصی وی حاشد.

ب .وقحد بودن وصاخت حه عدالت وعلوم نجاشد؛ در این صورت حوا فاسوق شودن،

وصی بودن وی حاطل نهیشود.

این حكن ،در ووارد وشاحه نحز جاری ویگردد.

1

 .1حنابراین ،اگر وصوحت کننوده شخصوی را کوه اووام جهاعوت وسوجد وعحنوی اسوت وصوی خوود قورار دهود،
وقحد حه اخنكه اواوت در آن وسجد را اداوه دهود ،چنانچوه شوخص ووذکور از اووام جهاعوت بوودن در آن
وسجد انصراف دهد ،وصاختش حاطل ویشود.

وصحت /

 oوصی قرار دادن زن ،نابينا ،الل و وارث

مسأله  .1113وصی بودن زن برای وورد و حوالعكس اشوكال نودارد؛ ههوحن طوور ،وصوی
قرار دادن نابینا خا الل خا خكی از ورثه صححح است.
 oوصی قرار دادن شخصحت حقوقی

مسأله  .1114انسوووان وووویتوانوود وصووی خووود را شخصووحت حقوووقی  -واننوود و سسووۀ

خحرخووه وشووخص  -کووه دارای سوواختار وعووحن در تصووهحنگحووری و ووودیرخت اسووت قوورار

دهد.

 قجول وصاخت

مسأله  .1115ا گوور انسووان حفههوود شخصووی او را وصووی قوورار داده اسووت ،چنانچووه حووه

اطوالع وصوحت کننوده برسواند کوه حاضور نحسوت وصوی او حاشود ،الزم نحسوت حعود از

وفووات او ،اووور وصوواخت را عهوودهدار شووود ،هرچنوود وصووحت کننووده حعوود از رد وصووحت

دوحاره شخص وذکور را حدون اطالع ،وصی خود قرار داده و وی حه سجب عدم اطالع

از این اور ،وصاخت را رد نكرده حاشد.

مسأله  .1116اگر انسان پیش از وفات وصحت کننوده نفههود کوه او را وصوی کورده خوا

حفههوود و حووه او اطووالع ندهوود کووه بووراى اجوورای وصووحت حاضوور نحسووت ،در صووورتی کووه
وشقت زخادی که وعهوال قابل تحهل نحست َ
(ح َرح) نداشته حاشد 1،حاخد وصواخت را
حه عهده حگحرد.

ههووحن طووور ،چنانچووه فوورد پوویش از وفووات وصووحت کننووده ،زوووانی عوودم پووذیرش

وصاخت را حه او خجور دهود کوه حوه جهوت شودت وورض خوا ووانع دخگور ،وصوحت کننوده

نتواند دخگرى را وصی قرار دهد ،حنابر احتحاط واجب حاخد وصاخت را حه عهده گحرد.

 .1الزم حه ذکر است اگر وصحت وشتهل بر اوووری حاشود کوه اجورای حعضوی از آنهوا حرجوی نحسوت ،عهودهدار
شدن آن اوور بر وصی واجب است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،از حكن ذکر شده در این وسأله ،دو وورد استثتا وویشوود کوه در

وساجل « 1113و  »1114ذکر ویشود.

مسأله  .1117اگر وصحت کننده تصرخح نهاخود کوه وصوی حاخود وجانوا وصوحت را اجورا
نهاخد خا نشانه و قرخنهای بر این اور حاشد و از طرفی عهل حوه وصوحت از اعهوالی حاشود

که عرفا اجرت حه آن تعلق وویگحورد ،وصوی وویتوانود چنوحن وصواختی را در وووارد فووق
قجول ننهاخد و در این صورت ،اجرای وصحت بر عهدۀ وی واجب نحست.

مسأله  .1118اگر فرد وصحت نهاخد که شخص وعحنی حعد از وفاتش او را غسل دهد

خا کفن نهاخد خا بر حدنش نهاز وحوت حخوانود خوا خوودش (وجاشور ) حوه نحاحوت از او حوج

انجام دهد خا نهاز و روزۀ قضای وی را حه جا آورد ،در این صوورت بور وی قجوول چنوحن
وصحتی و انجام اوور وذکور واجب نحسوت ،حتوی در ووواردی کوه حنوابر وسوألۀ «»1115

قجول وصاخت و اجرای وصحت بر شخص واجب است؛

1

ولووی چنانچووه در زوووان ححووات وصووحت کننووده ،انجووام آن اوووور را حووهطووور وجووانی

قجووول کوورده ،احتحوواط واجووب اسووت حووه تعهوود و وعوودۀ خوووخش عهوول نهاخوود و ا گوور بووین

وصحت کننده و شخص وذکور برای انجام آن اوور قرارداد شرعی وثل اجواره صوورت

گرفته حاشد ،وظحفۀ آن شخص تاحع نوع قرارداد ویحاشد.

مسأله  .1119اگر قجل از اخنكه وصحت کننده شخصی را وصی خوخش قرار دهود ،آن

شخص حگوخد« :قجول نهیکنن که ون را وصی قرار دهی خوا وورا وصوی قورار نوده» ،ولوی

حاز هن وصحت کننده ههان شخص را وصی خوخش قرار دهد ،گفتۀ شوخص ووذکور
(کسی که وصی قورار داده شوده) ،اثوری نودارد و احكوام وصواخت کوه در وسوألۀ«»1115
بیان شده در وورد وی جاری ویشود.

 .1فرق این وسأله حا وسألۀ « »1115آن است که در وسألۀ « ،»1115فرد وصحت نهوده شخصی حعد از وفواتش
«والخت» اوور وذکور را حه عهوده گحورد ،طووری کوه حتوانود خوودش خوا فوردی کوه او وعوحن وویکنود آن اووور را
وود شوخص (وجاشور ) خواسوته
ورد وصوحت کننوده انجوام آن اووور را از خ ِ
انجام دهد ،ولی در این وسأله ،ف ِ
است.

وصحت /

 قرار دادن دو خا چند نفر حه عنوان وصی

مسأله  .1121فردی که وصحت وی کند ،ویتواند دو خا چند نفور را وصوی خووخش قورار

دهوود و در ایوون صووورت چنانچووه اجووازه داده کووه هوور کوودام حووهطووور وسووتقل حووه وصووحت

عهل کنند ،الزم نحست در عهل حه آن از خكدخگر اجازه حگحرند؛

اوا چنانچه اجازه نداده و گفته حاشد ههوه حوا هون حوه وصوحت عهول کننود ،حاخود حوا

نظر خكدخگر حه وصحت عهل نهاخند.

ههووحن طووور ،ا گوور در وصووحت نسووجت حووه وسووتقل خووا وشووترک بووودن آنووان تصوورخحی

نشووده ،حاخوود حووا نظوور خكوودخگر حووه وصووحت عهوول نهاخنوود؛ وگوور آنكووه قرخنووه و نشووانهای بوور
وستقل بودن هر خک وجود داشته حاشد.

مسأله  .1121هوور گوواه فوورد شخصووی را وصووی قوورار دهوود و حگو خوود« :در صووورت فوووت خووا

وون 1وصووی ،شووخص وعووحن دخگووری وصووی حاشوود» ،وصووی دوم در
غاخووب شوودن خووا جنو ِ

صووورتی حووق عهوول حووه وصووحت را دارد کووه خكووی از اوووور وووذکور بوورای وصووی اول وحقووق

شود.

 اختالف بين دو خا چند وصی در عهل حه وصحت

مسأله  .1122اگر وصحت کننوده ،دو نفور را حوهطوور وشوترک وصوی خووخش قورار دهود و

بووین آنووان در عهوول حووه وصووحت اخووتالف نظوور پوویش آخوود ،حووه صووورتی کووه اخووتالف آنووان

ووجب وعطل واندن عهل حه وصحت گردد ،چنانچه ونشأ اختالف آنان وجوود ووانع
شرعی براى هر کدام از ووافقت حا دخگرى نجاشد ،حواکن شورع آنوان را وججوور وویکنود

تا حا هن حه وصحت عهل کنند؛

در صورتی که دو وصی از حا کن شرع اطاعت نكنند خا ونشأ اختالف وجود ووانع

شرعی براى هر کدام در عهل وطابق نظر دخگری حاشود 2،حوا کن شورع وطوابق حوا آنچوه
 .1خا عذرهای وعحن دخگر.
 .2وثوول اخنكووه نظوور اجتهووادی خووا تقلحوودی هوور کوودام از دو وصووی حووا دخگووری در عهوول حووه وصووحت وخووالف هوون

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وصلحت ویبیند شخص دخگرى را حه خكوی از آن دو نفور ضوهحهه ووینهاخود و آن دو

حه وصحت عهل وینهاخند.

 فاقد شراخط شدن دو خا چند وصی

مسأله  .1123اگر کسی دو نفر را حه صورت اشتراکی وصی قورار دهود ،چنانچوه خكوی
از آن دو ،حعضووی از شووراخط وصووی بووودن را از دسووت حدهوود وثوول اخنكووه حهحوورد خووا دیوانووه

شووود ،چنانچووه وعلوووم حاشوود کووه وقصووود وصووحت کننووده در چنووحن صووورتی وسووتقل

بودن وصی دخگر است ،وی حه تنهایی وطابق وصوحت عهول ووینهاخود ،وگرنوه حواکن
شرع خوک نفور دخگور را حوه جواى او وعوحن وویکنود ،توا هور دو حوا ووافقوت هون حوه وصوحت
عهل نهاخند؛

اوا اگر هر دو نفر حعضی از شراخط وصوی بوودن را از دسوت حدهنود ،حواکن شورع دو

نفر دخگر را حه جای آنان وعوحن وویکنود ،ولوی در ایون صوورت چنانچوه خوک نفور حتوانود
وصحت را عهلی کند ،وعحن کردن دو نفر الزم نحست.
 تعحين وصی دخگر توسط وصی

مسأله  .1124وصی نهیتواند در زوان ححات خوخش ،خود را از وصاخت عزل نهاخود
و شخص دخگرى را حه عنوان وصی از طرف وتوفی وعحن کند.

مسأله  .1125وصی نهیتواند برای انجوام وصواخای وتووفی ،شوخص دخگوری را بورای

حعوود از وفووات خوووخش وصووی قوورار دهوود؛ وگوور آنكووه وصووحت کننووده حووه او اجووازۀ تعحووین
وصی را داده حاشد.

 وکحل گرفتن وصی

مسأله  .1126وصی ویتواند برای اجرای تهام خا حخشوی از وصواخای وتووفی شوخص
حاشد؛ وشاحه آنچه در وورد اختالف نظر اجتهادی خا تقلحدی وصوحت کننوده حوا وصوی در وسوألۀ «»1170
ذکر ویشود.

وصحت /

خا اشخاص وورد اعتهادی را وکحل نهاخد؛ وگر آنكه نشانه و عالوتوی حاشود کوه وعلووم

خود وصی (وجاشر ) خواسته است.
شود وصحت کننده والخت بر اوور وذکور را از ِ
 عدم توانایی وصی در عهل حه وصحت حه صورت انفرادی

مسأله  .1127اگر وصی حه جهت پیری و وانند آن نتواند حه تنهوایی وصواخای وتووفی

را انجام دهد و این کار هرچند حا وکحل گرفتن خا اجحور کوردن شوخص دخگور (در وووارد

وجواز) نحوز بوراخش وقودور نجاشود ،حوا کن شورع بوراى کهوک حوه او فورد دخگوری را وعوحن

ویکند.

 تعحين نشدن وصی توسط وصحت کننده

مسأله  .1128اگر وصحت کننده برای عهل حوه وصواخای خووخش وصوی وعوحن نكورده

حاشوود 1،اووور تعحووین وصووی حووا حووا کن شوورع ووویحاشوود و ا گوور دسترسووی حووه حوواکن شوورع خووا

نهاخندۀ او وهكن نجاشد ،حعضی از و ونحن عادل این کار را عهدهدار ویشوند.

مسأله  .1129اگر وصحت کننده والخت وصی را وقحد حه ووورد خاصوی نهاخود ،واننود

فووروش وغووازهاش و صوورف آن بوور فقوورا و بوورای اجوورای سووایر وصوواخا وصووی وعووحن نكنوود،
والخوووت بووورای اجووورای سوووایر وصووواخا حوووا حوواکن شوورع خووا کسووی کووه وی ونصوووب کوورده

ویحاشد.

مسأله  .1131اگر وصحت کننده فردی را حوه عنووان وصوی انتخواب کورده حاشود و وی
قجل از عهول حوه تهوام وصواخا حهحورد ،در صوورتی کوه وصوحت کننوده بورای حعود فووت او

وصی دخگری وعحن نكرده ،اختحار تعحین وصی حا حا کن شرع ویحاشد.
 ووارد اوحن بودن وصی و حکن خحانت وی

مسأله  .1131وص ووی نسوووجت حوووه او وووالی ک ووه در اختح ووار او ق وورار داده ش ووده« ،او ووحن»
 .1وثل اخنكه وصحت کننده حگوخد« :وصحت ویکنن از جانب ون حج حه جا آورده شوود خوا حوه نحاحوت از وون
نهاز و روزۀ قضا انجام شود» و شخصی را حه عنوان وصی برای اجرای وصحت وعحن نكند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وحسوووب ووویشووود .حنووابراین ،در صووورتی کووه در نگهووداری از آنهووا کوتوواهی نكنوود و

تصرف غحر وجاز نحز ننهاخد ،ضاون نحست.

مسأله  .1132اگر وصی حه جهت خحانت خوا فسوق و واننود آن وصواختش حاطول شوود،

نسجت حه اووالی که در اختحار دارد تا هنگواوی کوه آن را حوه شخصوی کوه اوور وصواخت

وربوط حه اوست تحویل ندهد ،ضاون ویحاشد.

مسأله  .1133ا گوور از وصووی خحووانتی سوور زنوود ،چنانچووه وصوواخت او وقحوود حووه اوووحن

بودنش بوده ،وصاخت وی حاطل ویشود و حاکن شرع شخص دخگری را حه جای وی
وصی قرار ویدهد؛

اوووا چنانچووه وصوواخت وقحوود نجوووده ،حووا کن شوورع فوورد اوحنووی را بوورای پیشووگحری از

خحانووت ،حووه وی ضووهحهه وووینهاخوود و ا گوور ایوون اووور وهكوون نجاشوود خووا وفحوود فاجووده واقووع

نشوووود ،حووا کن شوورع وصووی را عووزل کوورده و شووخص دخگووری را حووه جووای او انتخوواب
ویکند.

شاخان ذکر است ،حكن وذکور 1در ووردی است که وصحت کننوده فورد دخگوری را

حه عنوان وصی انتخاب نكرده حاشد ،وگرنه وی وصی وحسوب ویشود.

2

 اجرت کار وصی

مسأله  .1134اگر بین وصحت کننوده و وصوی نسوجت حوه وقودار اجورت کارهوایی کوه
وی انجام وویدهود تووافقی نشوده حاشود و نشوانه و قرخنوهای بور اخنكوه وقصوود وصوحت

کننووده ،انجووام کارهووا حووه صووورت وجووانی اسووت نجاشوود ،چنانچووه عهوول حووه وصووحت از

اعهووالی اسووت کووه عرفووا اجوورت حووه آن تعلووق ووویگحوورد ،وصووی وسووتحق اجوورت الهثوول
عهل خوخش ویشود؛ وگر آنكه حه قصد وجانحت آن را انجام داده حاشد.

3

 .1انتخاب وصی توسط حاکن شرع.
 .2وشاحه آنچه در وسألۀ « »1141ذکر شد.
 .3شاخان ذکر است ،حكن اجرت کسی که حه عنوان «قحن شرعی بر اختام» تعحین ویشود ،در وسوألۀ «»1105
خواهد آود.

وصحت /

 تفاوت نظر اجتهادی خا تقلحدی وصحت کننده حا وصی در عهل حه وصحت

مسأله  .1135اگر آنچه وصحت شده حسب اجتهاد خوا تقلحود وصوحت کننوده ،جوایز

حاشوود ،ولووی حسووب اجتهوواد خووا تقلحوود وصووی جووایز نجاشوود ،وصووی نهوویتوانوود وصووحت
وذکور را اجرا نهاخد؛

واننوود اخنكووه ورجووع تقلحوود وصووحت کننووده ،قوورض وشووروط حووه درخافووت کوواروزد خووا

دیرکرد (خسارت تأخحر تأدخۀ دین) را رحا نداند و وصحت نهاخد وصوی ،ثلوث ووالش را

حه نحازوندان قرض دهد ،وشروط حه اخنكه قرض گحرنده وجالغی را حاحوت کواروزد خوا در
صورت تأخحر در ادای دین حاحت دیرکرد بپردازد و ورجع تقلحد وصی آن را رحا حداند.

مسأله  .1136اگر آنچه وصحت شده ،حسب اجتهاد خوا تقلحود وصوحت کننوده جوایز

نجاشد ،ولی حسوب اجتهواد خوا تقلحود وصوی جوایز حاشود ،وصوی حاخود وطوابق وصوحت
وذکور عهل نهاخد؛

وانند اخنكه ورجع تقلحد وصحت کننده تنزیل چک ودتدار را حه وجلغ کهتور ر حوا

حداند و وی نسجت حه وطالجوات وودتدار خوود از دخگوران (چوکهوای وودتدار) کوه
سررسحد آن حعد از وفاتش است وصحت کنود کوه وصوی ،آنهوا را حعود از فووت حوه وجلوغ
کهتر حه صورت نقد نزد شخص ثالثی حفروشد (تنزیول نهاخود) و پوول آن را صورف فقورا

کند و ورجع تقلحد وصی ،این کار را رحا نداند.
 راههای اثجات وصاخت (وصی بودن)

مسأله  .1137اگر فردی حگوخد« :ون و صی وحتن که وال او را حه وصرفی برسوانن» ،در

صورتی ادعای وی پذیرفته ویشود که:

الف .خقحن خا اطهحنان  -از راههای عقالیی  -حه راستی آن حاصل شود؛

ب .دو ووورد عووادل (بینووه) شووهادت حووه راسووتی گفتووارش دهنوود و وی را تصوودیق

نهاخند و وصاخت فرد حوا شوهادت زنوان (چوه انفورادى و چوه حوه ضوهحهه ووردان) ثاحوت

نهیشود؛

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجتووه ،ا گوور وصووحت وتوووفی ور بوووط حووه افووراد قاصوور 1خووا عنوواو ین عاوووه واننوود فقوورا خووا

سووادات خووا جهووات عاوووه واننوود تعلووحن قوورآن خووا وعالجوۀ بیهوواران خووا وسوواجد و وشوواهد

خود وتوفی حاشد ،واننود اجحور گورفتن نسوجت حوه نهواز و
وشرفه و اوثال آن خا وربوط حه ِ

رو زۀ قضای وی خا زخارت حضرت سحد الشهداء حه نحاحت وی ،کسی که ویدانود
ودعی وصاخت ،وصی شرعی وتوفی نحست و وی حه دروغ خود را وصی وعرفی کورده

 خصوصا اگر خحانتی در عهل حه وصحت از او دخده  -ویتواند وصاخت وی را انكوارکرده و تقاضای ورافعۀ شرعحه نزد حاکن شرع نهاخد.
ناظر بر وصحت
 جواز تعحين ناظر

مسأله  .1138وصووحت کننووده ووویتوانوود بووراى وصووی «نوواظر» قوورار دهوود کووه بوور کووار او

اشراف داشته و نظوارت نهاخود .نواظر وصوحت دو قسون اسوت :نظوارت «اسوتطالعی خوا
اطالعوی» و نظوارت «استصوووابی» کوه در دو وسوألۀ حعوود ،حوه توضوحح هوور خوک پرداختووه

ویشود.

 اقسام ناظر
 oناظر استطالعی (اطالعی)

مسأله  .1139در ایووون ن وووع نظوووارت ،وصووحت کننووده جهووت اطهحنووان در عهوول ح ووه

وصحت ،ناظر قرار ویدهد ،تا کارهای وصی حا اطوالع و اشوراف وی انجوام شوود و ا گور
در عهل حه وصحت خالفی را از او وشاهده نهود ،حه وی تذکر دهد.

در این صورت ،وصی وویتوانود حوهطوور وسوتقل حوه وصوحت عهول نهاخود و نحواز حوه

اجازه گرفتن از ناظر ندارد ،الجته الزم است کارهای او حا اطالع و اشراف ناظر حاشد؛

 .1وانند حچۀ ناحالغ ،وجنون خا سفحه که ولی شرعی ههچوون پودر و پودربزرگ نداشوته و والخوت وی حوا حواکن
شرع است.

وصحت /

وثال اگر فرد وصحت نهوده براى نهازهاى قضاخش اجحر حگحرند و وصوی فورد داراى

شراخط را حه عنوان اجحر انتخاب نهاخد و حه نواظر هون اعوالم کنود ،حوه وظحفوهاش عهول

نهوده است و ناظر تا زوانی که اجحر صالححت نحاحت را دارا اسوت ،حوق اعتوراض بور
وصووی و تقاضوواى اجحوور گوورفتن شووخص دخگوور را نوودارد؛ اوووا ا گوور وصووی شخصووی را حووه

عنوووان اجحوور قوورار دهوود و حووه نوواظر هوون اطووالع ندهوود ،خحانووت نهوووده و ورتكووب تصوورفی
شده که اجازه نداشته است.
 نظارت استصوابی

مسأله  .1141در این نوع نظارت ،وصحت کننده ناظر را وشاور وصی قرار ویدهد حوه

گونهاى که حدون اذن و ووافقت او حه وصحت عهل نكند؛

در این صورت ،هرچند وصی وستقل در تصرف و اجرای وصحت است ،ولوی در

تصووهحنگحووری و اظهووارنظوور وسووتقل نحسووت و تصوورفات او حوودون ووافقووت نوواظر نافووذ
نهیحاشد .حنابراین ،در وثال وسألۀ قجل ،اگر ناظر حا اجحور گورفتن شخصوی کوه وصوی
وعحن کرده ووافقت نكند ،اجحر گرفتن او صححح نحست و الزم است کسی را که هر
دو نفر بر آن اتفاق نظر دارند حه عنوان اجحر انتخاب نهاخد.
 فوت ناظر

مسأله  .1141اگوور نوواظر حهحوورد و وصووحت کننووده نوواظر دخگوورى را حووه عنوووان جانشووحن

وعحن نكرده حاشد ،وصوی حاخود حوه حوا کن شورع خوا نهاخنودۀ او وراجعوه نهاخود ،توا اخنكوه
شخص دخگرى را حه عنوان ناظر قرار دهد.
 راههای اثجات نظارت (ناظر بودن)

مسأله  .1142اگر فردی حگوخد« :وصحت کننده وورا نواظر بور وصوحت خووخش قورارداده

است» ،ادعای وی در صورتی پذیرفته ویشود کوه از راههوایی کوه در وسوألۀ «»1173

بیان شد ،ثاحت گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

احکام قحن
 قرار دادن قحن از طرف پدر خا جد پدری

مسأله  .1143پوودر خووا پوودربزرگ پوودرى ووویتواننوود حووا وصووحت کووردن بوورای فرزنوود خووا نوووۀ

ناحالغ خا وجنوون خوا سوفحه 1خووخش ،خوک خوا چنود نفور را حوه عنووان «قوحن و ولوی شورعی»
تعحووین نهاخنوود 2کووه تفصووحل احكووام و شووراخط آن در جلوود سوووم فصوول « َح ْجوور» بیووان

گردخد.

ههحن طور ،ویتوانند فردی را حه عنوان «ناظر بر قحن» قرار دهند.

3

 وحدودۀ والخت قحن

مسأله  .1144اگر وصحت کننده شخصی را وصوی و قوحن بور اوالد خووخش قورار دهود،
چنانچه وحدودۀ والخوت وی را وقحود حوه وووارد خاصوی نكورده ،قوحن ووذکور حوا رعاخوت
وصلحت اوالد ،حق تصهحنگحری و تصورف در تهوام اووور و شوؤون وتعلوق حوه آنوان را

دارد ،وثل وراقجت از آنان و پرورش و تربیتشان ،نگهداری از اووالشان و صورف آن در

نحازهووا و احتحاجاتشووان و ادای دیووون و پرداخووت خسووارتهووا و حقوووق شوورعی واننوود
خهس و زکات 4و رد وظالن؛

الجتووه ،والخووت قووحن و حووا کن شوورع در اووور ازدواح ناحووالغ و وجنووون و سووفحه تفصووحلی

 .1والخت بر وجنون خا سفحه در صورتی که وی در حالت جنون خا سفحه بودن حالغ شده ،حا پدر خا جود پودری
خووا وصووی تعحووین شووده از جانووب آنووان اسووت و اگوور حعوود از حلوووغ و رشوود وجنووون خووا سووفحه شووده ،در اخنكووه
والخوتش حووا «پوودر و جود پوودری خووا وصوی در صووورت فوووت پوودر و جود پوودری» آنهاسووت خوا حووا «حواکن شوورع»،
وسأله وحل اشكال است ،که توضحح آن در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد.
 .2در صورت وتعدد بودن «قحنهوا» ،حكون وسوتقل خوا غحور وسوتقل بوودن آنوان واننود وصوی وویحاشود ،کوه در
وسألۀ « »1144ذکر شد.
 .3کحفحت نظارت در وساجل قجل ذکر شد.
 .4ووارد واجب خا وستحب پرداخت زکوات نسوجت حوه اوووال ناحوالغ در جلود دوم ،فصول «زکوات ووال» بیوان
شد.

وصحت /

دارد که در فصل «ازدواح» ،وجحوث «افورادی کوه در اوور ازدواح ولوی شورعی وحسووب

ویشوند» ذکر شد.

مسأله  .1145اگر وصحت کننده وحدودۀ والخت قحن را وقحد حه ووارد خاص نهووده،

قحن حاخد حه ههان ووارد اکتفا نهاخد و در سایر ووارد اختحار تصهحنگحوری و تصورف در
اوور حچۀ ناحالغ حاحاکن شرع خا نهاخندۀ وی ویحاشد؛

الجتوه ،والخووت قووحن و حوا کن شوورع در اووور ازدواح ناحوالغ و وجنووون و سووفحه تفصووحلی

دارد که در فصل «ازدواح» ،وجحوث «افورادی کوه در اوور ازدواح ولوی شورعی وحسووب

ویشوند» ذکر شد.

 اجرت الهثل قحن حاحت کارهایی که برای ختحن انجام داده

مسأله « .1146قووحن شوورعی» ووویتوانوود اجوورت الهثوول کارهووایی را کووه بوورای ختووحن در
وحوودودۀ والخووتش انجووام داده و در انجووام آن کارهووا قصوود وجانحووت نداشووته ،از وووال

ختحن بردارد.

حكن وذکور ،وشروط بر این است که عرفا آن کارها اجورت داشوته و قوحن هون فقحور

شرعی وحسوب شود و در صورتی که قحن فقحر نجاشد ،برداشتن اجرت وحل اشوكال
است و احتحاط واجب در ترک آن ویحاشد.

1

 راههای اثجات قحهووت (قحن بودن)

مسأله  .1147اگر فردی حگوخد« :ون قحن ختحن از طرف پدر خا جد پودری وی هسوتن»،

ادعووای وی در صووورتی پذیرفتووه ووویشووود کووه از راههووایی کووه در وسووألۀ « »1173بیووان

شد ،ثاحت گردد.

 .1الجته ،وصحت کننده ویتواند برای قحن از ثلث وال خوخش اجرتی را لحاظ کرده و حه آن وصحت نهاخد.
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راههاى اثجات وصحت
 راههای اثجات وصحت عهدی

مسأله « .1148وصحت عهدی» ،حا خكی از راههای ذیل ثاحت ویشود:
 .1خقحن و ههحن طور اطهحنان از راههای عقالیی؛

 .2شهادت دو ورد وسلهان عادل ،خواه از ورثه حاشند خا از غحر ورثه؛

1

 .3اقرار تهام ورثه ،حه شرط اخنكه عاقل و حالغ 2حاشوند؛ ولوی عوادل بوودن آنوان الزم

نحست؛ اوا اگر فقوط حعضوی از ورثوۀ حوالغ و عاقول اقورار کننود ،وصوحت تنهوا نسوجت حوه
سهن کسانی که اقرار کردهاند ثاحت ویشود.

3

شوواخان ذکووور اسوووت ،وصووحت عهوودی ،حووا شووهادت زنووان (چووه انفوورادى و چووه حووه

ضهحهه وردان) ثاحت نهیشود.

 راههای اثجات وصحت تهلحکی

مسأله « .1149وصحت تهلحكی» ،حا خكی از راههای ذیل ثاحت ویشود:
 .1خقحن و ههحن طور اطهحنان از راههای عقالیی؛

 .2شهادت دو ورد وسلهان عادل ،خواه از ورثه حاشند خا از غحر ورثه؛
َ .3قسن خوردن کسی که وال برای او وصحت شده ،حه ضهحهۀ شهادت خک ورد

وسلهان عادل؛

 .4شهادت خک ورد وسلهان عادل حه ضهحهۀ دو زن وسلهان عادل؛

 .5شهادت چهار زن وسلهان عادل؛ اوا اگر تعداد زنان شوهادت دهنوده کهتور از

 .1حلكه اگر وسلهانی نجاشد که شهادت دهد ،حا شهادت دو ورد کافر کتوابی کوه اهول ذووه حاشوند (نوه کفوار
دخگر) و در دین خود نحز عادل حاشند نحز وصحت ثاحت ویشود.
 .2حكوون اقوورار «سووفحه» از آنچووه در جلوود سوووم ،فصوول « َح ْجوور» ،وسوواجل « 1500و  »1505ذکوور شوود فههحووده
ویشود.
 .3شاخان ذکر است ،اگر اقرار کنندگان دو نفر ورد عادل حاشند ،تهام وصحت ثاحت ویشود.

وصحت /

چهووار نفوور حاشووند ،وصووحت حووه ههووان نسووجت ثاحووت ووویشووود .حنووابراین ،ا گوور خووک زن
وسوولهان عووادل شووهادت دهوود ،حاخوود خووک چهووارم شووحجی را کووه وطالجووه ووویکنوود حووه او

حدهند و اگر دو زن وسلهان عادل شهادت دهند ،نصف آن را و اگر سه زن وسلهان

عادل شهادت دهند ،سه چهارم آن را حه او حدهند.

1

 .6اقرار تهام ورثه ،حه شرط اخنكه عاقل و حالغ 2حاشوند؛ ولوی عوادل بوودن آنوان الزم

نحست؛ اگر فقط حعضی از ورثه اقرار کننود ،وصوحت تنهوا نسوجت حوه سوهن کسوانی کوه
اقرار کردهاند ثاحت ویشود.

 خافتن دست نوشتهای از وتوفی که حا کی از وصحت وی حاشد

مسأله  .1151اگر نوشتهاى حه دست خط وتوفی خا اوضا خا ُوهر وی بجحننود ،چنانچوه

نشانهها و قراجنی حاشد که ظهور در وصحت و عهل حه آن حعود از وفوات داشوته حاشود،
حاخد حه آن عهل شود.

 تعارض گفتۀ فرد حا بينه در وورد وصحت خا عدم وصحت وی

مسأله  .1151اگر حه فردی گفته شود« :آخا در وورد فوالن ووضووع وصوحت کوردهای؟» و

وی حگوخد« :نه» ،ولی بینه شهادت دهند که وی وصحت کرده است ،شوهادت بینوه

پذیرفته ویشود و حه گفتۀ وی اعتنا نهیشود؛

الجته ،اگر قصدش از انكار وصحت انشای عدول از وصحت حاشود ،عودول ووذکور

صححح است و رجوع از وصحت وحقق ویشود.

ههچنحن ،اگر حه فردی گفته شود« :آخا در وورد فالن ووضووع وصوحت کوردهای؟» و

وی حگوخد« :حلی» ،ولی بینه شهادت دهند که وی وصحت نكرده اسوت ،در صوورتی
 .1حلكه ا گر وسلهانی نجاشد که شهادت دهد حا شوهادت دو وورد کوافر کتوابی کوه اهول ذووه حاشوند (نوه کفوار
دخگر) و در دین خود نحز عادل حاشند ،وصحت ثاحت ویشود.
 .2حكوون اقوورار «سووفحه» از آنچووه در جلوود سوووم ،فصوول « َح ْجوور» ،وسوواجل « 1500و  »1505ذکوور شوود فههحووده
ویشود.
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که قصد وی خجور دادن حاشود 1،شوهادت بینوه پذیرفتوه وویشوود و حوه گفتوۀ وی اعتنوا

نهوویشووود؛ اوووا ا گوور قصوودش انشووای وصووحت حاشوود ،صووححح اسووت و وصووحت وحقووق
ویشود.

نکات قابل توجه در نگارش وصحتناوه

مسأله  .1152در نگارش وصحتناوه ،توجه حه حعضی از نكات توصحه ویشود:

 .1وصووحت کننووده بوورای وصووحتناوووه «وصووی» و «نوواظر» وشووخص نهاخوود 2و ایوون

ووضوع را حه اطالع آنان برساند و تا حد اوكان ،وتن کاول وصاخا بورای آنوان خوانوده و

شوورح داده شووود تووا جووای ابهوواوی حعوود از فوووت در عهوول حووه وصووحت حوواقی نهانوود و ا گوور

تغحیری در وصاخاخش داد ،آنان را وطلع سازد.

 .2وصحت کننده تارخخ وصحت را در وصحتناوه درح نهاخد توا در صوورت تعودد

وصحتناووههوا در طوول دوران زنودگی و تغوایر آنهوا حوا هون ،وصوحتناووۀ نهوایی وعلووم

حاشد .ههچنحن ،وصاخای شوفاهی خووخش را وكتووب نهاخود توا زوحنوۀ هور گونوه نوزاع و
اختالف در عهل حه وصحت حعد از وفات ونتفی گردد.

 .3اگر وصحت کننده قصد وصحت حوه ثلوث اوووال خوود 3را دارد ،از آنجوا کوه گواه

وحاسووجۀ وقوودار دقحووق ثلووث حووه جهووت تعوودد و تنوووع اشووحاء و وعلوووم نجووودن قحهووت

حووازاری آنهووا وشووكل ویحاشوود ،وناسووب اسووت چنووحن وصووحت نهاخوود« :حوودودا (خووا
تقریجا) ثلث را براخن هزخنه نهایید و ا گور وقوداری کهتور نحوز هزخنوه شود ،ووانعی نودارد و
وورد رضاخت حنده است».

 .4ا گوور وصووحت کننووده وهر خووۀ ههسوورش خووا دخنووی کووه حووه طلجكووار دارد پووول بوووده و

 .1اخجار از وصحت.
 .2ا گوور وصووحت کننووده پوودر خووا جوود پوودری اسووت و فرزنوود خووا نوووۀ ناحووالغ دارد ،براخشووان «قووحن» وشووخص نهاخوود؛
توضحح احكوام ور بووط حوه قوحن در ههوحن جلود ،وسواجل « 1107و حعود از آن» و جلود سووم ،فصول « َح ْجور»،
وساجل « 1547و حعد از آن» ذکر شد.
 .3خا کسر وشاع دخگری وانند خک چهارم خا خک پنجن اووال خوخش.

وصحت /

وربوط حه قدخن اْلخام ویحاشد و در اثور کواهش ارزش پوول و قودرت خر خود ،از ارزش آن
کاسووته شووده و وصووحت کننووده قصوود دارد آن را حووه نوورخ روز حووه وی پرداخووت نهاخوود (از

آنجووا کووه وسووأله وووورد اخووتالف فقهووی اسووت) ،وقوودار واحووه التفوواوت را از ثلووث وووال

خوخش وصحت نهاخد.

 .5اگر وصحت کننوده حودهی قطعوی بور عهودهاش نجووده ،ولوی حخواهود حوه جهوت

رعاخووت احتحوواط ،وصووحت حووه پرداخووت خهووس ،زکووات ،رد وظووالن و واننوود آن نهاخوود،

وناسووب اسووت چنووحن وصووحت کنوود« :دیووون وووذکور احتحوواطی بوووده و از ثلووث وووالن

پرداخت شود» ،تا شجهۀ قطعی بودن دیون وذکور و لزوم پرداخت آن از اصول دارایوی
وتوفی پیش نحاخد.

 .6در ووارد وصحت حه بیشتر از ثلث که وورد قجول ورثه واقع شده ،وناسب اسوت

از ورثه اقرار و اوضا بر قجولی وصحت بیشتر از ثلث گرفته شود و ورثه نه تنهوا حوه عنووان

شاهد بر وصحت ،حلكه حه عنووان قجوول کوردن و پوذیرش وصوحت بیشوتر از ثلوث ،آن را
اوضا کنند و بر قجولی آن تصرخح نهاخند تا زوحنۀ هر نوع اختالف و نزاعی در این وورد

از بین برود.

 .7در وواردی که وصحت کننده در وصحتناوه کلهۀ «ثلث» را حه کار بورده (ووثال

گفته :از ثلث والن چنحن و چنان کنحد) ،ولی قصد وصحت حوه وجلوغ کهتور از ثلوث را
َ َ َ
دارد و ویخواهد حقحۀ ثلث  -کها ف َرض ام  -حه عنوان ارث بین ورثه تقسحن شود ،حوه
این وطلب تصرخح نهاخد تا شجهۀ اخنكه وتوفی تهوام ثلوث را بورای خووخش خواسوته و
وقدار حاقحهانده نحز الزم است برای وی صرف خحرات و وجرات گردد پیش نحاخد.

1

 .8اگر وصحت کننده حچۀ ناحالغ دارد ،بورای آنكوه رفوت و آوود و تصورفات دخگوران

در ونزل و اووالش حعد از وفات ،شجهۀ تصرف در وال ختحن را نداشته حاشد ،ویتوانود

وصحت نهاخد« :آنچه از تصرفات وتعارف ورثه ،فاوحول و دخگوران در ونوزل و اوووالن توا
زوووان اتهووام وراسووهات از قجحوول تجهحووز و سوووگواری (خووا وووثال حووه ووودت چهوول روز خووا تووا

 .1حه وسألۀ « »1451رجوع شود.
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رسحدن فرزندم حه سن حلوغ و رشد) انجام ویدهند ،ههه از ثلث اووالن حاشد».

1

 .9اگر وصحت کننده اووالی در اختحار دارد که آنهوا را در زووان ححوات و سوالوت

خوخش وقوف نهووده خوا حوه شخصوی حخشوحده و در اختحوار وی گذاشوته خوا حوه دخگوری

وصوووالحه کووورده خوووا حوووه گونوووۀ دخگ ووری ح ووه دخگ ووران تهلح ووک ک وورده ،وناس ووب اس ووت در
وصووحتناوووه در ذیوول عنوووانی واننوود «اقوورارات» حووه آن تصوورخح نهاخوود ،تووا وعلوووم حاشوود
اووال وذکور جزء واترک وی نحست و شجهۀ اخنكه ونظور وصحت کننوده ،وصوحت حوه
وقف خا حخشش خا صلح حعد از وفاتش بوده پیش نحاخد.

2

 .11افووراز و جداسووازی سووهن االرث وشوواع ورثووه حووا توافووق هوون حعوود از فوووت و و ِورث
ِ
اشووكال نوودارد ،اوووا وصووحت کننووده (ووورث) نهوویتوانوود در زوووان ححووات خووود در وووورد
کحفحت تقسحن ارث شرعی بین ورثه حعد از وفات خوخش وصحت نهاخد؛

3

آنچووه وصووحت کننووده ووویتوانوود در وووورد کهحووت و کحفحووت وصوورف آن اظهووار نظوور

کند ثلث ور بووط حوه خوود اوسوت و وصوحت در ووازاد بور ثلوث نحواز حوه اجوازۀ ورثوه دارد.

حنوووابراین ،ا گوور وصووحت کننووده حووا اجووازۀ ورثووه 4در تهووام اووووال خووود وصووحت نهاخوود،
صححح است.

5

 .1حكن رفت و آود و تصرف در اووال اختام در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ،وساجل « 1575و  »1504ذکر شد.
 .2وانند اخنكه حگوخد« :اقرار وی کنن اثاث ووجود در ونزل وسكونحن وتعلق حه ههسرم ویحاشود کوه در زووان
ححات حه اخشان هجه نهوده و حه تحویل و قجض اخشان دادهام و حه حنده وربوط نهیحاشد».
 .3وانند اخنكه حگوخد« :حعد از وفاتن ارث ورثه وشاع نجاشد ،حلكه فوالن قطعوۀ زووحن از حاحوت ارث ووال فرزنود
بزرگن حاشد و فالن قطعۀ دخگر ازحاحت ارث وال فرزند دخگرم حاشد».
 .4الجته فرض وسأله در ووردی است که تهام ورثه حالغ و رشحد حاشند و بین آنوان ناحوالغ خوا وجنوون خوا سوفحه
نجاشد.
 .5وانند کسی که دارای دو فرزند حالغ و رشحد است و حا اجازۀ آنان ،ونوزل وعحنوی را بورای فرزنود بوزرگتورش و
سایر داراییهای خوخش را برای فرزند دخگرش وصحت نهاخد.

ارث
دستهحندی کلی وارثحن حهطور خالصه

مسأله  .1153افرادی که حه سجب خوخشاوندی ارث ویبرند 1سه دسته هستند:
ّ
دسحۀاول« :پدر و وادر و اوالد وحت» ویحاشند؛

الجتووه ،چنانچووه وحووت اوالد نداشووته حاشوود ،فرزنوودان اوالد هوور چووه پووایین برونوود،

هر کدام آنان که حه وحت نزدخوکتور حاشوند ،ارث وویبرنود و حوا وجوود طجقوۀ نزدخوکتور از
اوالد اوالد حه وحت ،طجقات دورتر آنان ارث نهیبرند.
ِ

حنوووابراین ،در صووورت وجووود فرزنوود وتوووفی (حتووی خووک نفوور) ،نوووههووای وی ارث

نهیبرند و ههحن طور حا بودن نوۀ وتوفی ،ارث حه فرزندان نوه نهیرسد.

شوواخان ذکوور اسووت ،تووا خووک نفوور از «دسووتۀ اول» در زوووان وفووات فوورد ،زنووده حاشوود،

«دستۀ دوم» ارث نهیبرند.
ّ
دسحۀدوم« :پدربزرگ (جد) و وادربزرگ (جده) و خواهر و برادر وحت» ویحاشند؛

 .1حهطور کلی ،ارث در صورتی حه وارث ویرسد که «ووانع ارث» وجود نداشوته حاشود؛ توضوحح «ووانوع ارث»
در وساجل « 1450و حعد از آن» ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجته اگر وحت ،خواهر و برادر نداشته حاشد ،فرزندان اخشان هور کودام کوه حوه وحوت

اوالد بورادر و خوواهر وتووفی،
نزدخکتر حاشند ،ارث ویبرند و حا وجود طجقۀ نزدخکتر از ِ

طجقات دورتر آنان ارث نهیبرند؛ وثال اگر وحوت دارای خوک فرزن ِود خوواهر حاشود ،هوحچ

کدام از نوههای خواهر و برادر وی ارث نهیبرند.

ههحن طور ،حا نجودن جد و جدۀ وحت ،جد و جدۀ پودر و ووادر وحوت ،هور چوه حواال

رود هر کدام که حه وحت نزدخکتر حاشد ارث ویبرند.

شوواخان ذکوور اسووت ،تووا خووک نفوور از «دسووتۀ دوم» در زوووان وفووات فوورد ،زنووده حاشوود،

«دستۀ سوم» ،ارث نهیبرند.
ّ
دسحۀسىم« :عهو و عهه و دایی و خالۀ وحت» ویحاشند؛

اوالد آنان هر چه پایین برونود،
اوالد ِ
الجته حا نجودن آنان ،اوالدشان و حا نجودن اوالدِ ،

هر کدام آنان که حه وحت نزدخکتر حاشند ،ارث ویبرند.

حنابراین ،چنانچه از عهوها و عهههوا و دایویهوا و خالوههواى وحوت ،هرچنود خوک

اوالد آنان ارث نهیبرند.
نفر زنده حاشدِ ،

1

مسأله  .1154اگر فرد در زووان وفوات ،عهوو ،عهوه ،دایوی و خالوه نداشوته حاشود و نحوز

والد اوالد آنووان (هوور چووه پووایین بوورود) نجاشووند ،در ایوون صووورت «عهووو و عهووه و
اوالد و ا ِ
ٔ
وادر وحت» ارث ویبرند و اگر اخنها نحز نجاشند ،ارث حوه اوالدشوان
دایی و خاله پدر و ِ
فرزندان اوالد هر چه پایین بروند ،هور کودام آنوان کوه حوه وحوت
ویرسد و حا نجودن آنان،
ِ

نزدخکتر حاشند ،ارث ویبرند.

 .1از ایوون قاعووده اسووتثنا ووویشووود ووووردی کووه وحووت «خووک عهوووى پوودرى» و «خووک پسوور عهوووى پوودر و وووادرى»
داشووته و دایووی و خالووه نداشووته حاشوود؛ کووه در ایوون ص وورت ارث حووه پسوور عهوووى پوودر و وووادرى ووویرسوود و
عهوى پودرى ارث نهویبورد؛ ولوی ا گور وحوت عهوو خوا پسور عهوهوای وتعوددی داشوته حاشود خوا اخنكوه ههسور
وتوووفی زنووده حاشوود ،ایوون حكوون خووالی از اشووكال نحسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک
نشود.
الجته ،اگر ههراه آن دو (عهوی پودری و پسور عهووی پودر و ووادری) ،دایوی خوا خالوۀ وتووفی نحوز حاشود ،پسور
عهوووى پوودر و وووادرى بهوورهاى از ارث نوودارد و وحووراث ،بووین عهوووى پوودرى و دایووی خووا خالووه طجووق قواعوود ارث
تقسحن ویشود.

ارث /

در صورتی که افراد ووذکور هون نجاشوند« ،عهوو و عهوه و دایوی و خالوۀ جود و جوده

وحت» ارث ویبرند و اگر اخنها نحز نجاشند ،حه اوالدشان حا ترتحب فوق ارث ویرسد.

وات سو وهگانو وۀ ارث ،ح ووه تفص ووحلی ک ووه در
مسأله « .1155زن و شووووهر» هه ووراه ح ووا طجق و ِ

وجحث «ارث زن و شوهر» ذکر خواهد شد ،از خكدخگر ارث ویبرند.

1

مسأله  .1156اگر برای وارث دو سوجب ارث بوردن حاشود ،از طریوق هور دو سوجب ارث

ویبرد؛ وانند اخنكه شخصی هن «عهو» و هون «دایوی» فوردی حوه حسواب آخود 2خوا آنكوه

پدر ههان فرد حاشد؛
وادر فردی و هن جد وادری ِ
شخصی هن جد پدری ِ

3

الجته ،اگر خكی از دو سجب ،وانع از ارث بردن حوه سوجب دخگور حاشود ،وارث ووذکور

سجب وانع ارث ویبرد؛ وانند اخنكه شخصی هن «بورادر ووادری» و هون
فقط از طریق ِ

«پسر عهوی» فردی وحسوب شود.

4

مسأله  .1157اگووور انسوووان از دنحوووا بوورود ،حاخوود اووووال حجووا وانووده از او در وووواردی کووه

توضووحح آن در فصوول «وصووحت» وسووألۀ « »1405ذکوور شوود ،صوورف گووردد 5و چنانچووه از
 .1ارث بردن زن و شوهر از هن در صورتی است کوه «ووانوع ارث» وجوود نداشوته حاشود؛ توضوحح «ووانوع ارث»
در وساجل « 1450و حعد از آن» ذکر ویشود.
 .2واننوود اخنكووه بوورادر پوودری شخصووی حووا خووواهر وووادری او ازدواح نهاخوود و صوواحب فرزنوود (حسووحن) شوووند،
شخص وذکور هون «عهوو» و هون «دایوی» آن فرزنود وحسووب وویشوود و چنانچوه فورض شوود کوه نوحوت حوه
ارث بردن وی از حسحن برسد ،از هر دو جهت ارث ویبرد.
 .3وثل اخنكه وحهد دارای دو فرزند حه نام علی و فاطهه حاشد و علی صاحب دختری حوه نوام زهورا و فاطهوه
صاحب پسری حوه نوام رضوا شوود کوه در ایون صوورت ،زهورا و رضوا ،دختور دایوی و پسور عهوه هون وحسووب
ویشوند و چنانچه حا هن ازدواح نهاخند و صاحب فرزندی حه نام حسحن شوند ،وحهد هن «جد ووادری
پدر حسحن» و هن «جد پدری وادر حسوحن» وحسووب وویشوود و چنانچوه فورض شوود کوه نوحوت حوه ارث
بردن وی از حسحن برسد ،از هر دو جهت ارث ویبرد.
 .4وثال اگر وردی که صاحب فرزنودی حوه نوام حسوحن از ههسورش فاطهوه وویحاشود ،فووت نهاخود و فاطهوه حوا
برادر آن ورد ازدواح کند و صواحب فرزنودی حوه نوام زهورا شوود ،در ایون صوورت ،حسوحن هون «پسور عهووی»
زهرا و هن «برادر وادری» وی وحسوب وویشوود و چنانچوه فورض شوود کوه نوحوت حوه ارث بوردن حسوحن از
زهرا شود ،از جهت برادری از وی ارث ویبرد ،نه از جهت پسر عهو بودن.
 .5الجتووه ،ا گوور فوورد وصووحت کوورده حاشوود او وور وووذکور واننوود حوودهی و حجووة االسووالم را از ثلووث وی ادا کننوود،
چنانچه ثلث کافی برای عهل حه وصاخا حاشود ،ایون وووارد از ثلوث کوه ووورد وصوحت قورار گرفتوه ،برداشوته
ویشود و ا گور کوافی نجاشود ،وقودار حاقحهانوده از اصول ووال برداشوته وویشوود؛ توضوحح وطلوب ،در فصول
«وصحت» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

دارایوویهووای وی وووالی حوواقی حهانوود ،در صووورتی کووه وتوووفی وصووحتی داشووته حاشوود ،حووه

وصوواخای شوورعی 1او عهوول ووویشووود و حاقحهانوودۀ اووووال حووه عنوووان ارث بووین ورثووهاش
حسب ووازین شرعی تقسحن ویگردد.

2

پووس ونظووور از عجووارت «اصوول اووووال» کووه در وسوواجل فصوول «ارث» وطوورح ووویشووود،

ههحن «حخش سوم از اووال وتوفی» ویحاشد.
وثال وقتی گفت وه ویش وود :ورد 1
ـــ از اصل اووال ههس ور داجهح وش را ارث ویح ورد خا
0
وادر 1
ـــ از اصل اووال فرزندش را ارث ویبرد ،وراد از «اصول اوووال» وقودار حاقحهانوده
5
از داراییهای وتوفی حعد از کسر ووارد فوق ویحاشد.
3

مسأله  .1158ورثه (غحر از زوجه) در طجقات سهگانۀ ارث ،از ههۀ اووال ووورث خوود

 اووووال ونقووول و غحوور ونقووول ،زوووحن 4و غحوور زوووحن  -ارث ووویبرنوود و حكوون ارث بووردنزوجه از اووال شوهرش در وسألۀ « »1404بیان ویشود.

5

تفصحل و جزجحات ارث هر خک از وارثحن
 ارث دستۀ اول

مسأله  .1159اگر وارث وحت فقط خک نفر از دستۀ اول حاشد ،وثال «پدر» خا «وادر» خوا

«خک پسر» خا «خک دختر» حاشد ،ههۀ اووال وحت حه او ارث ویرسد.

 .1الجته وصحت حه صورف ووال ،در صوورتی صوححح و شورعی اسوت کوه از ثلوث اوووال وحوت در زووان فووت،
بیشووتر نجاشوود ،وگرنووه چنانچووه ورثووۀ حووالغ و رشووحد (غحوور وحجووور) ،وقوودار اضووافه بوور ثلووث را اجووازه دهنوود،
وصحت صححح و در غحر این صورت حاطل است؛ توضحح وطلب ،در فصل «وصحت» ذکر شد.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،تقوودم و تووأخر ذکوور شووده در ووووارد فوووق ،تقوودم و تووأخر رتجووی اسووت .حنووابراین ،در حعضووی
اوقووات الزم نحسووت از نظوور زوووانی حووه ههووحن ترتحووب جوواری شووود ،حلكووه گوواه وهكوون اسووت حسووب وووورد و
حسب وصحت فرد ،برخی از وراحل ،هن زوان خا حه گونهای دخگر ،انجام گردد.
 .3حنابراین ،وقصود از «اصل وال» در این فصل حا آنچه در فصل «وصحت» بیان شد ،وتفاوت است.
 .4الجتووه« ،زوووحن ووووات» کووه وووورث در زوووان ححووات خوووخش اقوودام حووه تحجحوور و اححووای آن نكوورده ،ولووی سووند
رسهی آن حه نام وی بوده ،حكن ویژهای دارد که در جلد سوم ،وسألۀ « »1753ذکر شد.
 .5الجتووه ،ارث بوووردن دخوووۀ قتوول احكوووام ویوووژهای دارد کوووه در فصوول «دخوووات» ،وسووواجل « 1757تووا  »1755ذکوور
ویشود .ههحن طور ،قاتل در قتل عهد از وقتول وطلقوا ارث نهویبورد و حكون ارث بوردن وی از وقتوول در
قتل خطایی خا قتل شجه عهد ،در وسألۀ « »1747ذکر ویشود.

ارث /

ههچنحن ،ا گور پودر و ووادر زنوده نجاشوند و ورثوه تنهوا «چنود پسور» خوا «چنود دختور»

حاشووند ،ههووۀ اووووال را حووهطووور وسوواوی بووین خووود قسووهت ووویکننوود و چنانچووه «پسور و
دختر» هر دو حاشند ،هر پسر دو برابر هر دختر ارث خواهد برد.

مسأله  .1161اگر وارث وحت فقط «پدر و وادر» او حاشند ،دو صورت دارد:
حاجوب» نداشوته حاشود؛ در ایون صوورت1 ،
ـــ اصول اوووال وحوت 1حووه
الفف .ووادر « ِ
7
وادر و حاقحهانده خعنی 4
ـــ آن حه پدر ارث ویرسد؛
7
حاجب» داشته حاشد؛ در این صورت1 ،
ـــ اصل اوووال وحوت حوه ووادر و
ب .وادر « ِ
5
حاقحهانده خعنی 0
ـــ آن حه پدر ارث ویرسد.
5
حاجب» در این وسأله آن اسوت کوه وحوت ،حوداقل «دو بورادر خوا چهوار
ونظور از « ِ
خواهر ،خا خک برادر و دو خواهر» داشته حاشد کوه ههوۀ آنوان وسولهان و آزاد و پدرشوان
حا پدر وحت خكی حاشد ،خواه وادرشان حا وادر وحت خكی حاشد خا نه ،ولی وشوروط حوه
اخنكه حه دنحا آوده حاشند .حنابراین ،اگر حه صورت َح ْهل حاشند کافی نحست.
شاخان ذکر است ،افراد وذکور که در دستۀ دوم ارث هستند ارث نهیبرند ،اووا حوه
ـــ حه 1
سجب بودن این افراد ،سهن االرث وادر از 1
ـــ کاهش ویخاحد.
5 7
مسأله  .1161اگر وارث وحت فقط «پدر و وادر و خک دختر» حاشد ،دو صورت دارد:

حاجب» 2نداشته حاشود؛ در ایون صوورت اوووال وحوت را پونج قسوهت
الف .وادر « ِ
ـــ اصل اووال و دختر 7
ویکنند و پدر و وادر هر کدام 1
ـــ آن را ارث ویبرد.
0
0
حاجب» داشوته حاشود؛ در ایون صوورت اوووال را « »74قسوهت نهووده و
ب .وادر « ِ
 14و وادر 0
پدر 5
ـــ  ،دختر ـــ
ـــ اووال را حه ارث ویبرند.
74
74
74
اوووا نسووجت حووه حاقحهانووده  -خعنووی 1
ـــ اووووال وحووت  -وراعووات وقتضووای احتحوواط
74
3
ترک نشود و حنابر احتحاط واجب ،پدر و وادر و دختر وحت حا هن وصالحه نهاخند.
 .1ونظور از «اصل اووال» در این وسأله و وساجل حعد ،در وسألۀ « »1103ذکر شد.
 .2تعرخف «حاجب» در وسألۀ قجل ذکر شد.
 .3زیووورا وهكوووون اسوووت وجوووود «حاجووووب» توووأثحری نداشووووته و وقوووودار وووووذکور ،خعنووووی 1ــ سوووهن ووووادر حاشووود،
74
هن چنان که وهكن است حوه سوجب «حاجوب» ،ووادر از آن ارث نجورده و در ایون صوورت 7
ــ از 1ــ سوهن
74 0
دختر و 1ــ آن سهن پدر حاشد.
0
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مسأله  .1162اگوور وارث وحووت فقووط «پوودر و وووادر و خووک پسوور» حاشوود ،اووووال وی را «»5
قسهت ویکنند؛ حه این صورت که پودر و ووادر هور کودام خوک قسوهت ،خعنوی 1
ـــ اصول
5
اووال و پسر »0« ،قسهت خعنی 0
ـــ آن را ارث ویبرد.
5
ههحن طور ،اگر وحت حه جای خک پسر« ،چند پسر» خا «چند دختر» داشوته حاشود،
آن چهار قسوهت حوهطوور وسواوى بوین پسوران خوا دختوران قسوهت وویشوود و چنانچوه

وحت دارای «پدر و وادر و پسر و دختور»حاشود ،آن چهوار قسوهت را حوه گونوهای تقسوحن
ویکنند که هر پسر دو برابر هر دختر ارث بجرد.

مسأله  .1163اگر وارث وحت فقط «پدر خا وادر و خک خا چند پسر» حاشند ،اوووالش را
« »5قسووهت ووویکننوود؛ حووه ایوون صووورت کووه پوودر خووا وووادر خووک قسووهت خعنووی 1
ـــ اصوول
5
اووال و پسر پنج قسهت ،خعنی 0
ـــ آن را ارث ویح ورد و اگر چند پس ور حاشن ود ،آن پونج
5
قسهت را حهطور وساوى بین پسران تقسحن وینهاخند.

مسأله  .1164اگر ورثۀ وحت فقط «پدر خا وادر حه ههراه چند پسر و دختر» حاشوند ،اوووال
را « »5قسهت ویکنند؛ حه ایون صوورت کوه پودر خوا ووادر خوک قسوهت خعنوی 1
ـــ اصول
5
اووال را ارث ویبرد و حاقحهانده ،خعنی 0
ـــ آن را طورى قسهت ویکنند که هر پسر دو
5
برابر هر دختر ارث بجرد.
مسأله  .1165اگووور وارث وح ووت فق ووط «پ وودر خ ووا و ووادر و خ ووک دخت وور» حاش وود ،او وووال را
« »0قسوهت ووویکننود؛ حووه ایوون صوورت کووه پوودر خوا وووادر خووک قسوهت ،خعنووی 1
ـــ اصوول
0
اووال و دختر « »7قسهت ،خعنی 7
ـــ آن را ارث ویبرد.
0
مسأله  .1166اگووور وارث وح ووت فق ووط«پ وودر خ ووا و ووادر و چن وود دخت وور» حاش وود ،او وووال را
« »0قسهت ویکنند؛ حوه ایون صوورت کوه پودر خوا ووادر خوک قسوهت ،خعنوی 1
ـــ اصول
0
اووال را ارث ویبرد و « »0قسهت دخگر ،خعنی 0
ـــ آن را دختوران حوهطوور وسواوى بوین
0
خودشان تقسحن ویکنند.
 oجانشحنی نوهها در جاخگاه اوالد

مسأله « .1167نوووههووای وحووت» در صووورتی ارث ووویبرنوود کووه هووحچ خووک از «فرزنوودان
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حدون واسوطۀ وحوت» در هنگوام وفوات و ی زنوده نجاشوند و در ایون صوورت زنوده بوودن
پدر و وادر وحت ،وانع از ارث بردن نوههای او نهیشود.

مسأله  .1168اگر وحت فرزند نداشته حاشد ،نوۀ پسرى او  -چه پسر حاشد و چه دختور

پسر وحت را ارث وویبورد ،و نووۀ دختورى او نحوز  -چوه پسور حاشود و چوه دختور -
 سهن ِسهن دختر وحت را ارث ویبرد.
ووثال چنانچووه وحووت خووک پسوور از دختوور خووود و خووک دختوور از پسوورش داشووته حاشوود،

اووووالش « »7قسووهت ویشووود؛ حووه ایوون صووورت کووه خووک قسووهت حووه پسوور دختوور و دو
قسهت حه دختر پسر ویرسد.
 oفرزند خوانده

مسأله « .1169فرزند خوانده» 1فرزند انسان وحسوب نهیشود .حنابراین ،هحچ کدام
از آن دو ،از خكدخگر ارث نهیبرنود؛ الجتوه انسوان وویتوانود از ثلوث اوووالش بورای فرزنود

خوانده وصحت نهاخد.

 oارث زن خا شوهر حه ههراه طجقۀ اول ارث

مسأله  .1171اگر زنی فوت نهاخد و عالوه بور دسوتۀ اول ارث ،شووهر وی نحوز جوزء ورثوه

حاشد ،وسأله دارای صورتهای وختلفی است که در اداوه احكام آن ذکر ویشود:

 .1ا گوور ههووراه شوووهر وتوووفی ،خووک خووا چنوود پسوور خووا دختوور خووا دختوور و پسوور حاشو ود ،حووه
شوووهر1 ،
ـــ از اصوول اووووال و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان وی ارث ووویرسوود ،کووه در
0
صورت وتعدد بوودن آنوان ،چنانچوه تهوام فرزنودان ههجونس حاشوند ،حوهطوور وسواوی
بین آنان قسهت ویشود ،وگرنه ارث هر پسر دو برابر دختر است.

 .2ا گوور ههووراه شوووهر وتوووفی ،فقووط پوودر خووا وووادر وی حاشوود ،ارث شوووهر 1
ـــ از اصوول
4
اووال بوده و حاقحهاندۀ اووال حه پدر خا وادر ویرسد.

« .1فرزند خوانده» کسی است که دخگری (غحر از پدر و وادر واقعی) او را حه فرزندی پذیرفته است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .3اگر ههراه شوهر وتوفی ،پ ودر و و وادر وی حاش ود ،شوهر 1
ـــ از اصل اووال و ووادر
4
در صووورتی کوووه «حاجووب» 1نداشووته حاشوود 1
حاجووب»
ـــ از اصوول اووووال و چنانچووه « ِ
ِ
7
داشته حاشد 1
ـــ از اصل اووال ارث ویبرد و حاقحهانده حه پدر وتوفی ارث ویرسد.
5
 .4اگر ههراه شوهر وتوفی ،پدر خا ووادر وی و خوک دختور حاشود ،شووهر 1
ـــ از اصول
0
اووال ارث ویبرد و 7
ـــ حاقحهانده حه چهار قسوهت تقسوحن وویشوود کوه خوک قسوهت
0
آن سهن االرث پدر خا ووادر و سوه قسوهت آن ،سوهن االرث دختور وویحاشود .حنوابراین،
ـــ و سهن دختر 5
ـــ و سهن پدر خا وادر 7
سهن االرث شوهر 0
ـــ اووال ویحاشد.
15
15
15
 .5اگر ههراه شوهر وتوفی ،پدر خوا ووادر وی و چنود دختور ،خوا خوک خوا چنود پسور ،خوا
ـــ از اصوول اووووال و پوودر خووا وووادر 1
دختوور و پسوور حاشوود ،شوووهر 1
ـــ از اصوول اووووال ارث
5
0
ویبرنوود و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان وی ارث ووویرسوود ،کووه در صووورت وتعوودد

بودن ،چنانچه فرزندان ههجنس حاشند ،حهطور وسواوی بوین آنوان قسوهت وویشوود،
وگرنه هر پسر ،دو برابر دختر ارث ویبرد.

 .6اگر ههراه شوهر وتووفی ،پودر و ووادر وی و خوک خوا چنود پسور خوا دختور خوا دختور و
ـــ از اصوول اووووال و پوودر و وووادر هوور کوودام 1
پسوور حاشوود ،شوووهر 1
ـــ از اصوول اووووال ارث
5
0
ویبرند و حاقحهانده حه فرزند خا فرزندان وی ارث ویرسود کوه در صوورت وتعودد بوودن
آنان ،چنانچه فرزندان ههجنس حاشند ،حوهطوور وسواوی بوین آنوان قسوهت وویشوود،
وگرنه هر پسر ،دو برابر دختر ارث ویبرد.

مسأله  .1171ا گ وور و ووردی ف وووت نهاخ وود و ع ووالوه ب وور دس ووتۀ اول ارث ،ههس وور وی نح ووز

جزء ورثوه حاشود ،وسوأله دارای صوورتهوای وختلفوی اسوت کوه در اداووه ،احكوام آن
ذکر ویشود:

 .1اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،خک خا چند پسر خا دختر خا دختر و پسر حاشد ،زوجه 1
ـــ
4
از اصووول اوووووال 2ارث ویبوورد و حاقحهانوووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان وی ووویرسوود ،کووه در

 .1تعرخف «حاجب» ،در وسألۀ « »1154ذکر شد.
 .2کحفحت ارث زوجه از اووال شوهرش ،در وساجل « 1404و  »1407ذکر ویشود.
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صورت وتعدد بوودن آنوان ،چنانچوه تهوام فرزنودان ههجونس حاشوند ،حوهطوور وسواوی

بین آنان قسهت ویشود ،وگرنه هر پسر ،دو برابر دختر ارث ویبرد.

 .2اگر ههوراه زوجوۀ وتووفی ،فقوط پودر خوا ووادر وی حاشود ،زوجوه 1
ـــ از اصول اوووال
0
ارث برده و حاقحهانده حه پدر خا وادر ارث ویرسد.
 .3اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،پدر و وادر وی حاشند ،زوجوه 1
ـــ از اصول اوووال و ووادر
0
در صووورتی کوووه «حاجووب» 1نداشووته حاشوود 1
حاجووب»
ـــ از اصوول اووووال و چنانچووه « ِ
ِ
7
داشته حاشد1 ،
ـــ از اصل اووال ارث ویبرد و حاقحهانده حه پدر وتوفی ارث ویرسد.
5
 .4اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،پدر خوا ووادر وی و خوک دختور حاشود ،زوجوه 1
ـــ از اصول
4
اوووووال ،و 3
ـــ حاقحهانوووده حوووه چهوووار قس ووهت تقس ووحن و وویش ووود ،ک ووه خ ووک قس ووهت آن
4
سهن االرث پدر خا وادر و سه قسهت آن سهن االرث دختر وویحاشود .حنوابراین ،سوهن
ـــ و سهن دختر 41
ـــ و سهن پدر خا وادر 3
االرث زوجه 0
ـــ اووال ویحاشد.
74
74
74
 .5اگر ههراه زوجۀ وتووفی ،پودر و ووادر وی و خوک دختور حاشود ،زوجوه 1
ـــ از اصول
4
اووال ارث ویبرد و چنانچه وادر «حاجب» 2نداشته حاشود 3
ـــ حاقحهانودۀ اوووال را حوه
ِ
4
پنج قسهت تقسحن کرده ،پدر و وادر هر کدام خک قسوهت و دختور سوه قسوهت آن را
ارث ویبرد.

10
حاجب» داشته حاشد ،اووال را حه «  »144قسهت تقسحن کورده ،ـــ
اوا چنانچه وادر « ِ
144
 57سهن دختر و 44
سهن زوجه41 ،
ـــ سهن پدر ،ـــ
ـــ سهن وادر وویحاشو ود ،و اووا نسجو وت
144
144
144
ح وه 1
ـــ حاقحهانده ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود و حنابر احتحواط واجوب پودر و
144
3
وادر و دختر وحت حا هن وصالحه نهاخند.
 .6اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،پدر خا وادر وی و دو خا چنود دختور حاشوند ،زوجوه 1
ـــ از
4
 .1تعرخف «حاجب» ،در وسألۀ « »1154ذکر شد.
 .2ههان.
1
 .3زیرا وهكن است وجود «حاجب» تأثحری نداشته و وقدار وذکور ،خعنوی ــ سوهن ووادر حاشود ،هون چنوان
144
که وهك ون اسو وت حوه سجو وب «حاج وب» ،و وادر از آن ارث نجو ورد و در اخو و ون صوورت 7
ــ از 1ــ سهو ون دختو ور
144 0
و 1ــ آن سهن پدر حاشد.
0

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اصوول اووووال ارث ویبوورد و 3
ـــ حاقحهانووده را حووه پوونج قسووهت تقسووحن نهوووده کووه خووک
4
قسهت آن برای پدر خوا ووادر ،و چهوار قسوهت آن حوه دو خوا چنود دختور ارث وویرسود و

حهطور وساوی بینشان قسهت ویشود.

 .7اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،پدر خا وادر وی و خک خا چند پسر خا دختر و پسر حاشود،
زوجه ـ1ــ از اصل اووال ،و پودر خوا ووادر 1
ـــ از اصول اوووال ارث ویبرنود و حاقحهانوده حوه
5
4
فرزنوود خووا فرزنوودان ارث ووویرسوود کووه در صووورت وتعوودد بووودن آنووان ،چنانچووه فرزنوودان

ههجوونس حاشووند ،حووهطووور وسوواوی بووین آنووان قسووهت ووویشووود ،وگرنووه هوور پسوور دو برابوور
دختر ارث ویبرد.

 .8اگر ههراه زوجۀ وتوفی ،پدر و وادر وی و چند دختر خا خک خا چند پسر خا دختر
ـــ از اصوول اووووال و پوودر و وووادر هوور کوودام 1
و پسوور حاشوود ،زوجووه 1
ـــ از اصوول اووووال ارث
5
4
ویبرنوود و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان ارث ووویرسوود کووه در صووورت وتعوودد بووودن،
چنانچه فرزندان ههجنس حاشند ،حهطوور وسواوی بوین آنوان قسوهت وویشوود ،وگرنوه

هر پسر دو برابر دختر ارث ویبرد.

 oنصحج وستحجی جد و جده از سهن االرث پدر و وادر وتوفی

مسأله « .1172جوود و جوودۀ پوودری خووا وووادری» حووا وجووود خكووی از «پوودر و وووادر وتوووفی»،
ارث نهویبرنوود ،ولوی در ووووردی کوه سووهن االرث هور کوودام از پودر و وووادر بوویش از 1
ـــ از
5
اصوول اووووال ووویحاشوود ،وسووتحب اسووت 1
ـــ از اصوول اووووال وتوووفی را  -کووه حووه وی ارث
5
رسحده  -حه پدر خا وادر خوخش (جد خا جدۀ وتوفی) بجخشد.
شاخان ذکر است ،در ووردی که وتوفی اوالد نداشته و از جود و جودۀ پودری ،فقوط

خكوووی در قحووود ححوووات حاشووود ،ایوون حكوون وسووتحجی ،بوورای پوودر وتوووفی ثاحووت اسووت
ههچنحن در ووردی که وتوفی اوالد نداشته و از جد و جدۀ وادری فقط خكی در قحود

ححات حاشد ،این حكن وستحجی ،برای وادر وتوفی ثاحت است؛

اوا شهول این حكن نسجت حه ووردی که وتوفی اوالد داشوته حاشود خوا جود و جودۀ
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پدری هر دو حاشند خا جد و جدۀ وادری هر دو در قحود ححوات حاشوند ،وحول اشوكال
است و عهل حه آن رجاء وانعی ندارد.

وثال ا گور وارث وحوت فقوط پودر و ووادر حاشوند و وتووفی جود ووادری داشوته و ووادر
«حاجب» 1نداشوته حاشود ،سوهن االرث ووادر 1
ـــ از اصول اوووال ویحاشود و وسوتحب
ِ
7
اس وووت و وووادر 1
ـــ اصوووول اووووووال وعووووادل نصو ووف سو ووهن االرث خو وووخش را حو ووه پو وودرش
5
(جد وادری وتوفی) حدهد؛
اوا اگر وادر «حاجوب» داشوته حاشود ،سوهن االرث وی 1
ـــ اصول اوووال وویحاشود و
5
وستحب بودن این اور برای وی ثاحت نحست.

ههووحن طووور ،اگوور وارث وحووت فقووط پوودر و وووادر حاشووند و وتوووفی جوود پوودری داشووته
حاشد و وادر «حاجب» نداشوته حاشود ،سوهن االرث پودر 4
ـــ از اصول اوووال ویحاشود و
7
ـــ اصل اووال وعادل 1
وستحب است پدر 1
ـــ سهن االرث خوخش را حوه پودرش (جود
0
5
پدری وتوفی) حدهد؛
اوووا ا گوور وووادر «حاجووب» داش وته حاشوود سووهن االرث پوودر 0
ـــ اصوول اووووال اسووت و
5
ـــ اصوول اووووال ،وعووادل 1
وسووتحب اسووت پوودر 1
ـــ سووهن االرث خوووخش را حووه پوودرش
0
5
حدهد.
 ارث دستۀ دوم
 oالف .ارث جد و جده

مسأله  .1173اگر وارث وحت ،فقط «خک جد خا خک جده (پدری خا وادری)» حاشود،

ههۀ اووال وحت حه او ارث ویرسد.

مسأله  .1174ا گور وارث وحوت ،فقوط «جود و جودۀ پودرى» حاشود ،اوووال سوه قسوهت

 .1تعرخف «حاجب» در وسألۀ « »1154ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ـــ اصل اووال 1را جده و دو قسهت خعنوی 4
ویشود ،خک قسهت خعنی 1
ـــ آن را جود
7
7
ارث ویبرد.

مسأله  .1175ا گوور وارث وحووت فقووط «جوود و جوودۀ وووادرى» حاشوود ،اووووال را حووهطووور
وساوى بین خودشان قسهت ویکنند.

مسأله  .1176ا گوور وارث وح وت ،فقووط «خووک جوود خووا جوودۀ پوودرى و خووک جوود خووا جوودۀ
وادرى» حاشد ،وال سه قسهت ویشود؛ خک قسهت خعنی 1
ـــ اصل اووال را جد خا
7
جدۀ وادرى و دو قسهت خعنی 4
ـــ آن را جد خا جدۀ پدرى ارث ویبرد.
7
مسأله  .1177اگر وارث وحت« ،جد و جدۀ پدرى و جد و جودۀ ووادرى» حاشود ،ووال
سه قسهت ویشود ،خک قسهت خعنی 1
ـــ اصل اووال بین جد و جدۀ وادرى حهطور
7
وساوى قسهت ویشود و دو قسهت خعنی 4
ـــ آن را حه جد و جدۀ پدرى ویدهند و
7
از این دو قسهت ،جد پدری دو برابر جدۀ پدری ارث ویبرد.
 oارث زن خا شوهر حه ههراه جد خا جده

مسأله  .1178اگر حه ههراه شوهر وحت ،فقط خک جد خا خک جده (پدری خوا ووادری)
حاشد ،شوهر وحت 1
ـــ از اصل اوووال 2ارث وویبورد و حاقحهانودۀ اوووال وحوت حوه جود خوا
4
جده ارث ویرسد.
مسأله  .1179اگر حه ههراه شوهر وحوت ،جود و جودۀ پودری حاشود ،شووهر وحوت 1
ـــ از
4
اصل اوووال ارث وویبورد و حاقحهانوده حوه جود و جودۀ پودری ارث وویرسود ،طووری کوه
سهن جد پدری از این وقدار ،دو برابر سهن جدۀ پدری حاشد.

مسأله  .1181اگر حه ههراه شوهر وحت ،جود و جودۀ ووادری حاشود ،شووهر وحوت 1
ـــ از
4
اصول اوووال ارث ووویبورد و حاقحهانوده حووه جود و جودۀ وووادری ارث وویرسود کووه حوهطووور
وساوی بینشان قسهت ویشود.

 .1ونظور از «اصل اووال» در این وسأله و وساجل حعد ،در وسألۀ « »1103ذکر شد.
 .2ههان.

ارث /

مسأله  .1181اگر حوه ههوراه شووهر وحوت ،خوک جود خوا جودۀ پودرى و خوک جود خوا جودۀ
ـــاز اصول اوووال و جود خوا جودۀ ووادری 1
وادرى حاشد ،شوهر وحت 1
ـــ از اصول اوووال
7
4
1
ارث ویبرند و حاقحهانده خعنی 1
ـــ  ،حه جد خا جدۀ پدری ارث ویرسد.
5
مسأله  .1182اگر حه ههوراه شووهر وحوت ،جود و جودۀ پودرى و جود و جودۀ ووادرى او
ـــ از اصول اوووال ،و جود و جودۀ ووادری 1
حاشند ،شووهر وحوت 1
ـــ از اصول اوووال ارث
7
4
ویبرند که حهطور وسواوی بینشوان قسوهت وویشوود ،و حاقحهانوده خعنوی 1
ـــ اوووال حوه
5
جد و جدۀ پدری ارث ویرسد ،طوری که سهن جد پدری از این وقدار دو برابر سهن
جدۀ پدری حاشد.

ـــ  ،جوود و جو ودۀ وووادری 4
حنووابراین ،سووهن االرث شوووهر وحووت 7
ـــ و جو ود و جو ودۀ
5
5
پ ودری 1
ـــ اووال ویحاشد.
5
مسأله  .1183اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،فقط خک جد خا خک جده (پدری خوا ووادری)
حاشوود ،زوجووۀ وحووت 1
ـــ از اصوول اووووال ارث ووویبوورد 2و حاقحهانووده حووه جوود خووا جووده ارث
0
ویرسد.
مسأله  .1184اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،جد و جدۀ پودری حاشوند ،زوجوۀ وحوت 1
ـــ از
0
اصل اوووال ارث وویبورد و حاقحهانوده حوه جود و جودۀ پودری ارث وویرسود ،طووری کوه
سهن جد پدری از این وقدار دو برابر سهن جدۀ پدری حاشد.

مسأله  .1185اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،جد و جدۀ وادری حاشند ،زوجۀ وحوت 1
ـــ از
0
اصول اوووال ارث ووویبورد و حاقحهانوده حووه جود و جودۀ وووادری ارث وویرسود کووه حوهطووور
وساوی بینشان قسهت ویشود.

 .1قاعوودۀ کلووی در ایوون وووورد و ووووارد وشوواحه آن اسووت کووه حووه خوواطر ارث بووردن زن و شوووهر ،از سووهن اجووداد و
جدات وادری چحزی کن نهیشود ،حلكه از سهن اجداد و جدات پدری کسر وویشوود .حنوابراین ،اجوداد
و جوودات وووادری 1ــ اصوول اووووال را ارث ووویبرنوود و حاقحهانوودۀ اووووال ور بوووط حووه اجووداد و جوودات پوودری
7
است.
 .2کحفحووت ارث «زوجووه» از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی ،در وسوواجل « 1404و  »1407ذکوور
ویشود.
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مسأله  .1186اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،خک جود خوا جودۀ پودرى ،و خوک جود خوا جودۀ
ـــ از اصل اووال و جود خوا جودۀ ووادری 1
وادرى حاشد ،زوجۀ وحت 1
ـــ از اصول اوووال
7
0
ارث ویبرند و حاقحهانده ،خعنی 0
ـــ اووال حه جد خا جدۀ پدری ارث ویرسد.
14
ـــ و جو وود خو ووا جو وودۀ وو ووادری 0
حنووووابراین ،سو ووهن االرث زوجو ووۀ وحو ووت 7
ـــ و جو وود خو ووا
14
14
جدۀ پدری0 ،
ـــ اووال ویحاشد.
14
مسأله  .1187ا گوور حووه ههووراه زوجووۀ وحووت ،جوود و جوودۀ پوودرى و جوود و جوودۀ وووادرى
ـــ از اصوول اووووال و جوود و جوودۀ وووادری 1
حاشووند ،زوجووۀ وحووت 1
ـــ از اصوول اووووال ارث
7
0
ویبرند کوه حوهطوور وسواوی بینشوان قسوهت وویشوود و حاقحهانوده خعنوی 0
ـــ اوووال حوه
14
جوود و جوودۀ پوودری ارث ووویرسوود ،طوووری کووه سووهن جوود پوودری از ایوون وقوودار ،دو برابوور

سهن جدۀ پدری حاشد.

ـــ و جوود و جوودۀ وووادری 0
حنووابراین ،سووهن االرث زوجووۀ وحووت7 ،
ـــ و جوود و جوودۀ
14
14
پدری 0
ـــ اووال ویحاشد.
14
 oب .ارث برادر و خواهر

مسأله  .1188اگر وارث وحت ،فقط «خک برادر خا خک خواهر (پدری خوا ووادری خوا پودر
و وادری)» حاشد ،ههۀ اووال حه او ارث ویرسد.

مسأله  .1189اگر ورثۀ وحت فقط «چند بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى» حاشوند ،اوووال

حهطور وساوى بین آنان قسهت ویشود و چنانچه برادر و خواهر پودر و ووادرى حوا هون

حاشند ،هر برادرى دو برابر خواهر ارث ویبرد.

1

مسأله  .1191ا گوور ورثووۀ وحووت «چنوود بوورادر خووا خووواهر وووادرى ،خووا چنوود بوورادر و خووواهر
وادرى» حاشند ،اووال حهطور وساوى بین آنان قسهت ویشود.

مسأله  .1191اگر ورثۀ وحت« ،بورادر و خوواهر پودر و ووادرى و خوک بورادر خوا خوک خوواهر
 .1وثال اگر وحت دو برادر و خک خواهر پودر و ووادرى داشوته حاشود ،ووال را پونج قسوهت وویکننود ،هور خوک از
برادران دو قسهت و خواهر خک قسهت آن را ارث ویبرد.
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وادرى» حاشند ،اووال شش قسهت ویشوود ،خوک قسوهت خعنوی 1
ـــ اصول اوووال حوه
5
برادر خا خواهر وادرى داده ویشود و پنج قسهت دخگر ،خعنی 0
ـــ آن را بورادر و خوواهر
5
پدر و وادرى ارث ویبرند؛ طوری که سهن هر برادر دو برابر سهن خواهر حاشد.

مسأله  .1192ا گوور ورثووۀ وحووت« ،بوورادر و خووواهر پوودر و وووادرى و چنوود بوورادر و خووواهر
وادرى» حاشد ،اووال سه قسهت ویشود ،خک قسهت خعنی 1
ـــ اصل اوووال حوه بورادر
7
و خووواهر ووووووادرى داده شوووووده و حوووووهطووووووور وس وو واوى بینش وو وان تقسح وو ون ووویگووردد و دو
قسه وت دخگر  -خعنوی 4
ـــ آن  -را برادر و خواهر پدر و وادرى ارث ویبرند؛ طوری که
7
سهن هر برادر دو برابر خواهر حاشد.
مسأله « .1193بوورادر خووا خووواهر پوودری وح و وت» ،فقووط در صورت و وی ارث ووویبرن و ود کووه

وح وت دارای برادر خا خواهر پدر و وادرى نجاشد و در این صورت کحفحت تقسوحن ارث

در وووورد آنووان ،ههاننوود بوورادر و خووواهر پوودر و وووادری ووویحاشوود کووه در وسوواجل قجوول ذکوور

شد.

 ارث برادرزاده و خواهرزادۀ وحت

مسأله  .1194اگر فرد در هنگام وفات ،برادر و خواهر نداشوته حاشود ،سوهن ارث آنوان

حه اوالدشان وویرسود ،خعنوی نخسوت هور خوک از بورادر و خوواهر وحوت کوه دارای فرزنود

ووویحاشووند زنووده فوورض ووویشوووند و سووهن االرث هوور فوورد از آنووان وحاسووجه شووده و بووین
فرزندان وی تقسحن ویشود.

شواخان ذکور اسووت ،سوهن هوور خوک از بوورادر و خوواهر وووادرى حوه طووور وسواوى بووین

فرزندانشوووان قسهووووت وووویشوووود ،هرچن وود حعض ووی از آن ووان دختو ووور و حعضو وووی پسو ووور

حاشووند؛

اوووا اگوور فرزنوودان بوورادر و خووواهر پوودر و وووادری خووا پوودری حعضووی پسوور و برخووی دختوور

حاشند ،حنابر نظر وشهور فقهای عظام  -رضوان ام تعوالی علوحهن  -هور پسورى دو برابور
دختر ارث وویبورد ،ولوی احتهوال دارد کوه ارث بوین آنوان هون حوهطوور وسواوی قسوهت

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شووود .حنووابراین ،وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووده و حنووابر احتحوواط
واجب حا هن وصالحه نهاخند.

1

 oارث زن خا شوهر ههراه حا برادر و خواهر

مسأله  .1195ا گوور حووه ههووراه شوووهر وحووت ،فقووط خووک بوورادر خووا خووک خووواهر (پوودری خووا
وادری خا پدر و ووادری) حاشود ،شووهر 1
ـــ از اصول اوووال را ارث وویبورد و حاقحهانوده،
4
سهن االرث برادر خا خواهر ویحاشد.

مسأله  .1196اگر حه ههراه شوهر وحت ،چند بورادر خوا خواهو ور پو ودر و ووادرى حاشنو ود،
شوهوووور 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و حاقحهانووده حووهطووور وسوواوى بووین بوورادران خووا
4
خواهران پدر و وادری قسهت ویشوود و چنانچوه بورادر و خوواهر پودر و ووادرى حوا هون

حاشند ،هر برادرى دو برابر خواهر ارث ویبرد.

مسأله  .1197اگر حه ههوراه شووهر وحوت ،چنود بورادر خوا خوواهر ووادرى خوا چنود بورادر و
خووواهر وووادرى حاشووند ،شوووهر 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و حاقحهانووده حووهطووور
4
وساوى ،بین سایر ورثه قسهت ویشود.

مسأله  .1198اگر حه ههراه شووهر وحوت ،بورادر و خوواهر پودر و ووادرى و خوک بورادر خوا خوک
خووواهر وووادرى حاشو ود ،شوهوو ور 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویح و ورد و ارث ح و ورادر خووا خواه و ور
4
ـــ از اصل اووال ویحاشد و حاقحهانده خعنی 4
وادری 1
ـــ آن حه برادر و خواهر پدر و ووادری
5
5
2
ارث ویرسد ،که سهن هر برادر از این وقدار ،دو برابر سهن هر خواهر ویحاشد.

 .1وووثال اگرورثووۀ وتوووفی دو بوورادرزادۀ پوودر و وووادری حاشووند کووه هوور دوی آنووان فرزنوودان خووک بوورادر وتوووفی هسووتند ،در
صورتووی کووه خكووی از آنووان پس ووور و دخگووری دخترحاش ووود ،حنووابر احتهووال اول ،سه ووون االرث پسوور 4
ــ و سووهن االرث
7
دختو ور 1ــ اسووت و حنووابر احتهووال دوم ،سووهن االرث هوور خووک از دو فرزنوود 1ــ ووویحاشوود .حنووابراین ،وقوودار خقحنووی
7
4
سهن االرث پسر 1ــ و دختر 1ــ است و تفاوت دو وقدار وذکور خعنی 1ــ وورد احتحاط و وصالحه است.
4
5
7
 .2قاعوودۀ کلووی در ایوون وووورد و ووووارد وشوواحه آن اسووت کووه حووه سووجب ارث بووردن زن و شوووهر ،از سووهن بوورادران و
خووواهران وووادری چحووزی کوون نهوویشووود ،حلكووه از سووهن بوورادران و خووواهران پوودر و وووادری کسوور ووویشووود.
حنابراین ،اگور بورادر خوا خوواهر ووادری خكوی حاشود 1ــ اصول اوووال و چنانچوه وتعودد حاشود 1ــ اصول اوووال را
7
5
ارث ویبرند و حاقحهانده ،وربوط حه سایر ورثه است.
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مسأله  .1199اگر حه ههوراه شووهر وحوت ،بورادر و خوواهر پودر و ووادرى و چنود بورادر خوا
خواهر وادرى خا برادر و خواهر وادری حاشد ،شووهر 1
ـــ از اصول اوووال را ارث وویبورد و
4
خوخشاوندان وادری وذکور وجهوعا 1
ـــ از اصل اووال را ارث ویبرنود کوه ایون وقودار
7
حهطور وساوی بینشان تقسحن ویشود و حاقحهانده خعنی 1
ـــ آن حه برادر و خواهر پدر و
5
ووووادری ارث وووویرسووود ،کوووه سوووهن هوور بوورادر از ایوون وق وودار دو برابوور سهو ون هوور خووواهر
ویحاشد.

مسأله  .1211اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،فقط خک برادر خا خک خواهر (پدری خا ووادری
خووا پ ودر و وووادری) حاشوود ،زوجووه 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد 1و حاقحهانووده ،سووهن
0
االرث برادر خا خواهر ویحاشد.
مسأله  .1211اگر حه ههوراه زوجوۀ وحوت ،چنو ود بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى حاش و وند،
زوجوووووه 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و حاقحهانووده حووهطووور وسوواوى بووین بوورادران خووا
4
خواهران قسهت ویشود و اگر برادر و خوواهر پودر و ووادرى حوا هون حاشوند ،هور بورادرى
دو برابر خواهر ارث ویبرد.

مسأله  .1212اگر حه ههراه زوجۀ وحوت ،چنود بورادر ووادری خوا چنود خوواهر ووادرى خوا
برادر و خواهر وادرى حاشند ،زوجه 1
ـــ از اصل اووال را ارث ویبرد و حاقحهانده حهطوور
0
وساوى بین سایر ورثه قسهت ویشود.

مسأله  .1213اگر حه ههراه زوجۀ وحت ،برادر و خواهر پدر و ووادرى و خوک بورادر خوا خوک
خواهر وادرى حاشد ،زوجه 1
ـــ از اصل اووال را ارث ویبرد و سهن االرث برادر خوا خوواهر
0
وووادری1 ،
ـــ از اصوول اووووال ویحاشوود و حاقحهانووده خعنووی 3
ـــ آن حووه بوورادر و خ وواهر پوودر و
5
14
وادری ارث ویرسد که سهن هر برادر از این وقدار دو برابر سهن هر خواهر ویحاشد.
ـــ و برادر خا خواهر ووادری4 ،
حنابراین ،سهن االرث زوجۀ وحت 7
ـــ و بورادر و خوواهر
14
14
پدر و وادری 3
ـــ اووال ویحاشد.
14
 .1کحفحووت ارث «زوجووه» از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی ،در وسوواجل « 1404و  »1407ذکوور
ویشود.
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وواهر پودر و ووادرى و چنود بورادر خوا
مسأله  .1214اگر حه ههوراه زوجوۀ وحوت ،بورادر و خ ِ
خ ووواهر خوووا بووورادر و خ ووواهر ووووادرى حاشووود ،زوج ووه 1
ـــ از اص وول او وووال را ارث و وویب وورد و
0
سووهن االرث خوخشوواوندان وووادری 1
ـــ از اصوول اووووال ویحاشوود کووه ایوون وقوودار حووهطووور
7
وسوواوی بینشووان تقسووحن ووویشووود و حاقحهانووده خعنووی 0
ـــ آن حووه بوورادر و خووواهر پوودر و
14
وادری ارث ویرسد که سهن هر برادر از این وقدار دو برابر سهن هر خواهر ویحاشد.
ـــ و خوخشوواوندان وووادری 0
حنووابراین ،سووهن االرث زوجووۀ وحووت 7
ـــ و خوخشوواوندان
14
14
پدری 0
ـــ اووال ویحاشد.
14
 oح .ارث جد و جده حه ههراه برادر و خواهر

مسأله  .1215اگر ورثوۀ وحوت« ،جود خوا جودۀ ووادری خوا هوردوی آنوان و بورادر خوا خوواهر
وادری خا هر دوی آنان» حاشند ،اووال بینشان حهطور وساوى تقسحن ویشود ،هرچند

حعضی وذکر و حعضی و نث حاشند.

مسأله  .1216اگر ورثۀ وحت« ،جد خا جدۀ پدری خا هر دوی آنان و برادر خا خوواهر پودر
و وادری 1خا هر دوی آنان» حاشند ،در فرضی که ههۀ آنان وذکر خا و نث حاشند اوووال

بینشووان حووهطووور وسوواوى تقسووحن ووویشووود و ا گوور وختلووف حاشووند ،هوور وووذکرى دو برابوور
و نث ارث ویبرد.

مسأله  .1217ا گوور ورثووۀ وحووت« ،اجوووداد (پوودربزرگها) خووا جوودات (وادربزرگهووا) خووا

هر دوی آنان  -هن از طرف پدر و هن از طرف وادر  -و بورادران خوا خوواهران خوا هور دوی
آنووان  -برخووی پوودر و وووادرى 2و برخووی وووادرى» حاشووند ،در ایوون صووورت سووهن االرث
«خوخشووان وووادرى» اعوون از بوورادران و خووواهران و اجووداد و جوودات1 ،
ـــ از اصوول اووووال
7
وتوفی ویحاشد کوه حوهطوور وسواوى بینشوان تقسوحن وویشوود ،هرچنود حعضوی ووذکر و

حعضی و نث حاشند.

 .1شاخان ذکر است حكن ارث برادر خا خواهر پدری وحت ،در وسألۀ « »1157ذکر شد.
 .2ههان.

ارث /

حاقحهانووده ،خعنووی 4
ـــ آن حووه «خوخشووان پوودرى» 1ارث ووویرسوود و حووه هوور وووذکرى دو
7
برابور و نووث داده ووویشووود و ا گوور ههووه وووذکر خووا و نووث حاشووند ،حووهطووور وسوواوى بینشووان

تقسحن ویشود.

مسأله  .1218ا گوور ورثووۀ وحووت« ،جوود خووا جوودۀ پوودری خووا هوور دوی آنووان و بوورادر خووا خووواهر

وادری خا هر دوی آنان» حاشند ،در صورتی که وتووفی فقوط دارای خوک بورادر خوا خوواهر
ووووادری حاشووود1 ،
ـــ از اصووول اوووووال را ارث و وویب وورد و ا گ وور بیو و وش از خ ووک نف وور حاشنو و ود،
5
وجهوعا 1
ـــ اصل اووال را ارث ویبرند که حوهطوور وسواوى بینشوان تقسوحن وویشوود و
7
حاقحهانده ،سهن االرث جد خا جدۀ پدری است و اگر جود و جوده هور دو حاشوند ،جود
دو برابر جده ارث ویبرد.

مسأله  .1219اگر ورثۀ وحت «جد خا جدۀ وادری خا هر دوی آنان و برادر خا برادران پدر
و وادری» حاشند ،جد خا جدۀ وادری 1
ـــ اصل اوووال را ارث وویبورد و چنانچوه هور دو
7
ـــ حهطور وساوى بینشوان تقسوحن وویشوود و حاقحهانوده خعنوی 4
هستند 1
ـــ اوووال سوهن
7
7
االرث برادر خا برادران پدر و وادری ویحاشد.

مسأله  .1211اگر ورثۀ وحت« ،جد خا جدۀ ووادری خوا هور دو و دو خوا چنود خوواهر پودر و
ووووادری» حاشووند ،جوود خووا جوودۀ وووادری خووا هوور دو 1
ـــ اصوول اووووال را ارث ووویبرنوود و
7
چنانچووه هوور دو هسووتند1 ،
ـــ حووهطووور وسوواوى بینشووان تقسووحن ووویشووود و حاقحهانووده،
7
خعنی 4
ـــ آن سهن االرث خواهران پدر و وادری ویحاشد.
7
مسأله  .1211اگر ورثۀ وحت« ،جد خا جدۀ وادری خا هر دو و خک خواهر پدر و وادری»
حاشد ،جود خوا جودۀ ووادری خوا هور دو 1
ـــ اصول اوووال را ارث وویبرنود و چنانچوه هور دو
7
ـــ حوهطوور وسواوى بینشوان تقسوحن وویشوود و خوواهر 1
هسوتند 1
ـــ اصول اووووال را ارث
4
7
ویبرد و حاقحهانده ،خعنی 1
ـــ آن وهكن است تهاوش سهن خواهر حاشد خوا وحوان او و
5
جد خا جده حه نسجت سهام آنوان تقسوحن شوود .حنوابراین ،وراعوات وقتضوای احتحواط

 .1ونظور از خوخشان پدری ،اجداد و جدات پدری و برادر و خواهران پدر و وادری ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در این وورد ترک نشود و حنابر احتحاط واجب حا هن وصالحه نهاخند.

1

مسأله  .1212اگر ورثوۀ وحوت« ،اجوداد خوا جودات خوا هور دو  -هون از طورف پودر و هون از

طرف وادر  -و برادر خا خواهر وادرى» حاشند ،سهن االرث جد خا جودۀ ووادرى و بورادر
خا خواهر وادرى 1
ـــ اصل اووال ویحاشد که حهطور وساوى بینشان تقسوحن وویشوود،
7
هرچند حعضی وذکر و حعضی و نث حاشند.
حاقحهانووده ،خعنووی 4
ـــ آن سووهن االرث جوود خووا جوودۀ پوودرى اسووت و چنانچووه هوور دو
7
حاشند از این وقدار ،جد دو برابر جده ارث ویبرد.
مسأله  .1213اگر ورثۀ وحت« ،جد خا جدۀ پودرى خوا هور دو و بورادر خوا خوواهر خوا بورادر و

خووواهر حعضووی پوودر و وووادری 2و حعضووی وووادرى» حاشووند ،چنانچووه وتوووفی فقووط دارای
خووک بوورادر خووا خووواهر وووادری حاشوود1 ،
ـــ اصوول اووووال و در صووورتی کووه بیشووتر از خووک نفوور
5
حاشند ،وجهوعا 1
ـــ اصل اووال وی را ارث ویبرند که حهطور وساوى بینشان تقسحن
7
ویشود و حاقحهانده ،سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خواهر پدر و وادر ی و جد خوا
جدۀ پدرى خا هر دوی آنان است و سهن االرث هر وذکر دو برابر و نث ویحاشد.

مسأله  .1214اگر ورثۀ وحت« ،جد خا جدۀ وادرى خا هر دو و بورادر خوا خوواهر خوا بورادر و

خووواهر حعضووی پوودر و وووادری 3و حعضووی وووادرى» حاشووند ،سووهن االرث جوود خووا جوودۀ
وادرى خا هر دو نفر آنان و برادر خا خواهر خا برادر و خواهر وادرى 1
ـــ اصل اووال اسوت
7
که حهطور وساوى بینشان تقسحن ویشود.
حاقحهانده ،خعنی 4
ـــ آن ،سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خواهر پودر و ووادری
7
است که سهن هر وذکر دو برابر و نث ویحاشد.
 10اووووال را ارث
 .1در فوورض وسووأله ،جوود خووا جوودۀ وووادری خووا هوور دوی آنووان 14ــ اووووال و خووواهر پوودر و وووادری ــ
74
74
ویبرند و از 0
ــ سهن خواه ور ویحاش ود ،و 4
ــ حاقحهانده7 ،
ــ حاقحهانده ووورد وصوالحه بوین خوواهر و جود خوا
74
74
74
جده خا هر دوی آنان ویحاشد.
« .2برادر خا خواهر پدری وحت» ،فقوط در صوورتی ارث وویبرنود کوه وحوت دارای بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى
نجاشد و در این صورت ،کحفحت تقسحن ارث در وورد آنان ،ههانند برادر و خواهر پدر و وادری ویحاشد.
 .3ههان.

ارث /

فرزندان برادر و خواهر
 oجد و جده و برادر و خواهر حه ههراه
ِ

مسأله  .1215ا گوور وحووت دارای «جوود خووا جوودۀ وووادری خووا هوور دو و بوورادر خووا خووواهر پوودر و
وادری خا هر دو »1حاشد ،فرزندان برادر خا خواهر پدر و وادری ارث نهیبرند؛

ولی در فرض وذکور ،وانعی از ارث بردن «فرزندان برادر و خواهر وادری» نهیحاشد.
شوواخان ذکوور اسووت ،جوود و جوودۀ وووادری و فرزنوودان بوورادر و خووواهر وووادری 1
ـــ اصوول
7
اووال را ارث ویبرند 3و حاقحهانده ،خعنی 4
ـــ آن حه سایر ورثه ارث ویرسد.
7
مسأله  .1216اگر وحت دارای «جد خا جدۀ پدری خا هر دو و بورادر خوا خوواهر ووادری خوا
2

هر دو» حاشد ،فرزندان برادر خا خواهر وادری ارث نهیبرند؛

ولی در فورض ووذکور ،ووانعی از ارث بوردن «فرزنودان بورادر و خوواهر پودر و ووادری»

نهیحاشد.

4

شوواخان ذکوور اسووت ،بوورادر خووا خووواهر وووادری خووا هوور دوی آنووان وطووابق وسووألۀ «»1417

ارث ووویبرنوود و حاقحهانوودۀ اووووال حووه جوود و جوودۀ پوودری و فرزنوودان بوورادر و خووواهر پوودر و
وادری ارث ویرسد.

5

 .1ههان.
 .2این حكون ،در صوورتی کوه عوالوه بور افوراد ووذکور «جوده خوا جودۀ پودری خوا هور دوی آنوان» حاشوند نحوز جواری
ویشود.
 .3بوورای وحاسووجۀ سووهن االرث فرزنوودان وووذکور ،احتوودا هوور خووک از بوورادر و خووواهر وووادری وحووت کووه دارای فرزنوود
است زنده فرض شده و حا توجه حه وساجل قجل ،وقودار ارث آنوان وعوحن گردخوده و سوهن هور خوک از بورادر و
خواهر وادری بین فرزندان ههان برادر خا خواهر ،حهطور وساوی تقسحن ویشود.
 .4این حكن ،در صورتی که عالوه بر افراد وذکور« ،جوده خوا جودۀ ووادر ی خوا هور دوی آنوان» حاشوند نحوز جواری
ویشود .در این صورت« ،خوخشان وادری» (خعنی جده خا جدۀ وادری خا هر دوی آنوان و بورادر خوا خوواهر
وادری خا هر دوی آنان) وطابق حوا وسوألۀ « »1443ارث وویبرنود و حاقحهانودۀ اوووال حوه جود و جودۀ پودری و
فرزندان برادر و خواهر پدر و وادری ارث ویرسد و بورای وحاسوجۀ سوهن االرث فرزنودان ووذکور ،وطوابق حوا
حكن ذکر شده در پاورقی حعد عهل ویشود.
 .5برای وحاسجۀ سهن االرث فرزندان برادر و خواهر پدر و وادری ،احتدا هر خک از برادر و خواهر پدر و ووادری
وحت که دارای فرزنود اسوت زنوده فورض شوده و حوا توجوه حوه وسواجل قجول وقودار ارث آنوان وعوحن گردخوده و
سهن هر خک از برادر و خواهر پدر و وادری ،بین فرزندان ههوان بورادر خوا خوواهر حوا توضوححی کوه در وسوألۀ
« »1150گذشت تقسحن ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oزن خا شوهر ههراه حا دو گروه اجداد و جدات و برادران و خواهران

مسأله  .1217اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ وادری خا هر دو و برادر
ـــ و زوجوه 1
خا خوواهر ووادری خوا هور دو حاشوند ،زوح 1
ـــ از اصول اوووال را ارث وویبورد 1و
0
4
حاقحهانووده بووین سووایر ورثووه حووهطووور وسوواوى تقسووحن ووویشووود ،هرچنوود حعضووی وووذکر و
حعضی و نث حاشند.

مسأله  .1218اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ پدری خوا هور دو و بورادر
ـــ و زوجووه 1
خووا خووواهر پوودر و وووادری 2خووا هوور دو حاشووند ،زوح 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث
0
4
ویبرد ،و حاقحهانده حه سایر ورثه ارث ویرسد و در فرضی که ههۀ آنان وذکر خا و نث

حاشووند ،اووووال بینشووان حوووهطوووور وسووواوى تقسووحن ووویشووود و ا گوور وختلووف حاشووند،
هر وذکرى دو برابر و نث ارث ویبرد.

مسأله  .1219اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،اجداد خا جودات خوا هور دو  -هون از

طرف پدر و هن از طرف وادر  -و برادران خا خواهران خا هر دو  -برخوی پودر و ووادرى 3و
ـــ و زوجووه 1
برخوووی ووووادرى  -حاشووند ،زوح 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث وووویبوورد و سووهن
0
4
االرث خوخشان وادرى اعن از برادران و خواهران و اجداد و جدات 1
ـــ از اصول اوووال
7
وتوفی ویحاشد کوه حوهطوور وسواوى بینشوان تقسوحن وویشوود ،هرچنود حعضوی ووذکر و
حعضی و نث حاشند و حاقحهانده ،حه خوخشان پدرى 4ارث ویرسد و حه هر وذکرى دو

برابور و نووث داده ووویشووود و ا گوور ههووه وووذکر خووا و نووث حاشووند ،حووهطووور وسوواوى بینشووان

تقسحن ویشود.

مسأله  .1221اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جودۀ پودری خوا هوردو و بورادر
ـــ و زوجووه 1
خووا خووواهر وووادری خووا هوور دو حاشووند ،زوح 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و
0
4
 .1کحفحووت ارث «زوجووه» از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی ،در وسوواجل « 1404و  »1407ذکوور
ویشود.
 .2شاخان ذکر است حكن ارث برادر خا خواهر پدری وحت ،در وسألۀ « »1157ذکر شد.
 .3ههان.
 .4وراد از خوخشان پدری ،اجداد و جدات پدری و برادر و خواهران پدر و وادری ویحاشد.

ارث /

چنانچه وتوفی فقط دارای خک برادر خا خوواهر ووادری حاشود 1
ـــ از اصول اوووال را ارث
5
ویبرد و اگر بیش از خک نفر حاشند وجهوعا 1
ـــ اصل اووال را ارث ویبرند کوه حوهطوور
7
وساوى بینشان تقسحن ویشود و حاقحهانده ،سهن االرث جود خوا جودۀ پودری اسوت و
چنانچه جد و جده هر دو حاشند ،جد دو برابر جده ارث ویبرد.

مسأله  .1221اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ وادری خوا هور دو و بورادر
ـــ و زوجووه 1
خووا بوورادران پوودر و وووادری حاشووند ،زوح 1
ـــ از اص وول اووووال را ارث ووویح وورد و
0
4
ـــ اصل اووال ویحاشد و چنانچوه هور دو حاشوند1 ،
سهن االرث جد خا جدۀ وادری 1
ـــ
7
7
حهطور وساوى بینشان تقسحن ویشود و حاقحهاندۀ اووال ،سهن االرث برادر خوا بورادران
پدر و وادری ویحاشد.

مسأله  .1222اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ وادری خا هور دو و خوک
ـــ و زوجه 1
خا چند خواهر پدر و وادری حاشند ،زوح 1
ـــاز اصل اوووال را ارث وویبورد و
0
4
سهن االرث جد خا جودۀ ووادری خوا هور دو1 ،
ـــ اصول اوووال وویحاشود و چنانچوه هور دو
7
حاشووند1 ،
ـــ حووهطووور وسوواوى بینشووان تقسووحن ووویشووود و حاقحهانوودۀ اووووال سووهن االرث
7
خواهر خا خواهران پدر و وادری ویحاشد.
مسأله  .1223اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،اجداد خا جدات خا هور دو  -هون از
ـــ و زوجوه 1
طرف پدر و هن از طرف وادر  -و برادر خا خوواهر ووادرى حاشوند ،زوح 1
ـــ از
0
4
اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و سهوووون االرث ج و ود خووا جو ودۀ وووادرى و ح و ورادر خووا خواه و ور
وادرى 1
ـــ اصل اووال ویحاشد که حهطوور وسواوى بینشوان تقسوحن وویشوود ،هرچنود
7
حعضووی وووذکر و حعضووی و نووث حاشووند و حاقحهانووده ،سووهن االرث جوود خووا جوودۀ پوودرى
است و چنانچه هر دوی آنان حاشند ،از این وقدار ،جد دو برابر جده ارث ویبرد.

مسأله  .1224اگر و رثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ پدرى خوا هور دو و بورادر
خووا خووواهر خووا بوورادر و خووواهر حعضووی پوودر و وووادری 1و حعضووی وووادرى حاشووند ،زوح 1
ـــ و
4
زوج وه 1
ـــ از اصل اووال را ارث ویبرد و چنانچه وحت فقط دارای خک برادر خا خوواهر
0

 .1شاخان ذکر است ،حكن ارث برادر خا خواهر پدری وحت ،در وسألۀ « »1157ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ـــ اصل اووال و در صوورتی کوه بیشوتر از خوک نفور حاشوند ،وجهوعوا 1
وادری حاشد1 ،
ـــ
7
5
اصل اووال وی را ارث ویبرند که حهطور وساوى بینشان تقسحن ویشود و حاقحهانوده

سهن االرث برادر خوا خوواهر خوا بورادر و خوواهر پودر و ووادری و جود خوا جودۀ پودرى خوا هور
دوی آنان است و سهن االرث هر وذکر ،دو برابر و نث ویحاشد.

مسأله  .1225اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،جد خا جدۀ وادرى خا هر دو و برادر
خا خواهر خوا بورادر و خوواهر ،حعضوی پودر و ووادری 1و حعضوی ووادرى حاشوند ،زوح 1
ـــ و
4
زوجووه 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و سووهن االرث جوود خووا جوودۀ وووادرى خووا هوور دو و
0
بوورادر خووا خووواهر خووا بوورادر و خووواهر وووادرى 1
ـــ اصوول اووووال اسووت کووه حووهطووور وسوواوى
7
بینشان تقسحن ویشود و حاقحهانده ،سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خوواهر پودر و
وادری است که سهن هر وذکر دو برابر و نث ویحاشد.
 ارث دستۀ سوم
 oالف .ارث عهو و عهه

مسأله  .1226ا گوور وارث وحووت فقووط «خووک عهوو خووا خووک عهووه (چووه پوودر و وووادری ،چووه
پدرى و چه وادرى)» حاشد ،ههۀ اووال حه او ویرسد.

مسأله  .1227اگر ورثۀ وحت« ،چند عهو خا عهه حاشند و ههه پودر و ووادرى ،خوا ههوه

پدرى ،خا ههه وادرى» حاشند ،اووال حهطور وساوى بینشان قسهت ویشود؛

الجته چنانچه وارثحن« ،عهو و عهه حاشند و ههه پدر و وادرى ،خا ههوه پودرى ،خوا

ههه وادری» حاشند ،عهو دو برابر عهه ارث ویبرد.

2

 .1ههان.
 .2ولی از آنجا که وهكن است ورثۀ وذکور حهطور وساوی ارث بجرند ،احتحواط وسوتحب اسوت کوه وراعوات
وقتضای احتحاط را رعاخت کرده و در وقدار وا حه التفاوت بینشان وصالحه صورت گحرد .حنابراین ،ا گور
1
1ــ
ــ ووووال را ارث وووویح و ورد و در وق وودار
ورث ووۀ وح ووت خ ووک عه ووو و خ ووک عه ووه حاش ووند ،عه ووو  4و ووال و عه ووه 7
حاقحهوانده ،ـ1ـ احتحاط وستحب است حا هن وصالحه نهاخند.
5

ارث /

مسأله  .1228اگر ورثۀ وحت« ،عهو خا عهه خوا هور دوی آنوان حاشوند و حعضوی پودرى و

حعضی وادرى و حعضی پدر و وادرى حاشند» ،عهو و عهۀ پدرى ارث نهیبرند.
پووس ا گوور وحووت خووک عهووو خووا عهووۀ وووادرى داشووته حاشوود1 ،
ـــ اصوول اووووال 1را ارث
5
ویبرد و حاقحهانده ،خعنی 0
ـــ آن سهن االرث عهو خا عهه خا عهوو و عهوۀ پودر و ووادرى
5
ویحاشد.

ههچنحن ،در صوورتی کوه وحوت چنود عهوو خوا عهوه خوا عهوو و عهوۀ ووادرى داشوته
ـــ اصوول اووووال حووه آنهووا ویرسوود و حاقحهانووده خعنووی 4
حاشوود1 ،
ـــ آن ،سووهن االرث عهووو و
7
7
عهووۀ پوودر و وووادرى ووویحاشوود و در هوور خووک از ووووارد وووذکور عهووو دو برابوور عهووه ارث
ویبرد.

2

شاخان ذکر است ،چنانچه وحت عهو و عهۀ پودر و ووادری نداشوته حاشود ،عهوو خوا

عهه خا عهو و عهۀ پدری جانشحن آنان در ارث وحسوب ویشوند.
 ارث زن خا شوهر حه ههراه عهو و عهه

مسأله  .1229اگر وارث وحت ،عالوه بر زوح خا زوجه ،فقط خک عهو خا خک عهوه (پودر
3
ـــ و زوجه 1
و وادری خا پدری خا وادری) حاشد ،زوح 1
ـــ از اصول اوووال را ارث وویبورد
0
4
و حاقحهانده حه عهو خا عهه ارث ویرسد.
مسأله  .1231اگر ورثۀ وحت عالوه بور زوح خوا زوجوه ،چنود عهوو خوا چنود عهوه حاشوند و
ـــ و زوجه 1
ههه پدر و وادرى ،خا ههه پدرى ،خا ههه وادرى حاشند ،زوح 1
ـــ از اصل
0
4
اووال را ارث ویبرد و حاقحهانده ،حهطور وساوى بین سایر ورثه قسهت ویشود.

مسأله  .1231اگر ورثۀ وحوت عوالوه بور زوح خوا زوجوه ،عهوو و عهوه حاشوند و ههوه پودر و
 .1ونظور از «اصل اووال» در این وسأله و وساجل حعد ،در وسألۀ « »1103ذکر شد.
 .2هرچند احتحاط وستح و وب اسو وت عهو و عهه وادری نسجت حه 1ــ و سایر ورثه نسجوت حه 4
ــ سهن االرثشان،
7
7
وطابق حا صفحۀ « ،»040پاورقی « »4عهل نهاخند.
 .3کحفحووت ارث «زوجووه» از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی ،در وسوواجل « 1404و  »1407ذکوور
ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ـــ و زوجووه 1
وووادرى ،خووا ههووه پوودرى خووا ههووه وووادرى حاشن وود ،زوح 1
ـــ از اص وول اووووال را
0
4
ارث وووویبوورد و حاقحهان ووده حووه عه ووو و عهووه ارث و وویرسوود و عه ووو دو برابوور عهو و وه ارث

ویبرد.

1

مسأله  .1232ا گوور ورثووۀ وحووت عووالوه بوور زوح خووا زوجووه ،عهووو خووا عهووه خووا هوور دوی آنووان

حاشند و حعضوی پودرى و حعضوی ووادرى و حعضوی پودر و ووادرى حاشوند ،عهوو و عهوۀ
ـــ و زوجووه 1
پوودرى ارث نهوویبرنوود و زوح 1
ـــ از اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و چنانچووه
0
4
وحت خک عهو خا عهه وادرى داشته حاشد1 ،
ـــ اصل اووال و در صورتی که چند عهوو
5
خا عهه خا عهو و عهۀ وادرى داشته حاشد 1
ـــ اصل اووال را ارث ویبرند؛
7
حاقحهانده ،سهن االرث عهو خا عهه خا عهو و عهۀ پدر و ووادرى وویحاشود و در هور
خک از ووارد وذکور ،عهو دو برابر عهه ارث ویبرد.

2

شاخان ذکر است ،چنانچه وحت عهو و عهۀ پودر و ووادری نداشوته حاشود ،عهوو خوا

عهه خا عهو و عهۀ پدری جانشحن آنان در ارث وحسوب ویشوند.
 oب .ارث دایی و خاله

مسأله  .1233اگر وارث وحت ،فقط «خک دایی خا خک خاله (چه پدر و ووادرى ،چوه
پدرى و چه وادری)» حاشد ،ههۀ اووال حه او ارث ویرسد.

مسأله  .1234اگر ورثۀ وحت« ،چند دایی خا خاله حاشند و ههه پدر و وادرى خا ههه

پدرى خا ههه وادرى» حاشند ،اووال حهطور وساوى بین آنان قسهت ویشود.

مسأله  .1235ا گوور ورثووۀ وحووت «هوون دایووی و هوون خالووه حاشوود و ههووه پوودر و وووادرى خووا

پوودرى خووا وووادرى» حاشووند ،از آنجووایی کووه وهكوون اسووت کحفحووت تقسووحن ارث بینشووان

حووهطووور وسوواوی حاشوود خووا اخنكووه سووهن االرث هوور وووذکر دو برابوور و نووث حاشوود ،وراعووات
 .1ولی از آنجوا کوه وهكون اسوت عهوو و عهوه حوهطوور وسواوی ارث بجرنود ،احتحواط وسوتحب اسوت وراعوات
وقتضای احتحاط را رعاخت کرده و در وقدار وا حه التفاوت بین آنان وصالحه صورت گحرد.
 .2هرچند احتحاط وستحب است عهو و عهۀ وادری نسوجت حوه 1ــ و عهوو و عهوه پودر و ووادری نسوجت حوه
7
سهن االرثشان ،وطابق حا پاورقی « »1از ههحن صفحه عهل نهاخند.

ارث /

وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووود و حنووابر احتحوواط واجووب نسووجت حووه وقوودار

تفاوت بین دو صورت فوق وصالحه نهاخند.

1

مسأله  .1236اگر ورثۀ وحت« ،دایی خا خالۀ پدر و وادری خا هر دوی آنان و دایی خا خالۀ
پوودری خووا هوور دوی آنووان» حاشووند ،ارث نجووردن خوخشوواوندان پوودری وووذکور ،وحوول اشووكال

است و حنابر احتحاط واجب ،وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

این حكن ،در صورتی که عالوه بور ورثوۀ ووذکور ،دایوی خوا خالوۀ ووادری خوا هور دوی

آنان نحز حاشند ،جاری است.

مسأله  .1237اگر ورثۀ وحت فقط «خک دایی خا خالۀ وادرى و دایی خا خاله خا دایوی
و خالووۀ پوودر و وووادرى» حاشووند1 ،
ـــ اصوول اووووال ،سووهن االرث دایووی خووا خالووۀ وووادری
5
ویحاشد و حاقحهانده خعنی 0
ـــ آن حه دایی خا خاله خا دایوی و خالوۀ پودر و ووادری ارث
5
ویرسد.
در صورتی که وحت «چند دایی خا خاله خا دایی و خالۀ وادرى» داشته حاشد1 ،
ـــ
7
اصوول اووووال حووه آنووان ویرسوود و حاقحهانووده خعنووی 4
ـــ آن ،سووهن االرث دایووی خووا خالووه خووا
7
دایی و خالۀ پدر و وادرى ویحاشد و کحفحت تقسحن هر خوک از کسورهای ووذکور بوین
دایی و خاله در وساجل قجل بیان شد.

 ارث زن خا شوهر حه ههراه دایی و خاله

مسأله  .1238ا گوور وارث وحووت عووالوه بوور زوح خووا زوجووه ،فقووط خووک دایووی خووا خووک خالووه
ـــ و زوجووه 1
حاشوود  -چووه پوودر و وووادرى ،چووه پوودری و چووه وووادرى  -زوح 1
ـــ از اصوول
0
4
اووال را ارث ویبرد 2و حاقحهانده حه دایی خا خاله ارث ویرسد.
 .1حنابراین ،اگر ورثۀ وحت وثال خک دایی و خک خاله حاشند ،دایی 1ــ ووال و خالوه 1ــ ووال را ارث وویبورد و
7
4
در وقدارحاقحهانووده ،خعنووی 1ــ حووا هوون وصووالحه نهاخنوود و چنانچووه ورثووۀ وحووت سووه دایووی و چهووار خالووه
5
حاشووند ،هوور دایووی 1ــ وووال و هوور خالووه 1ــ وووال را ارث ووویبوورد و در وقوودار حاقحهانووده ،خعنووی 5
ــ حووا هوون
14
3
70
وصالحه نهاخند.
0
 .2کحفحت ارث «زوجه» از اووال شوهرش در این وسأله و وساجل حعدی ،در وساجل « 1404و  »1407ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1239اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح خا زوجه ،چند دایی خا خالوه حاشوند و ههوه
ـــ و زوجه 1
پدر و وادرى خا ههه پدرى خا ههه وادرى حاشند ،زوح 1
ـــ از اصل اووال را
0
4
ارث ویبرد و حاقحهانده حهطور وساوى بین سایر ورثه قسهت ویشود.

مسأله  .1241اگر ورثۀ وحت عالوه بور زوح خوا زوجوه ،دایوی و خالوه حاشود و ههوه پودر و
ـــ و زوجه 1
وادرى خا پ ودرى خا وادرى حاشن ود ،زوح 1
ـــ از اصل اووال را ارث وویح و ورد و
0
4
حاقحهانده حه دایی و خاله ارث ویرسد؛
ولی از آنجایی کوه وهكون اسوت کحفحوت تقسوحن ارث بوین آنوان ،حوهطوور وسواوی

حاشوود و وهكوون اسووت سووهن االرث هوور وووذکر دو برابوور و نووث حاشوود ،وراعووات وقتضووای

احتحاط در این وورد ترک نشود و حنابر احتحاط واجب نسجت حه وقدار وا حوه التفواوت

بین دو صورت فوق وصالحه نهاخند.

مسأله  .1241ا گوور ورثووۀ وحووت عووالوه بوور زوح خووا زوجووه ،دایووی خووا خالووۀ پوودر و وووادری خووا
ـــ و زوجووه 1
هوور دوی آنووان و دایووی خووا خالووۀ پوودری خووا هوور دوی آنووان حاشووند ،زوح 1
ـــ از
0
4
اصل اووال را ارث ویبرد و حاقحهانده حه سایر ورثه ارث ویرسد؛
الجتووه ،ارث نجوووردن دایوووی و خالوووۀ پوودری حووا وجووود دایووی و خالووۀ پوودر و وووادری،

وحل اشكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب وراعوات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد
ترک نشوود و ایون حكون در صوورتی کوه عوالوه بور ورثوۀ ووذکور ،دایوی خوا خالوۀ ووادری خوا

هر دوی آنان نحز حاشند ،جاری است.

مسأله  .1242ا گور ورثوۀ وحوت ،عوالوه بوور زوح خوا زوجوه ،دایوی خووا خالوه خوا دایوی و خالووۀ
ـــ و زوجووه 1
وووادرى و دایووی خووا خالووه خووا دایووی و خالووۀ پوودر و وووادرى حاشووند ،زوح 1
ـــ از
0
4
اصوول اووووال را ارث ووویبوورد و چنانچووه وحووت ،خووک دایووی خووا خووک خالووۀ وووادری داشووته
حاشد1 ،
ـــ اصل اووال و در صورتوی که چنود داخو وی خوا خالو وه خوا داخو وی و خالو وۀ ووادری
5
داشته حاش ود 1
ـــ اصل اووال را ارث ویبرند؛
7
حاقحهانووده ،سووهن االرث دایووی خووا خالووه خووا دایووی و خالووۀ پوودر و وووادری ووویحاشوود و
کحفحت تقسحن هر خک از ووارد وذکور بین دایی و خاله در وساجل قجل بیان شد.
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 oح .ارث عهو و عهه ههراه حا دایی و خاله

مسأله  .1243اگر ورثۀ وحوت «خوک خوا چنود دایوی خوا خالوه ،خوا دایوی و خالوه و خوک خوا
چنود عهوو خووا عهوه ،خووا عهوو و عهوه» حاشووند1 ،
ـــ اصول اووووال را دایوی خوا خالووه خوا هوور دو
7
ارث ویبرند؛ حاقحهانده ،خعنی 4
ـــ آن سهن االرث عهو خا عهه خا هر دو ویحاشد.
7
کحفحت تقسحن هور خوک از کسورهای ووذکور ،حوه صوورتی اسوت کوه در وسواجل قجول

بیان شد.

 ارث زن خا شوهر ههراه حا عهو و عهه و دایی و خاله

مسأله  .1244اگر ورثۀ وحت عالوه بر زوح و زوجه ،عهو خا عهه خا هر دوی آنان و دایوی خوا
1
ـــ و زوجه 1
خاله خا هر دوی آنان حاشند ،زوح 1
ـــ از اصل اووال را ارث ویبرد؛
0
4
سهن االرث دایی خا خالوه خوا هور دوی آنوان 1
ـــ اصول اوووال وویحاشود و حاقحهانوده،
7
سهن االرث عهو خا عهه خا هر دوی آنان ویحاشد.
تقسحن هر خک از ووارد وذکور ،حه ههان کحفحتوی اسوت کوه در فورض نجوودن زوح و

زوجه بیان شد.

 oارث فرزندان عهو و عهه و دایی و خاله

مسأله  .1245اگوور فوورد در هنگووام وفووات ،عهووو و عهووه و دایووی و خالووه نداشووته حاشوود،
سهن االرث آنان حه اوالدشان ویرسد 2،خعنی نخست هر خک از عهو و عهه و دایی و

خالۀ وحت کوه دارای فرزنود وویحاشوند ،زنوده فورض وویشووند و سوهن االرث هور فورد از
آنان وحاسجه شده و بین فرزندان وی تقسحن ویشود.

3

 .1کحفحت ارث «زوجه» از اووال شوهرش ،در وساجل « 1404و  »1407ذکر ویشود.
 .2شواخان ذکوور اسوت ،حووا وجوود عهووو خوا عهووه خووا دایوی خووا خالوه  -هرچنوود خوک نفوور از آنوان  -ارث حووه اوالد عهووو،
عهه ،دایی و خاله نهویرسود و از ایون حكون خوک ووورد اسوتثنا وویشوود کوه حكون آن در صوفحۀ «،»044
پاورقی « »1ذکر شد.
 .3وثال اگر ورثۀ وحت خوک دختور عهوه و چنود پسور دایوی حاشوند ،دختور عهوه 4
ــ ووال وتووفی را ارث وویبورد و
7
سهن االرث پسر داییها 1ــ وال ویحاشد که حهطور وساوی بینشان تقسحن ویشود.
7
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کحفحووت تقسووحن ارث بووین اوالد عهووو و عهووه و دایووی و خالووه ،واننوود اوالد بوورادر و

خووواهر اسووت .حنووابراین ،سووهن هوور خووک از عهووو و عهووه و دایووی و خالووه وووادرى حووهطووور
وسوواوى بووین فرزندانشووان قسووهت ووویشووود ،هرچنوود حعضووی از آنووان وووذکر و حعضووی

و نث حاشند.

اوا اگر فرزندان عهو و عهه و دایی و خالۀ پدری و وادری خا پودری ،حعضوی ووذکر

و حعضی و نث حاشند ،حنوابر نظور وشوهور فقهوای عظوام  -رضووان ام تعوالی علوحهن -
هروذکری دو برابر و نث ارث ویبرد ،ولی احتهوال دارد کوه ارث بوین آنوان هون حوهطوور
وساوی قسهت شود .حنابراین ،وراعات وقتضای احتحواط در ایون ووورد تورک نشوود و

حنابر احتحاط واجب حا هن وصالحه نهاخند.

1

 oارث عهو و عهه و دایی و خالۀ پدر و وادر وحت

مسأله  .1246عهو و عهه و دایی و خالۀ پدر و وادر وحت ،در صوورتی ارث وویبرنود

ک ووه وح ووت ،عه ووو و عه ووه و دای ووی و خال ووه و فرزن وودان آن ووان  -ه وور چ ووه پ ووایین رون وود -
نداشته حاشد.
حنابراین ،اگر ورثۀ وحت« ،عهو و عهوه و دایوی و خالوۀ پودر و عهوو و عهوه و دایوی و
خالۀ وادر او» حاشوند1 ،
وادر وحوت ارث
ـــ اصول اوووال را عهوو و عهوه و دایوی و خالوۀ و ِ
7
ویبرند و از آنجایی کوه وهكون اسوت وقودار ووذکور بوین آنوان حوهطوور وسواوى تقسوحن

شود ،خا آنكه سهن االرث هر وذکر دو برابر و نث حاشد ،وراعات وقتضای احتحواط در
این وورد ترک نشود و احتحاط واجب آن است که حا هن وصالحه نهاخند؛
حاقحهانووده ،خعنووی 4
ودر وحووت
ـــ اووووال ،سووهن االرث عهووو و عهووه و دایووی و خالووۀ پو ِ
7
در وحووت حووهطووور وسوواو ى بووین
ووویحاشوود ،کووه خووک س ووم ایوون وقوودار را دایووی و خالووۀ پ و ِ
ودان خوک
 .1وثال اگر ورثۀ وتوفی خک پسر عهو و خک دختور عهووی پودر و ووادری حاشوند کوه هور دوی آنوان فرزن ِ
عهوی وتوفی هستند ،حنابر احتهال اول ،سهن االرث پسر عهو 4
ــ و سوهن االرث دختور عهوو 1ــ ویحاشود
7
7
و حنوابر احتهووال دوم ،سهوووون االرث هوور خووووک از دو نفوور 1ــ ووویحاشوووود .حنووابراین ،وقوودار خقحنووی سه و وون پس وور
4
عهو 1ــ و دختر عهو 1ــاست و تفاوت دو وقدار وذکور 1ــوورد احتحاط و وصالحه ویحاشد.
7
5
4
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ودر وحوت ارث وویبرنود
خودشان قسهت وینهاخند و دو سوم دخگر آن را عهو و عهۀ پ ِ

و از آنجایی که وهكن اسوت وقودار ووذکور وحانشوان حوهطوور وسواوى تقسوحن شوود ،خوا

آنكه سهن االرث هر عهو دو برابر عهه حاشد ،وراعات وقتضای احتحواط در ایون ووورد

ترک نشود و احتحاط واجب آن است که حا هن وصالحه نهاخند.
 ارث زن و شوهر
 oوقدار سهن االرث زن و شوهر

مسأله  .1247اگر زنی  -که عقد داجن شوهرش بوده  -حهحورد و فرزنود نداشوته حاشود1 ،
ـــ
4
از اصوول اووووالش 1سووهن االرث شوووهرش بوووده و حاقحهانوودۀ اووووالش حووه سووایر ورثووه ارث

ویرسد؛

2

اوووا چنانچووه زن از آن شوووهر خووا غحوور او فرزنوود داشووته حاشوود1 3،
ـــ از اصوول اووووالش
0
سهن االرث شوهرش بوده و حاقحهاندۀ اووالش ارث سایر ورثه خواهد بود.
مسأله  .1248اگوووور وووووردى حهحووووورد و فرزنو وود نداشو ووته حاشو وود1 ،
ـــ از اصو وول اوو وووالش
0 4
سووهن االرث زوجووهاش  -کووه عقوود داجوون وی بوووده  -ووویحاشوود و حاقحهانوودۀ اووووالش حووه
سایر ورثۀ ویرسد؛

5

اوووا چنانچووه ووورد از آن زوجووهاش خووا از زن دخگوور فرزنوود داشووته حاشوود1 6،
ـــ از اصوول
4
اووالش سهن االرث زوجهاش بوده 7و حاقحهاندۀ اووالش ،سهن سایر ورثه خواهد بود.

مسأله  .1249اگر وحت بیش از خوک زوجوه  -کوه عقود داجون وی بووده  -داشوته حاشود،
 .1ونظور از «اصل اووال» در این وسأله و وساجل حعد ،در وسألۀ « »1103ذکر شد.
 .2اگر زوجه هحچ وارثی غحر از شوهرش نداشته حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1444ذکر ویشود.
 .3فرزند شاول نوه ،نجحره و نتحجه و ...ویشود.
 .4حا توضححی که در وساجل آخنده ذکر ویشود.
 .5اگر زوح هحچ وارثی غحر از ههسرش نداشته حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1444ذکر ویشود.
 .6فرزند شاول نوه ،نجحره و نتحجه و ...ویشود.
 .7حا توضححی که در وساجل آخنده ذکر ویشود.
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سووهن االرث زوجووه کووه در وسووألۀ قجوول بیووان گردخوود ،حووهطووور وسوواوى بووین ههسووران او

تقسووحن ووویشووود ،هرچنوود شوووهر حووا ههووه خووا حعضووی از آنووان ،نزدخكووی نكوورده حاشوود و
هر کدام از آنان سهن اختصاصی جداگانهای ندارد.
 oارث در ازدواح ووقت

مسأله  .1251زن و شوهر در ازدواح ووقت ،از خكدخگر ارث نهیبرند؛

الجتووه ا گوور ضووهن عقوود ازدواح ووقووت ،ارث بووردن هوور دو خووا خكووی از آنووان را شوورط

نهاخند ،صحت این شرط وحل اشوكال اسوت و وراعوات وقتضواى احتحواط در ایون
وووورد توورک نشووود .حنووابراین ،حنووابر احتحوواط واجووب بووین هوور خووک از آن دو و سووایر ورثووۀ

وتوفی ،وصالحه صورت گحرد.

 oنوع اووالی که زن و شوهر از خکدخگر ارث ویبرند و کحفحت آن

مسأله  .1251شوهر از ههۀ اووال ههسرش  -اووال ونقول و غحر ونقول ،زووحن و غحور

زوحن  -ارث ویبرد.

مسأله  .1252ارث بردن زوجه از اووال شوهرش حه شرح ذیل است:

الف .زوجه از زوحن ولكی ارث نهیبرد ،نه از خود زووحن و نوه از قحهوت آن و فرقوی

بین زوحن خانه ،زوحن حاغ ،زوحن زراعت و غحور آن نحسوت؛ ههوحن طوور زوجوه از زووحن
َووات ،چه قجل از اححای آن و چه حعد از اححاء ،ارث نهیبرد.

خود حناء و ساختهان و نحز درختان کاشته شده 1و اشحایی از ایون قجحول
ب .زوجه از ِ

که وعهوال نقل و انتقال داده نهیشوند ،ارث نهیبرد؛ ولی از قحهت آنها ارث ویبرد.

حنابراین ،وی در عحن ووارد وذکور سههی ندارد و فقط از والحت آنها سهن ویبورد

و حا ورثه شرخک است 2و اگر ورثه ،سهن االرث زوجه را از قحهت آن اشوحاء حوه صوورت

نقدی حه وی بپردازند ،حاخد قجول کند؛

 .1فرقی بین درختان بزرگ و کوچک (درختچه) ،درختانی که وحوه ویدهند و درختان حدون وحوه نحست.
 .2حه عجارتی ،سهن االرث زوجه حه صورت «شرکت در والحت» اووال وذکور است؛ نه «شرکت در عحنحت» آنها.
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الجته ،سایر ورثه ویتوانند در صورت تهایل ،سهن االرث زوجه را از عحن آن اووال

حدهند و در این صوورت ،زوجوه واننود سوایر ورثوه در آن اوووال شورخک وویشوود و حوق

وطالجۀ قحهت ندارد و اگر پس از آن ،ورثه پشحهان شده و حخواهند قحهت آن اووال را

حه زوجه حدهند ،بر وی واجب نحست قجول کند.

ج .زوجه نسجت حه پول و وجوه نقدی 1،سكۀ طوال ،اثواث ونوزل ،کتواب ،واشوحن،

ووحایل ،تجلت ،راخانه و سایر اووال غحر از ووارد فوق در قسهت «الوف» و «ب» ،واننود
ورثۀ دخگر وحسوب شده و حه وقدار سهن االرث خوخش ،حوا آنوان شورخک وویحاشود 2و

ورثووه نهوویتواننوود او را وججووور حووه قجووول قحهووت آنهووا نهاخنوود و تفصووحل حكوون در وسوواجل

آخنده بیان ویشود.

3

مسأله  .1253زوجووه از حقووی کووه ور بوووط حووه زوووحن اسووت  -نووه از خووود زوووحن  -ارث
ویبرد .حنابراین ،زوجه از «حق تحجحر» نسجت حه زوحن َووواتی کوه قجول از آحواد شودن،
اطراف آن سنوچحنی خا عالوتگذاری شده ارث ویبرد.

4

ههحن طور ،زوجه از «سرقفلی وغازه و اواکن تجاری» 5و «حوق تقودخهی» خوا «حوق

پذیره» 6زوحنهاى وقفی و سایر حقوق قابل نقل و انتقوال واننود «حوق آب» ور بووط حوه
چاه و قنات و «حق انشعاب آب» ،ارث ویبرد.

مسأله  .1254وال ک در تشخحص «اشحای غحر ونقول» کوه زوجوه فقوط از قحهوت آنهوا
 .1این حكن شاول پول و وجوه نقدی که وتوفی از دخگران طلجكار است نحز ویشود.
 .2حه صورت شرکت در عحنحت اووال.
َ
ْ
 .3شاخان ذکر است اگر زوح پسر داشوته حاشود ،در صوورت فووت «حجووه» اختصواص حوه پسور بوزرگتور وی دارد
که توضحح آن در وساجل « 1455و حعد از آن» ذکر ویشود و زوجه و سایر ورثه ،در « َح ْجوه» سههی ندارند.
 .4توضحح کاول وعنای «حق تحجحر» در جلد سوم ،وسألۀ « »1705ذکر شد.
 .5ونظور از «حق سرقفلی» ،حق انتفواع و اسوتفاده از وكوان تجواری اسوت کوه شوخص حوا پرداخوت عووض،
والک آن شده است؛ توضحح آن در جلد سوم ،وساجل « 545و  »514ذکر شد.
 .6گاه وتولی وقف حا رعاخت ووازین شرعی ،در ازای درخافت وجلغی زوحنهای وقفی را در اختحار اشوخاص
قرار داده و آنان نسجت حه ساخت و ساز و اجاره نهودن ولک از وتولی و سایر تصورفات وتعوارف حسوب
توافق حا وی اولوخت پیودا وویکننود؛ در عورف راخوج از ایون حوق ،تعجحور حوه «حوق تقودخهی» خوا «حوق پوذیره»
ویشود.
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ارث ویبرد 1و نحز «اشحای ونقول» که زوجه از عحن آنها ارث ویبرد 2،عرف ویحاشد.

حنووابراین ،زوجووه نسووجت حووه اشووحایی کووه عرفووا جووزء حنوواء و سوواختهان وحسوووب

ویگردد و وعهوال در خر خد و فروش ههراه خانوه وعاولوه وویشوود  -واننود کنتوور آب،

برق و گاز ،لولهکشی ساختهان  -از قحهت آنها ارث وویبورد و نسجو وت حوه اثواث ونوزل

 -واننود فورش ،ظوروف ،وجوول ،خخچوال و حخواری  -در عوحن آنهووا حوا سوایر ورثوه شوورخک

ویحاشد.

ههووحن طووور ،ححوانووات  -واننوود گوسووفند ،گوواو ،شووتر ،اسووب  -و وسوواجل نقلحووه -
واننوود دوچرخووه ،ووتووور ،واشووحن  -و نحووز برخووی از وسووایل و تجهحزاتووی کووه در زراعووت و
کشوواورزی اسووتفاده ووویشووود  -واننوود تراکتووور ،تحلوور ،کهجوواین ،گوواو آهوون ،داس ،بیوول و

کلنو  -خا برخی از ابزار آالت سایر حرفهها ،از اشحای ونقول وحسوب ویشوند.

مسأله  .1255وحوهها و وحصوال تی که هنگام وفات فرد هنوز چحده نشده ،چنانچه
چحوودن و خوووردن آنهووا حووا ههووان حووال وتعووارف حاشوود ،وثوول غوووره خووا ِخووالل (خووارک)،

3

جزء ونقوالت وحسوب ویشود؛

در غحر این صورت ،در حكن غحر ونقوالت اسوت واننود وحووۀ نوارس کوه چحودن و

خوردنش در آن حال ،وتعارف نحست.

ههچن وووحن ،زراع وووته وووایی ک وووه اصو وول و رخشوووۀ ثاحو ووت در زوو ووحن دارنو وود ،اصو وول و

رخشههاخشان جوزء غحور ونقووالت وحسووب شوده و ثهورۀ آنهوا در صوورتی کوه چحودن و

خوردنشان در ههان حوال وتعوارف حاشود ،جوزء ونقووالت حوه حسواب وویآخود ،واننود
ُ
ُ
گل زعفران که پیازچۀ آن در زوحن حواقی وویوانود و گول آن جهوت اسوتفاده از زعفوران
ووجود در آن ،چحده ویشود.

مسأله  .1256چ ووواه آب ،قنووووات ،چشو ووهه و واننو وود آن حكو وون زوو ووحن را دارد و آجو وور و
 .1وورد (ب) از وسألۀ «.»1404
 .2وورد (ح) از وسألۀ «.»1404
 .3خرواى نارسی که خوردن آن وتعارف است.

ارث /

اشوووحایی کوووه در س وواخت آن حوووه کوووار رفت ووه ،در حك وون س وواختهان و حن وواء اس ووت؛ ول ووی

آبهایی که در هنگام وفات فرد در چاه ،قنات و استخر و وانند آن ووجوود اسوت از
اشحای ونقول وحسوب ویشود.

1

شاخان ذکر است ،چنانچه فرد سوردابی را حفور نهاخود خوا چواهی را حفور کورده ،ولوی

قجل از آنكه حه حد جوشش و جارى شدن آب برسد فوت نهاخد ،حكن حناء را دارد.

مسأله  .1257اگر حخواهند ساختهان و حناء و درخت و واننود آن را قحهوت نهاخنود،

حاخد ههان طور که نزد کارشناسوان قحهوتگوذارى وعهوول و وتعوارف اسوت ،حسواب
کننود حووه ایون صووورت کوه آنهووا را حووا ههوان شووكل عوادی و طجحعووی در زووحن و حووا حفووظ

هحووأت اجتهوواعی فعلحشووان و لحوواظ خصوصووحات عرصووه و اعحووان ،قحهووتگووذارى

نهاخند.

2

قحهت آن ارث وویبورد 3،حاخود قحهوت آنهوا در
مسأله  .1258اووالی که زوجه ،فقط از
ِ
هنگوواوی کووه سووهن االرث زوجووه از آن اووووال پرداخووت ووویشووود وحاسووجه گووردد ،نووه

قحهت هنگام وفات وتوفی.

4

مسأله  .1259ه وور گون ووه تص وورف زوجوووه در او وووالی ک ووه وی فق ووط از قحه ووت آنه ووا ارث

ویبرد 5،حاخد حا رضاخت سایر ورثه حاشد.

از طرفووی ،سووایر ورثووه نهوویتواننوود حوودون رضوواخت وی در اووووال وووذکور تصوورفی کووه

ووجب انتقال ولكحت آنها ویشود  -واننود فوروش خوا حخشوش خوا صولح  -خوا تصورفی
 .1حكن حق آب در وسألۀ « »1407ذکر شد.
َ
 .2حنابراین ،شحوههای دخگر قحهوتگوذاری  -وثول اخنكوه آنهوا را کنوده شوده از زووحن فورض نهاخنود ،خوا اخنكوه
قحهووت آنهووا را در حووالی کووه حوودون اجوورت خووا حووا اجوورت در ههووان زوووحن حوواقی حهاننوود حسوواب نهاخنوود -
صححح نهیحاشد.
 .3توضحح آن در قسهت (ب) ،از وسألۀ « »1404ذکر شد.
 .4حنووابراین ،اگوور حووه سووجب نوسووان قحهووتهووا در حووازار ،قحهووت آن اووووال از زوووان فوووت تووا هنگووام پرداخووت
سوووهن االرث زوجوووه بیشوووتر خوووا کهتوور شووده حاشووود ،حاخووود ارزش فعلوووی آنهوووا لحووواظ شووود ،هرچنوود احتحوواط
وستحب آن است که در صورت تفاوت قحهت ،زوجۀ وتوفی و سایر ورثه حا هن وصالحه نهاخند.
 .5توضحح آن در قسهت (ب) ،از وسألۀ « »1404ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

کوه ووجووب کوواهش قحهووت آنهووا ووویشووود  -واننوود تخر خووب خووا آسووحب رسوواندن حووه آن -
انجام دهند ،وگر حعد از اخنكه سوهن االرث وی را بپردازنود .حنوابراین ،سوایر تصورفات
وثل رفت و آود و سكونت در ونزل ،نهاز خواندن اشكال ندارد.

مسأله  .1261اگر ورثه حه جهت عذرى خا حدون عوذر ،پرداخوت سوهن االرث زوجوه را
از او وووالی کوووه وی فقوووط از قحه ووت آنهوووا 1ارث و وویب وورد ،ت ووأخحر اندازن وود ،زوج ووه ح ووق

وطالجۀ اجرت الهثل آن اووال 2را تا زوان درخافت حقش ندارد؛

ههحن طور ،چنانچه ورثه اووال ووذکور را اجواره دهنود ،زوجوه سوههی از اجواره بهوا

ندارد؛ 3نحز اگر وثال نهالی که حه ارث رسحده ،پس از فوت وورث ،رشد نهوده و تجدیل

حووه درختووی شووود خووا در آن ووودت وحوووه دهوود ،زوجووه سووههی در وحوووه خووا نهووای وووذکور

ن ودارد؛

الجتووه ،تووأخحر عهوودی و حوودون عووذر در پرداخووت ارث زوجووه ،وعصووحت وحسوووب

ویشود و ورثه نجاخد در این اور کوتاهی نهاخند.

 oحکن ارث نسجت حه ازدواجی که در ورض ووت واق شده

مسأله  .1261ا گوور فووردی در ووورض وتصوول حووه ووووت 4حووا زنووی ازدواح کنوود و قجوول از

نزدخكی حا او حه سجب ههان ورض حهحرد ،عقد ازدواح حاطل ویشود.

 .1ههان.
 .2اجارهبهای وعهول حازاری آن.
 .3شوواخان ذکوور اسووت ،ا گوور ورثوووه ،زوجووه را در عووحن ایوون اووووال شوورخک نهاخنوود ،احكووام شوورکت (شوورکت در
عحنحووت) بووین زوجووه و سووایر ورثووه جوواری ووویشووود؛ توضووحح بیشووتر وطلووب در قسووهت (ب) ،از وسووألۀ
« »1404ذکر شد.
حنابراین ،در این فرض در صورت تأخحر عهدی در پرداخت سهن االرث زوجه نسجت حه اووالی که عرفوا
قابل اجاره دادن است وثل سواختهان و حنواء ،ضواون اجورت الهثول سوهن االرث زوجوه وویحاشوند (توضوحح
بیشتر در این وورد در جلد سوم ،وسألۀ « »1053ذکر شد).
ههچنحن ،در این فرض اگر حنوای ووذکور را حودون اذن زوجوۀ وتووفی اجواره دهنود ،اجواره نسوجت حوه سوهن
االرث زوجه ،فضولی وحسوب ویشود.
 .4حا توضححی که در وساجل حعد ذکر ویشود.

ارث /

حنابراین ،زن از آن ورد ارث نهویبورد ،وهر خوه بوراخش ثاحوت نهیحاشود و الزم نحسوت

عدۀ وفات نگهدارد؛

اوا اگر حه سوجب دخگوری واننود قتول خوا تصوادف خوا بیهواری دخگوری حهحورد ،وسوأله

وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

شاخان ذکر اسوت ،در هور دو صوورت ا گور نزدخكوی حوا زن 1انجوام شوده ،عقود ازدواح

صححح است و تهام احكام وربوط حه آن جاری ویشود.

مسأله  .1262اگووور ف ووردی در و وورض وتص وول ح ووه و وووت ح ووا زن ووی ازدواح کن وود و قج وول از

نزدخكی ،زوجهاش زودتر از وی حهحورد ،سوپس خوودش حوه سوجب ههوان وورض حهحورد،
عقد ازدواح حاطل ویشود و برای زن وهرخهای ثاحت نحست و الزم نحست عودۀ وفوات

نگه دارد و نحز فرد وذکور که حعد از وفات زن فوت شده ،از وی (زن) ارث نهیبرد؛

اوا اگر فرد حه سجب دخگری وثل قتل خا تصادف خا بیهاری دخگوری حهحورد ،وسوأله

وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

شاخان ذکر اسوت ،در هور دو صوورت ا گور نزدخكوی حوا زن 2انجوام شوده ،عقود ازدواح

صححح است و تهام احكام وربوط حه آن جاری ویشود.

مسأله  .1263ونظور از «ورض وتصل حه وووت» ،بیهواری اسوت کوه شوخص ههوراه
آن در وعوورض خطوور و ووورگ حاشوود؛ اوووا شوواول وووواردی واننوود تووب خفحووف کووه اتفاقووا و

برخالف وعهول ووجب ورگ شخص گردد ،نهیشود.

مسأله  .1264اگوور «ووورض وتصوول حووه ووووت» طوووالنی ووودت حاشوود ،چنانچووه ازدواح
وذکور در اواخر آن ،که نزدخک حه وفات اوست انجام شده ،حكن ذکور شوده در فورض

عدم نزدخكی  -که در وساجل « 1451و  »1454بیان شد  -در وورد آن جاری ویشود؛

اوا اگر ازدواح در ورض ووت قجل از زوان وذکور انجام شود ،وسأله وحول اشوكال

است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
 .1هرچند نزدخكی از پشت حاشد.
 .2ههان

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1265اگر زن در وورض وتصول حوه وووت ،حوه عقود داجون ووردی در آخود و زن حوه

ههان ورض خا سوجب دخگور ی حهحورد ،ازدواح صوححح اسوت و شووهرش هرچنود حوا او

نزدخكی نكرده حاشد ،از او ارث ویبرد.

 oارث زن و شوهری که بين آنان طالق واق شده

مسأله  .1266زنووی کووه طووالق رجعووی داده شووده ،در اخووام عووده حكوون زوجووه را دارد و

تهووام احكووام زوجحووت  -واننوود ارث بووردن وتقابوول بووین زوجووحن  -در صووورت وفووات
هر خک ،ثاحت ویحاشد ،ولی اگر حعد از سپری شودن اخوام عودۀ رجعوی خوا در اخوام عودۀ
طالق حاجن ،خكی از زوجحن حهحرد ،دخگرى از او ارث نهیبرد.

مسأله  .1267اگر شوهر در حال ورض ،ههسرش را طوالق دهود و پویش از گذشوتن

«دوازده واه قهرى» از زوان طالق حهحرد ،زن حا سه شرط از او ارث وویبورد ،چوه طوالق
رجعی حاشد و چه حاجن:
ّاول :در آن ووودت زن ازدواح نكوورده حاشوود .حنووابراین ،ا گوور ازدواح کوورده حاشوود ،ارث

نهیبرد ،هرچند احتحاط وستحب است که سایر ورثه حا وی وصالحه نهاخند.
1
ّدوم :طالق حه درخواست و رضاخت زن انجام نگرفته حاشد ،وگرنه ارث نهویبورد،
خواه والی حه شوهر داده حاشد که او را طالق دهد 2خا نه.
ّ
سفىم :شووهر در ورضوی کوه در آن زن را طوالق داده ،حوه سوجب ههوان وورض خوا حوه

جهت دخگرى حهحرد؛ پس اگر شوهر از آن ورض خوب شود و حه جهت دخگرى از دنحا

برود ،زن از او ارث نهیبرد ،وگر اخنكه فوت او در اخام عدۀ طالق رجعی حاشد.
 oحکن ارث لجاس و وساخلی که شوهر در اختحار زن قرار داده

مسأله  .1268لجاسی که فورد بوراى پوشوحدن زوجوهاش تهحوه کورده ،چنانچوه آن را حوه
 .1وگر آنكه وفات در عدۀ طالق رجعی واقع شده حاشد.
 .2وانند عوض طالق خلع خا وجارات.

ارث /

وی تهلحوووک ک وورده و در اختحوووارش قووورار داده ،از او وووال زوج ووه وحس وووب و وویش ووود.

حنابراین ،در صورت فوت شوهر ،سایر ورثه از آن ارث نهیبرند؛

اوا اگر آن را حه زوجهاش تهلحک نكرده ،وثال آن را عارخه داده خوا اجوازۀ اسوتفاده از

آن را حه وی داده است ،جزء دارایی شوهر و ارث وحسوب ویشود.

در ص ووورتی ک ووه وعل وووم نجاش وود لجاس ووی ک ووه ش وووهر ب وورای زوج ووه تهح ووه نه وووده و در

اختحارش گذاشته ،حه وی تهلحک کرده خا نه ،چنانچه عرفوا ظواهر حوال بور ایون حاشود
که حه وی تهلحک شده و عارخه نجوده ،از اووال زوجه وحسوب وویشوود و در غحور ایون

صورت ،جزء دارایی شوهر حه حساب ویآخد.

شاخان ذکر است ،این حكن اختصاص حه لجواس نودارد و شواول ز یوورآالت طوالی

حانوان ،کفوش ،سواعت ،لووازم آراخوش و وسوایل دخگور کوه توسوط شووهر بورای ههسورش
تهحه شده نحز ویشود.

احکام َح ْج َوه

مسأله  .1269اگ وور پووودری ف وووت نهاخووود ،حعض ووی از او وووال اختصاص ووی وی ح ووه پس وور
بزرگترش ارث ویرسد 1و سایر ورثه نسجت حه آن حقی ندارند 2که این اووال « َح ْج َوه»
ناوحده ویشود.

قوورآن (وصوووحف) ،انگشوووتر ،شهشووحر و لجوواسهووایی را کووه پوودر پوشووحده خووا بووراى
پوشحدن نگه داشته ،جزء « َح ْجوه» وحسوب ویشود 3و نحز غوالف شهشوحر و حنود آن و
جا قرآنی تاحع خود آنهاست.

 .1اختصاص « َح ْجوه» حه پسر بزرگتر در صورتی اسوت کوه «ووانوع ارث» وجوود نداشوته حاشود؛ توضوحح «ووانوع
ارث» در وساجل « 1450و حعد از آن» ذکر ویشود.
 .2هرچند وتوفی وال دخگری غحر از « َح ْجوه» نداشته حاشد.
 .3الجته ،اگر لجاس وحوت از جونس ابرخشون خوالص خوا طالحواف حاشود کوه پوشوش آن بور ووردان حورام اسوت خوا
انگشووتر وی از طووال حاشوود (حلقووه طووال) ،شوواول شوودن َح ْجوووه نسووجت حووه ایوون ووووارد وحوول اشووكال اسووت و
وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1271حكوون وووذکور در وسووألۀ قجوول شوواول سووایر اشووحای اختصاصووی وحووت
وانند ُوهر و تسجحح ،ساعت وچوی ،گوشوی ههوراه ،تجلوت ،راخانوه ،کتوابهوا ،اسوب،

واشحن و وسحلۀ نقلحه وی نهیشود؛ ولوی در ووورد تفنوو و خنجور و سوالحهای دخگور
وشاحه آن و ههحن طور در وورد َر ْحل 1،احتحاط الزم آن اسوت کوه پسور بوزرگتور حوا سوایر
ورثه وصالحه نهاخد.

2

مسأله  .1271ا گوور وحووت بوویش از خووک قوورآن (وصووحف) خووا انگشووتر خووا شهشووحر داشووته

حاشد ،احتحواط واجوب آن اسوت کوه پسور بوزرگتور در ووورد آنهوا حوا سوایر ورثوه وصوالحه
نهاخد؛

ولی اگر وحت لجاسهای وتعددی داشته حاشد ،ههۀ آنهوا وتعلوق حوه پسور بوزرگتور

اسووت و فرقووی بووین لجوواسهووای تاحسووتانی و زوسووتانی ،کوچووک و بووزرگ نحسووت حتووی

کاله ،جوراب ،کهرحند و کفش و نعلحن را نحز شاول ویشود؛

الجته ،لجاسهایی که برای استفادۀ خانوادهاش خا برای فروش خا هدخه دادن کنوار
گذاشته ،جزء َح ْجوه وحسوب نهیشود.
مسأله  .1272اگوور شووخص از ناححووۀ هوور دو چشوون نابینووا بوووده ،قوورآن (وصووحف) وی
جووزء َح ْجوووه نهوویحاشوود .ههووحن طووور ،چنانچووه دسووت نداشووته خووا در زوووان ححووات دو
دستش قطع شده حاشد ،شهشحرش جزء َح ْجوه وحسوب نهیشود؛
الجته ،اگر این حوادث حهطور اتفاقی رخ داده و قوجال آنهوا را بوراى اسوتفاده خوودش
آواده کرده ،از َح ْجوه وحسوب ویشود.

مسأله َ « .1273ح ْجوووه» حووه بووزرگتوورین پسوور وحووت کووه در زوووان وفووات او زنووده حاشوود
اختصوواص دارد ،هرچنوود دختووران وحووت بووزرگتوور از وی حاشووند و وووراد از پسوور بووزرگتوور،

خود وتوفی است و شاول پسر فرزند (نوه) ،نهیشود.
پسر ِ

مسأله  .1274اگر پسر بزرگتر در هنگام وفات پودرش ،حوالغ و عاقول و رشوحد نجاشود،

 .1جهاز ورکب ،وانند پاالن شتر که بر روی شتر پهن شده و بر آن وینشحنند.
 .2اگر وحت َح ْجوه نداشته حاشد ،چحزی از سایر اووال حاحت قحهت َح ْجوه حه پسر بزرگتر داده نهیشود.

ارث /

َح ْجوه حه وی اختصاص دارد ،حلكه این حكن شاول جنحنی که در شوكن ووادر اسوت

هن ویشود.

حنابراینَ « ،ح ْجوه» و سهن االرث وی کنار گذاشته ویشود ،چنانچوه زنوده حوه دنحوا

بیاخد ،حه او ویرسد و اگر ورده حه دنحا بیاخد ،بین سایر ورثه تقسحن ویشود.

مسأله  .1275اگوور پسوور بووزرگتوور وحووت بوویش از خكووی حاشوود ،وووثال از دو زن او در خووک
وقت دو پسر حه دنحا آوده حاشندَ ،ح ْجوه حوهطوور وسواوى حوه آنوان اختصواص وویخاحود و
چنانچووه دو پسوور حووا خكوودخگر دو قلووو حاشووند ،کسووی کووه زودتوور وتولوود شووده ،پسوور بووزرگتوور

وحسوب ویشود ،هرچند نطفۀ دخگری زودتر ونعقد شده حاشد.
مسأله  .1276در َح ْجوه شرط نحست پسر بزرگتر شحعۀ دوازده اواوی بووده و حوه حكون
«اختصاص َح ْجوه حه پسر بزرگتر» وعتقد حاشد؛
الجته ،اگرپسر بزرگتر از اهل تسنن است و حسب ووذهجش َح ْجووه حوه پسور بوزرگتور

اختصاص نداشته حاشد و وذهب اهل تسنن بر ههگان از جهله شحعه ،نافذ حاشود،
طوری که اگر پسر بزرگتر شحعۀ دوازده اواوی حاشد از اعطای َح ْجوه حوه وی ونوع شوود،

چنانچووه سووایر ورثووه ،شووحعۀ داوزده اووواوی حاشووند ،ووویتواننوود از حوواب «قاعوودۀ وقاصووۀ
نوعی» 1سهن خوخش از َح ْجوه را از پسر بزرگتر حگحرند.
مسأله  .1277اگر وحوت حودهی داشوته حاشود ،چنانچوه حودهحش حوه انودازۀ ووال او خوا
بیشتر حاشد ،پسر بزرگتر حاخد جهت ادای حدهی پودرشَ ،ح ْجووه خوا قحهوت آن را از ووال
خود پرداخت نهاخد.

شاخان ذکور اسوت ،هزخنوههوای تجهحوز وحوت وثول کفون کوه از اصول دارایوی وتووفی

برداشته ویشود 2،در حكن حدهی وتوفی وحسوب ویشود.

مسأله  .1278ا گوور وحووت حوودهی 3داشووته حاشوود و حوودهی وی کهتوور از اووووالش حاشوود،

 .1توضحح وقاصۀ نوعی و برخی ووارد آن در جلد سوم ،وساجل « 1057و حعد از آن» ذکر شد.
 .2توضحح بیشتر در این وورد در جلد اول ،فصل «احكام اووات» ،وجحث کفن ،وساجل « 350تا  »355ذکر شد.
 .3وانند قرض ،ثهن وعاولۀ نسحه ،وهرخه ،دخات و ههان طور که در وسألۀ قجل بیان شد ،هزخنههای تجهحز وحت
وثل کفن که از اصل دارایی وتوفی برداشته ویشود ،در حكن حدهی وتوفی وحسوب ویشود.
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چنانچوووه اوووووال وی  -غحوور َح ْجوووه – بووورای ادای حدهحو وش کاف وو وی نجاشوو ود ،حاخوود پسوو ور
بووزرگتوور از َح ْجوووه (خووا حووه ههووان نسووجت از وووال خوووخش) ،حوودهی پوودرش را پرداخ و وت
نهاخ ود؛

وثال اگر ههۀ دارایی وحت  54وحلحون تووان بوده و از این وقدار ارزش آنچه َح ْجووه

وحسوووب ووویشووود  10وحلحووون تووووان و حوودهی وحووت  04وحلحووون تووووان حاشوود ،پسوور
بزرگتر الز م است 1
ـــ از حدهی وتوفی ،وعادل ( 14وحلحوون و  044هوزار توووان) بپوردازد
0
و حاقحهاندۀ حدهی حه حقحۀ اووال تعلق ویگحرد.
مسأله  .1279ا گوور وحووت حوودهی داشووته حاشوود و حوودهی وی کهتوور از اووووالش حاشوود،
چنانچووه اووووال وی  -غحوور َح ْجوووه – بوورای ادای حوودهحش کووافی حاشوود ،وسووأله وحوول
اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

حنابراین ،اگر در وثوال وسوألۀ قجول حودهی وحوت  04وحلحوون توووان حاشود ،احتحواط
واجووب آن اسووت کووه پسوور بووزرگتوور 1
ـــ از حوودهی وتوووفی وعووادل ( 14وحلحووون تووووان) را
0
1
بپردازد.
مسأله  .1281اگر فرد حه تهام َح ْجوه خا حه قسوهتی از آن بوراى غحور پسور بوزرگتور وصوحت

کند ،وصحت او صححح است و پسر بزرگتر از آن وحروم ویشود؛

وگر آنكه وصحت بیشتر از ثلث حاشد که در این صورت ،وصوحت حوه انودازۀ ثلوث

صححح بوده و وقدار زخادی نحاز حه اجازۀ پسر بزرگتر دارد.

مسأله  .1281اگر فرد حه صورت کسری  -وثال حه ثلث اوووال خووخش حوهطوور وشواع -
وصحت کند ،حه وقدار ههحن کسر از َح ْجوه و غحر آن صرف عهل حه وصحت ویشود.
مسأله  .1282اگر فرد حه صورت غحر کسر وشاع وصحت نهاخد ،وثال حگوخد« :وعوادل

 04وحلحون تووان از اووالن را حعد از وفوات هزخنوه نهاییود ،در صوورتی کوه ایون وجلوغ در
 .1الجته ،اگر پسر بزرگتر وحجور حاشد ،وانند حچۀ ناحالغ خا وجنون و سایر ورثه غحر وحجور حاشوند ،احتحواط
الزم آن اسووت کووه جهووت ادای حوودهی چحووزی از َح ْجوووه کسوور نشووود و سووایر صووورتهای وسووأله ،در کتووب
وفصلتر بیان شده است.
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هنگام وفوات وسواوى حوا ثلوث خوا کهتور از آن حاشود ،حاخود نسوجت آن حوه وجهووع اوووال
وحاسجه شود و ههحن نسجت از َح ْجوه و غحر آن صرف عهل حه وصحت شود؛

اوا اگر این وجلغ زخادتر از ثلث حاشد ،وقدار اضافه از ثلث در وورد َح ْجووه ،نحواز حوه
اجازۀ پسر بزرگتر و در غحر َح ْجوه ،نحاز حه اجازۀ ههۀ ورثه دارد.

مسأله  .1283ا گوور فوورد حووه وووال وعحنووی غحوور از َح ْجوووه  -وووثال ونووزل خوووخش  -وصووحت
نهاخد ،تهوام َح ْجووه حوه پسور بوزرگتور اختصواص دارد؛ الجتوه چنانچوه وصوحت ووذکور در

هنگووام وفووات بیشووتر از ثلووث وجهوووع اووووال وتوووفی اعوون از َح ْجوووه و غحوور آن حاشوود ،حووه

اندازۀ ثلث آن صححح و وازاد آن نحاز حه اجازۀ تهام ورثه دارد.
مسأله  .1284ا گوور َح ْجوووه خووا حخشووی از آن حاحووت حوودهی وتوووفی ،رهوون شوورعی (گوورو)
گذاشته شده حاشد ،واجب اسوت فوک رهون از تهوام اوووال وتووفی  -نوه فقوط َح ْجووه -

صورت گحرد.

وواردی که ارث حه اوام ویرسد

مسأله  .1285ا گ وور وت وووفی ه ووحچ وارث ووی نداش ووته حاش وود 1،او وووال او ح ووه او ووام ارث

ویرسد.

مسأله  .1286اگر فردی که هحچ وارثی ندارد ،وصحت حوه صورف تهوام اوووال خوود در
اوور خحر و وانند آن کرده حاشد ،چنحن وصحتی فقط نسجت حه ثلث اووالش صوححح

است و دو سوم دخگر اووال وی ،حه اوام ارث ویرسد.

مسأله  .1287اختحار آنچه حه اووام ارث وویرسود ،در زووان حاضور حوا حواکن شورع

ووویحاشوود و وصووارف آن ههووان وصووارفی اسووت کووه در وووورد سووهن اوووام از خهووس

بیان شده است.

 .1ونظور آن اسوت کوه وحوت هوحچ وارثوی از «طجقوات سوهگانوۀ ارث» نداشوته حاشود و نحوز وووالیی کوه او را آزاد
کوورده خوووا فووردی کووه ضووواون جریووورهاش شووده ،نداشوووته حاشووود؛ توضوووحح ووووارد ووووذکور در کتوواب هًهفففاج
الصالسیى ،ح ،7فصل «اْلرث» ،وجحث «اْلرث حالوالء» ذکر شده است.
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مسأله  .1288اگر وحوت هوحچ وارثوی غحور از «زوح» نداشوته حاشود ،تهوام اوووال وی حوه
زوح ارث ویرسد و اگر وحت هحچ وارثی غحر از «زوجوه» نداشوته حاشود1 ،
ـــ اوووال وی
0
سهن االرث زوجه ویحاشد 1و حاقحهاندۀ آن حه اوام ارث ویرسود کوه ووورد وصورف
آن در وسألۀ قجل بیان شد.

2

َْ
َْ
صحج
عول و تع ٖ

َ ع ْول

مسأله َ « .1289عو ْوول» در اصووطالح فقهووی3حووه وعنووای افزونووی سووهام ورثووه از دارایووی
وتوفی است؛

اگر وجهوع سهام ورثه ،از وجهوع اووال وتوفی بیشتر حاشد ،اهول تسونن شوحوهای
را در وورد سهام ارث حكار وی گحرند که حه آن در اصطالح فقهیَ « ،ع ْول» وی گوخند.
« َعو ْوول» از اختصاصوووات فقوووه اهلتسوونن اسووت و فقووه شووحعۀ دوازده اووواوی آن را

نپذیرفته است.

وووثال ا گوور ورثووۀ وحووت« ،شوووهر ،پوودر و وووادر و دو دختوور وی» حاشووند ،سووهن االرث
ـــ اووووال و سووهن االرث هوور خووک از پو ودر و و و وادر 1
شوهو ور 1
ـــ اووووال و سه و ون االرث دو
5
0
ـــ اووووال اسووت .حنووابراین ،وجهوووع سووهام ورثووه ،حووه وحووزان 1
دختوووور 4
ـــ از وقوودار اووووال
0
7
وتوفی بیشتر است؛
اهوول تسوونن در چنووحن ووووردی ایوون کهجووود را حووه نسووجت ،وحووان ههووۀ ورثووه توز خووع

وی کننوود؛ اوووا حسووب فقووه شووحعۀ دوازده اووواوی نقووص حووه «دو دختوور» وارد شووده و از

سهن االرث آن دو کسر ویشود.

4

 .1حا توضححی که در ارث زوجه ذکر شد.
 .2حكن وذکور وربوط حه زوح و زوجه در «عقد داجن» ویحاشد.
َ « .3ع ْول» در لغت ،حه وعناى زخادى و ارتفاع و حلندى است.
 .4در وورد « َع ْول» حدخثی حه وضهون ذیل نقل شده است:
«وهكن نحست خداوندى که حساب ههه چحز ،حتی رخوهاى بیاحان را دارد ،سوهام ارث را طوورى قورار
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ـــ اصل اووال و سهن االرث هر خک از پدر و ووادر 1
حنابراین ،سهن االرث شوهر 1
ـــ
5
0
اصل اووال ویحاشد و حاقحهانده ،سهن االرث دو دختور وویحاشود کوه حوهطوور وسواوی

بینشان قسهت ویشود.

1

ههحن طور اگر ورثۀ وحت« ،شووهر و دو خوواهر پودر و ووادری» حاشوند ،سوهن االرث
ـــ اووووال و سووهن االرث دو خووواهر پوودر و وووادری 4
شوووهر 1
ـــ اووووال اسووت .حنووابراین،
7
4
وجهوع سهام ورثه ،حه وحزان 1
ـــ از وقدار اووال وتوفی بیشتر است.
5
اهوول تسوونن در چنووحن ووووردی ایوون کهجووود را حووه نسووجت ،وحووان ههووۀ ورثووه توز خووع
وی کنند ،اوا حسب فقه شحعۀ دوازده اواوی ،نقص حه «دو خواهر پدر و ووادری» وارد

شده و از سهن االرث آنان کسر ویشود.
حنابراین ،سهن االرث شوهر 1
ـــ اووال بوده و حاقحهانده ،سهن دو خواهر است کوه
4
2
حهطور وساوی بینشان تقسحن ویشود.
َْ
صحج
 تع ٖ

مسأله  .1291اگوور وجهوووع سووهام ورثووه ،از وجهوووع اووووال وتوووفی کهتوور حاشوود ،اهوول

تسوونن شووحوهای را در وووورد سووهام ارث حكووار وی گحرنوود کووه حووه آن در اصووطالح فقهووی،
َ
«ت ْعصحب» 3وی گوخند؛
حه این صوورت کوه وقودار اضوافه را حوه « َع َصوجۀ وحوت» وویدهنود و ووراد از عصوجه،

دهد که کسرى داشته حاشد»؛ فسوعكافی ،ح ،3کتاب الهوارخث،حاب فی احطال العول ،ص.35
حنابراین ،حتها خداوند وتعال در این گونه ووارد ،قانونی وضع کرده که حا توجوه حوه آن ،کهجوودى وتصوور
بیان شده است.
نحست ،شرح این قانون در رواخات اهل بیت
 .1حه قسهت «ششن» ،از وسألۀ « »1134وراجعه شود.
 .2حه وسألۀ « »1155وراجعه شود.
« .3تعصووحب» در لغووت ،وصوودر حوواب تفعحوول از رخش وۀ «عصووب» ،حووه وعنووای وحكوون کووردن ،احاطووه کووردن
ویحاشد و واژۀ « َع َصجة الهتوفی» نحز از ههحن رخشه ،حه وعنای «خوخشان وذکر وتوفی» وانند برادر و عهوو
ویحاشوود .حكهووت ایوون نووامگووذاری ،آن اسووت کووه در زنوودگی عشووحرهای و قجحلووهای گذشووته ،ایوون افووراد در
اطراف شخص بوده و از او حهاخت وی کردند.
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ُُ
خوخشان وذکری هستند که حدون واسطه خا حا واسطۀ ذکور حه وحت ونتسوب هسوتند
و گوواهی نحووز َع َصووجه را حووا تفصووحلی شوواول حعضووی از افووراد و نووث ونسوووب حووه وحووت
ویدانند .تعصحب ،از اختصاصات فقه اهلتسنن است و فقوه شوحعۀ دوازده اوواوی
آن را نپذیرفته است.

وثال اگر ورثۀ وتوفی فقط خک دختر حاشد ،سوهن االرث وی 1
ـــ اوووال وحوت اسوت
4
و 1
ـــ اووال اضافه ویآخد.
4
اهل تسنن در چنحن ووردی ،حاقحهاندۀ اووال را حدون رعاخت طجقه و دستۀ ارث،
وتعل ووق ح ووه َع َص ووجه ویداننووود ،و ووثال ا گ وور وح ووت ع ووالوه ب وور دخت وور ،خ ووک ب وورادر خ ووا عه ووو

داشته حاشد ،این وقدار اضافه را حه او ویدهند؛

اوووا حسووب فقووه شووحعۀ دوازده اووواوی ،وقوودار اضووافه حووه «دختوور» داده ووویشووود.

حنابراین ،دختر تهام اووال وتوفی را ارث ویبرد.

1

ههووحن طووور ،ا گوور ورثووۀ وتوووفی پوودر و خووک دختوور حاشوود ،سووهن االرث پوودر 1
ـــ اووووال
5
ـــ اووال است .حنابراین4 ،
وحت و سهن االرث دختر 1
ـــ اووال اضافه ویآخد.
5
4
اهووول تسو وونن در چنو ووحن وو وووردی ،حاقحهانو وودۀ اوووووال را حوووه عصوووجه واننو وود بو وورادر و

عهوی وتوفی ویدهند؛

اوا حسب فقه شحعۀ دوازده اواوی ،وقدار اضوافه حسوب سوهام حوه نسوجت خوک و
سه ،بین «پدر و دختر» تقسحن وویشوود .حنوابراین ،سوهن االرث پودر 1
ـــ اوووال وحوت و
0
2
سهن االرث دختر 7
ـــ اووال ویحاشد و حه َع َصجه هن چحزی ارث نهیرسد.
0
هجه خا صلح اووال در زوان ححات حه فرزندان وشروط حه ارث نجردن آنان

مسأله  .1291حخشوووش اوووووال حووه فرزنووودان در زوووان ححووات ،ووجووب وحووروم شوودن
فرزندان از ارث نهیشود.

 .1حه وسألۀ « »1105وراجعه شود.
 .2حه وسألۀ « »1150وراجعه شود.

ارث /

مسأله  .1292ا گوور فووردی وووثال ونووزل خوووخش را حووه خكووی از فرزنوودانش حووه قحهووت کوون

حفروشد خا آن را حهطور وجانی صلح نهاخد خا بجخشد 1حه شرط آنكه فرزند ووذکور ،حعود
از وفووات وی ،سووهن االرث خوووخش را وطالجووه نكوورده و حووه سووایر ورثووه تهلحووک نهاخوود،

2

چنانچوه حعوود از وفووات پودر ،ایوون فرزنوود از عهول حووه شوورط تخلوف نهاخوود و سووهن االرث
خوخش را وطالجه کند ،ولی شورعی وتووفی (وصوی خوا حوا کن شورع) حسوب وصولحت

ویتواند وی را نسجت حه انجام شرط الزام نهاخد.

3

ههووحن طووور ،وی (ولووی شوورعی وتوووفی) ووویتوانوود در صووورت فوووق ،قوورارداد بیووع خووا

صلح خا هجه را فسخ کند 4و در این صورت ،وال حه ولک وتوفی بر ویگردد و حسب

ووازین ارث حه ورثه ارث ویرسد.

5

مسأله  .1293ا گوور فووردی وووثال ونووزل خوووخش را حووه خكووی از فرزنوودانش حووه قحهووت کوون

حفروشوود خووا حووهطووور وجووانی صوولح نهاخوود خووا بجخشوود حووه شوورط آنكووه وی حووق ارث بووردن
نداشته حاشد 6،شرط وذکور حاطل است و چنانچه حعد از وفوات وطالجوۀ ارث نهاخود،
الزم است سهن االرث وی حه او داده شود؛

الجته در این وورد ،فرد وذکور (وتوفی) حه جهت حاطل بوودن شورط حوق داشوته در

 .1حا رعاخت شراخط صحت صلح و هجه.
 .2شرط وذکور« ،شرط فعل» ناوحده ویشود که توضحح آن در جلد سوم ،وسألۀ « »455ذکر شد.
 .3شاخان ذکر است ،فرد وذکور ویتواند در زوان ححات خوخش در ضهن انعقاد عقدی حوا فرزنودش  -واننود
صلح وال حه وی  -برای شخص خا اشخاص ووورد اعتهوادی حوا توافوق آنوان وکالوت شورعی حگحورد توا آنوان
وکحل حاشند از طرف فرزندش ،سهن االرث او را حه سایر ورثه تهلحک نهاخنود و در ایون صوورت ،نحوازی حوه
الزام از طرف وصی خا حاکن شرع نحست.
 .4شاخان ذکر است ،این حق فسخ (خحار تخلف شرط) برای «ولی وحت» ثاحت است ،نه ورثه.
 .5در صورتی که وال اتالف گردخده خا تلف شده خا در حكن تلف است ،وثل آنكه فروخته شده ،در اشوحای
وثلی ،رجوع حه وثل و در اشحای قحهی رجوع حه قحهت ویشوود؛ توضوحح وعنوای وثلوی و قحهوی در جلود
سوم ،فصل «غصب» ،در وساجل « 1040و  »1040ذکر شد.
 .6حه این وعنا که وی حعد از وفات پدر ،هحچ گونه حقی در اوووال وتووفی و دارایوی حاقحهانوده از وی نداشوته
حاشود و وووال حاقحهانووده حوه سووایر ورثووه ارث برسوود؛ شورط وووذکور« ،شوورط نتحجووه» ناوحوده ووویشووود .توضووحح
وعنای شرط نتحجه در جلد سوم ،وساجل « 455و  »744ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

زوووان ححووات خوووخش قوورارداد را فسووخ نهاخوود و چنانچووه حووه سووجب عووذری واننوود عوودم

اطالع از حق فسخ ،اقدام حه آن نكرده ،حق خحار وذکور حه ورثهاش ارث ویرسد؛

ولی ههوان طوور کوه در جلود سووم ،وسوألۀ « »753ذکور شود ،اسوتفاده از ایون حوق

خحار حاخد حا توافق ههۀ ورثه حاشود .حنوابراین ،ا گور فرزنود ووذکور راضوی حوه فسوخ نشوود،
فسخ حقحۀ ورثه بیاثر است و واقع نهیشود.

ووان ارث

مسأله  .1294حعضی از اوور وانع از ارث بردن وارث ویشود .آن اوور عجارتند از:

 .1کفر و ارتداد؛  .2قتل؛  .3وتولد شدن از زنا؛ ِ .4لعان؛  .5عجد خا کنحز بودن.

1

توضحح برخی از این ووارد ،در وساجل حعد بیان ویشود.
 .9 کفر و ارتداد

مسأله  .1295وسووولهان از کووافر ارث ووویبوورد ،ولووی کووافر از وسوولهان ارث نهوویبوورد،

هرچند از خوخشاوندان نزدخک وسلهان حاشد .حنوابراین ،ا گور وسولهانی فووت نهاخود و

تنهووا فرزنوودش پسوور کووافری حاشوود کووه دارای فرزنوود وسوولهان اسووت ،پسوور کووافر از او ارث

نهیبرد و ارث حه نوۀ وسلهان او ویرسد.

در ایوون حكوون ،فرقووی بووین کووافر حر بووی ،ذوووی و ورتوود (چووه ورتوود فطووری ،چووه ورتوود

ولی) نحست.

مسأله « .1296ورتود» فوردی اسوت کوه از دیون اسووالم خوارح شوود و کوافر گوردد و بوور دو

قسن است« :ورتد فطری»« ،ورتد ولی».

«ورتد فطری» فردی است که در هنگام والدت ،پدر خوا ووادرش خوا هور دو وسولهان

بودهاند و حعد از رسحدن حه سن تهحیز و رشود عقلوی  -هرچنود قجول از حلووغ  -اسوالم را
 .1درحارۀ وانع بودن « ِلعان» و «عجد و کنحز بودن» از ارث ،حه کتاب هًهاجالصفالسیى ،ح ،7فصول «اْلرث»،
وجحث «فی ووانع االرث» ،اْلور الثالث :الرق و اْلور الخاوس :اللعان ،وراجعه شود.

ارث /

حه عنوان دین خوخش انتخاب نهوده حاشد و حعد از آن از آیین اسالم خارح شود.

تعرخووف «ورتوود ولووی» ههاننوود ورتوود فطووری اسووت حووا ایوون تفوواوت کووه در هنگووام

والدت ،پدر و وادرش هر دو کافر بودهاند و در وساجل حعود ،احكوام ارث هور خوک از دو

قسن بیان ویشود.

1

مسأله  .1297ا گوور ورتوود فطووری ووورد حاشوود ،اووووال وی در هنگووام ارتووداد ،حعوود از ادای

دیووون ،ههاننوود وتوووفی بووین ورثووهاش تقسووحن ووویشووود ،هرچنوود هنوووز زنووده حاشوود و
چنانچووه حعوودا توحووه نهاخوود ،وراعووات وقتضووای احتحوواط نسووجت حووه اووووال وووذکور توورک

نشود؛

2

اوووا اووووال جدخوودی کووه پووس از ارتووداد حووا فعالحووت اقتصووادی وطووابق حووا وعوواوالت

شوورعی خووا از طریووق ارث خووا هدخووه و واننوود آن حووه وی ووویرسوود ،والووک آنهووا وحسوووب

ویشود ،هرچند توحه نكرده حاشد.

مسأله  .1298اگر ورتد ولی ورد حاشد ،تا زوانی که حه سجب اجرای حد ارتداد خا غحر

آن فوووت ننهوووده ،اووووال وی حووه سووجب ارتووداد از ولكحووتش خووارح نهوویشووود و حووه ارث

نهوویرسوود ،ولووی تووا زوووانی کووه توحووه نكوورده ،واننوود سووایر کفووار از وحووت وسوولهان ارث
نهیبرد.

مسأله  .1299اگر زن ورتد شود  -ورتد فطری خا ولوی  -در ووورد اوووال وی و نحوز ارث،

حكن ورتد ولی ورد جاری ویشود.
 .3 قتل

مسأله  .1311اگر «قتل عهدا و از روی ظلن» 3حاشد ،قاتل از وقتول ارث نهیبرد.

4

 .1احكام وربوط حه ازدواح فرد ورتد ،در وساجل « 107و حعد از آن» ذکر شد.
 .2از آنجایی که وهكن است حا توحه نهودن حكن انتقال و تقسحن اوووال بوین ورثوهاش سواقط و حاطول شوده و
اووال حه ولكحتش برگردد و نحز وهكن است انتقال وذکور صوححح بووده و حاطول نشوود ،حنوابراین احتحواط
واجب آن است که در این صورت ،وی حا ورثهاش نسجت حه اووال وذکور وصالحه نهاخند.
 .3تعرخف «قتل عهد» در فصل «دخات» ،وساجل « 1743و  »1744ذکر ویشود.
 .4در این حكن ،فرقی بین اخنكه قاتل خک نفر خا چند نفر حاشد نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنابراین ،اگر کسی خكی از خوخشاوندان خود را حه ناحق حكشود ،از او وطلقوا ارث

نهیبرد؛

اوووا ا گوور او را حووه حووق حووه قتوول برسوواند از او ارث ویب ورد ،واننوود وووواردی کووه قتوول حووه

جهووت قصوواص خووا اجوورای حوود خووا دفوواع  -حووا رعاخووت شووراخط شوورعی آن  -واقووع شووده

حاشد.

مسأله  .1311در قتوول عهوودی کووه وووانع از ارث اسووت ،فرقووی نحسووت قاتوول «وجاشوور در

وقوع قتل» حاشد ،وثل اخنكه حا استفاده از سالح سرد وانند چواقو خوا شهشوحر خوا سوالح

گوورم واننوود انووواع وختلووف اسوولحه خووا وووواد ونفجووره از روی عهوود اقوودام حووه قتوول کسووی

نهاخوود ،خووا آنكووه «سووجب در وقوووع قتوول» حاشوود ،طووور ی کووه عرفووا صوودق نهاخوود کووه قتوول
توسط وی واقع شده است؛

وثل اخنكه عهدا شخصی را داخول قفوس ححوانوات درنوده بیانودازد و درنودگان او

را حخورند خا از روی عهد وی را در وكوانی حوه وودت طووالنی حودون آب و غوذا زنودانی

کنوود تووا از گرسوونگی خووا تشوونگی حهحوورد خووا وحزحووان از روی عهوود بوورای وههووانش غووذای

سهی جهت تناول حاضر نهاخد و وههان حدون اطالع از سهی بودن غذا آن را حخوورد

و حهحرد ،خا عهدا حه دیوانه خا حچۀ غحر وهحزی اور کند که دخگوری را حكشود و او آن کوار
را انجام دهد.

مسأله  .1312فردی که در اثر احوداث اوووری واننود حفور گوودال ،قورار دادن سونو و
ان وووداختن اش وووحای لغزنووووده در وع وووابر ،سو ووجب وقو وووع حادثو ووه و فو وووت شو وودن خكو ووی از

خوخشوواوندان خووود شووده ،طوووری کووه فوورد وووذکور عرفووا قاتوول وحسوووب نشووود  -واننوود

اخنكه قصد کشتن او را نداشته و احداث اوور ووذکور وعهووال ونجور حوه قتول نهویشوده -
ایوون اووور وووانع از ارث بووردن او از وقتووول نحسووت ،هرچنوود ووجووب ضووهان و دخووه بوور وی
ویشود.

1

 .1توضحح بیشتر در فصل «دخات» ،وورد دوم از وسألۀ « »1777ذکر ویشود.

ارث /

مسأله  .1313اگوور «قتوول حووه صووورت خطووای وحووض خووا شووجه عهوود» حاشوود 1،قاتوول از

دخووهای کووه در اثوور قتوول ثاحووت ووویشووود ،ارث نهوویبوورد؛ ولووی از سووایر اووووال وقتووول  -حووا

توضححاتی که قجال بیان شد  -ارث ویبرد.

در ایوون حكوون ،فرقووی نحسووت قاتوول «وجاشوور در وقوووع قتوول شووجه عهوود خووا خطووایی»

حاشوود 2خووا «سووجب در وقوووع قتوول شووجه عهوود خووا خطووایی حاشوود ،طووور ی کووه عرفووا صوودق

نهاخد که قتل توسط وی واقع شده» است ،وثول اخنكوه درب انجوارش را حودون آنكوه از
حضور شخصی در آن اطالع داشته حاشود ،بجنودد و آن شوخص راهوی بورای رهوایی از
وكووان نداشووته و از گرسوونگی خووا تشوونگی حهحوورد خووا وحزحووان حوودون اطووالع از سووهی بووودن

غووذا ،آن را بوورای وههووانش جهووت تنوواول حاضوور نهاخوود و وههووان نحووز حوودون اطووالع از
سهی بودن ،آن را حخورد و حهحرد.

مسأله  .1314اگر وارث ،خود ،اقدام حه قتول ووورث خووخش نكنود ،حلكوه شخصوی را
اکووراه حووه قتوول ووورثش نهاخوود ،وووانع از ارث نحسووت ،هرچنوود ورتكووب گنوواه بزرگووی شووده
است و حكن حه حجس احد وی ویشود.

مسأله  .1315اگر کسوی خكوی از خوخشواوندان خوود را عهودا حوه قتول برسواند ،هرچنود
خودش از وقتول ارث نهویبورد ،ولوی ووانع از ارث بوردن کسوانی کوه در طجقوۀ پوایینتور

ارث هستند نهیحاشد؛

حنووابراین ،اگوور کسووی  -العحوواذ حووام  -عهوودا پوودرش را حووه قتوول برسوواند و داراى پسوور

حاشد ولی پودرش فرزنودی غحور از قاتول نداشوته حاشود ،پس ِور قاتول از جودش در صوورت

وفات جد ارث ویبرد.

 .7 وتولد شدن از زنا

مسأله  .1316اگر زن و وردی  -العحاذ حام  -اقدام حه عهل زنا نهاخند ،فرزنودی کوه از
 .1تعرخوف «قتول خطوای وحووض» و «قتول شوجه عهوود» و ذکور نهونوههوایی بوورای آن در فصول «دخوات» ،وسوواجل
« 1745و  »1774خواهد آود.
 .2ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

زنا وتولد ویشود ،از پدر و وادرش و کسانی که حوه واسوطۀ پودر خوا ووادر حوه او انتسواب
دارند ،ارث نهیبرد و آنان نحز از او ارث نهویبرنود ،هرچنود سوایر احكوام خوخشواوندی
در وورد آنان جاری ویشود؛

1

الجتووه ا گوور زنووای هوور کوودام از آن دو ،از روی اججووار (ا کووراه) صووورت گرفتووه حاشوود ،در

وورد ههان فورد حكون نزدخكوی در اثور شوجهه (وطوی حوه شوجهه) جواری وویگوردد ،کوه در

وساجل حعد بیان ویشود.

مسأله  .1317اگر زن و وردی بر اثر شجهه اقدام حه عهول نزدخكوی نهاخنود ،فرزنودی کوه

وتولو وود وو وویشووووود ،ته وووام احك وووام نسووووب از جهلو ووه ارث بو ووین او و پو وودر و وو ووادرش و
خوخشاوندان آن دو ثاحت ویحاشد.

2

مسأله  .1318اگر بر اثر نزدخكی حا زن ،فرزندی وتولد شود ،ولی این نزدخكی از جانوب

خكووی از طوورفحن ،زنووا وحسوووب شووود و از طوورف دخگووری زنووا نجاشوود  -وثوول اخنكووه عهوول

نزدخكی از طرف دخگر بر اثر شجهه انجام شده حاشد  -فرزنود وتولود شوده ،از فورد زنا کوار
و کسانی که حه او ونسوب هستند ارث نهیبرد و آنان نحز از او ارث نهیبرند ،هرچند
سایر احكام خوخشاوندی در وورد آنان جاری ویشود؛

اوا بین این فرزند حا فردی که بر اثر شجهه اقدام حه نزدخكی نهوده و کسانی که حوا او

راحطۀ نسوجی دارنود ،تهوام احكوام خوخشواوندی ثاحوت اسوت و وتقواحال از خكودخگر ارث

نحز ویبرند.

مسأله  .1319کسووی کووه از زنووا وتولوود شووده و خوخشوواوندان وی کووه از زنووا نهیحاشووند
(وانند فرزند او و ههسرش) از خكدخگر ارث ویبرند.

َ
 .1توضحح بیشتر در وورد ن َسب (نسجت فاوحلی) فرزند وذکور ،در وسألۀ « »750ذکر شد.
 .2حكن نزدخكی حا ههسر شرعی در اخام ححض خا نفاس خا در حال روزۀ واه روضان خا اعتكواف خوا ؤحورام ،در
وسأله « »750ذکر شد.

ارث /

احکام ارث َح ْهل (جنحن)

برخووی از احكووام ارث وربوووط حووه جنحنووی کووه هووحچ خووک از ووانووع شوورعی ارث در آن

نجاشد 1،در اداوه ذکر ویشود.

مسأله  .1311اگر فردی از دنحا برود در حالی که خكی از ورثۀ او جنحنی حاشد که زنوده

وتولد گردد ،نوزاد وذکور پس از والدت از وتوفی ارث ویبورد ،هرچنود نواقص الخلقوه

حاشد.

مسأله  .1311اگر در وسألۀ قجل جنحن زنده وتولد شود 2،هرچند ودت کهی خا حتی

لحظووهای 3زنووده حاشوود و حعوود حهحوورد ،از وتوووفی ارث ووویبوورد و حعوود از فوووت وی سووهن
االرثش حه ورثۀ او ارث ویرسد.

حنابراین ،اگر جنحن ورده وتولد شود ،ارث نهیبرد ،هرچند قجول از تولود زنوده بووده
و روح در آن دوحووده شووده حاشوود .ههووحن طووور اسووت حكوون ،ا گوور حخشووی از َح ْهوول حووه
صورت زنده از حدن وادر خارح شود و قجل از انفصال و جدایی کاول حهحرد.

4

مسأله  .1312در ارث بردن جنحن ،شرط است که در هنگوام فووت وو ِورث ،نطفوۀ آن
ونعقد گردخده حاشد ،هرچند روح در آن دوحده نشده حاشود .حنوابراین ،ا گور نطفوه حعود

وورث ونعقود شوود  -واننود حعضوی از وووارد تلقوحح وصونوعی  -از فورد ووذکور
از فوت و ِ
ارث نهیبرد ،هرچند زنده وتولد گردد.

مسأله  .1313جنحن تا وقتی وتولود نشوده ارث نهویبورد ،هرچنود وعلووم حاشود کوه در
شكن وادر زنده است.

حنابراین ،اگر فردی از دنحا برود در حالی که خكی از ورثوۀ او جنحنوی حاشود کوه هنووز

وتولد نشده ،در صورتی که برخی از ورثوۀ وتووفی  -غحور از جنوحن ووذکور  -در طجقوه خوا
 .1توضحح «ووانع شرعی ارث» ،در وساجل « 1450و حعد از آن» ذکر شد.
 .2فرق ندارد والدت وی حهطور طجحعی واقع شده خا در اثر بروز سانحه و حادثه رخ داده حاشد.
 .3حعد از والدت (انفصال و جدایی از حدن وادر).
 .4وثال سر نوزاد ظاهر شده و نوزاد شروع حه گرخه نهاخد و قجل از انفصال و جدا شدن کاول از حدن ووادر فووت
نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ورتجوووۀ حعووود ارث حاشووود ،سوووهن االرثوووی حووه وی داده نهوویشووود و ونتظوور والدت جنووحن
ویواند؛

وثال اگر ورد ههسری دارد که عقد ووقت وی است ،چنانچه ههسر ووذکور از وی

حاوله شود و شوهرش در اخام حواولگی فووت نهاخود و وارث شووهر در طجقوۀ اول ارث

فقط ههان حهل حاشد و در طجقۀ دوم ارث برادرش حاشد ،ارثوی حوه بورادر وتووفی داده

نهوویشووود ،حلكووه صووجر ووویکننوود ا گوور جنووحن زنووده وتولوود شوود ،ارث اختصوواص حووه وی
دارد ،وگرنه ارث حه برادر وتوفی داده ویشود.

اوا اگر ورثۀ وتوفی  -غحر از جنوحن ووذکور  -هون طجقوه و ورتجوۀ وی در ارث حاشوند،

جایز است حعد از کنار گذاشتن سهن االرث جنحن ،ارث بین آنان تقسحن شود.

در ایوون صووورت ،ا گوور تعووداد و جنسووحت جنووحن وعلوووم حاشوود  -هرچنوود حووا کهووک

وسوواجل علهووی و پزشووكی  -حاخوود هنگووام تقسووحن ارث بووین سووایر ورثووه ،سووهن االرثووش را

نگه دارند ،اگر زنده حه دنحا آود ،سهن وذکور وتعلق حوه وی اسوت ،وگرنوه سوهن ووذکور
حسب سهام ارث بین سایر ورثه تقسحن ویشود.

حنابراین در وثال فووق ،ا گور ورثوۀ شووهر در طجقوۀ اول ارث ،فقوط خوک پسور و جنوحن

وذکور حاشد و جنحن نحز وعلوم حاشد که دختر است ،اووال وتوفی سه قسهت شوده،

دو قسووهت آن سووهن پسوور اسووت کووه حووه وی داده ووویشووود و خووک قسووهت دخگوور بوورای

جنحن نگه داشته ویشود ،اگر زنده وتولد شود اختصواص حوه وی دارد ،وگرنوه حوه پسور
داده ویشود.

حكوون صووورتی کووه تعووداد و جنسووحت جنووحن وعلوووم نحسووت ،در وسووألۀ حعوود ذکوور

ویشود.

مسأله  .1314ا گور فوردی از دنحووا بورود در حوالی کووه برخوی از ورثوۀ او جنحنووی حاشود کووه

هنوز وتولد نشده و تعداد و جنسحت جنحن وعلوم نجاشد و احتهوال قابول توجوه داده

ودار تعوودادی کووه احتهووال
شووود کووه بوویش از خكووی اسووت ،حنووابر احتحوواط واجووب حووه وقو ِ
ویرود ،سهن االرث وذکر نگه دارند؛

ارث /

در صووورت فوووق ،چنانچووه جنووحن زنووده وتولوود گووردد و وقوودار کنووار گذاشووته شووده

بوویش از سووهن االرث وی حاشوود ،وقوودار ز خووادى بووین سووایر ورثووه تقسووحن ووویشووود و ا گوور

جنحن وذکور ورده حه دنحا بیاخد ،ارثی ندارد و تهام وقدار کنار گذاشته شده بین ورثوه

تقسحن ویگردد.

مسأله  .1315اگر فردی از دنحا برود در حالی که خكی از ورثوۀ او جنوحن ووذکری حاشود

کووه هنوووز وتولوود نشووده و ورثووۀ دخگوور وووثال پوودر و ههسوور وی حاشووند ،در ایوون صووورت

سهن االرث حداقلی ههسر و پدر وتوفی حه آنان داده وویشوود و نسوجت حوه حاقحهانودۀ
ارث ونتظوور والدت جنووحن ووویواننوود ،ا گوور جنووحن زنووده وتولوود شوود ،حاقحهانوودۀ ارث

اختصاص حه وی دارد ،وگرنوه حاقحهانودۀ ووذکور حسوب سوهام ارث بوین ههسور و پودر

وتوفی قسهت ویشود.

ـــ 1اصول اوووال وتووفی حوه ههسور وی 2و 0
حنابراین ،در وثال فوق 7
ـــ  3اصول اوووال
40
40
وتوفی حه پدر وی داده ویشود ،و حاقحهاندۀ اووال خعنی ـــ
 13نگه داشوته وویشوود ،ا گور
40
جنحن زنده حه دنحا آود ،حاقحهاندۀ وذکور اختصاص حه وی دارد ،وگرنه این وقدار نحوز
حسووب سووهام ارث 7
ـــ حووه ههسوور وتووفی و ـــ
 10حووه پوودر وی داده ووویشووود .حنووابراین ،در
40
40
14
این صورت سهن االرث نهایی ههسر وتوفی 5
ـــ و سهن االرث نهوایی پودر وتووفی ـــ
40
40
خواهد بود.
احکام ارث وفقود االثر

مسأله  .1316اگر فردی وفقود االثر شود و خجری از زنده خا ورده بوودن او نجاشود ،حعود

از گذشووت «ده سووال قهووری» از غاخووب بووودن وی ،حكوون حووه «ووووت فرضووی» او شووده و

حعوود از ادای آنچووه از اصوول اووووال وتوووفی برداشووته ووویشووود ،واننوود دیووون 4و عهوول حووه
 .1حه عجارتی 1ــ اصل اووال وحت.
4
 .2کحفحت ارث «زوجه» از اووال شوهرش در این وسأله ،در وساجل « 1404و  »1407ذکر شد.
 .3حه عجارتی 1ــ اصل اووال وحت.
5
 .4توضحح وواردی که از اصل اووال وتوفی برداشته ویشود در فصل «وصحت» ،وسألۀ « »1405ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وصاخای شرعی وتوفی 1،حاقحهاندۀ اووالش بوین کسوانی کوه در هنگوام وووت فرضوی،
وارث او وحسوب ویشوند تقسحن ویگردد؛

2

الجته ،تقسحن ارث حعد از گذشت «چهار سال قهری» از زوان وفقود شدن و عودم

اطالع از زنده بودن خوا فووت وی نحوز جوایز اسوت ،وشوروط بور آنكوه در ایون وودت ،ورثوه

فحص و جستجوی الزم را 3در وورد وی حا اذن حاکن شرع انجام داده حاشند.

مسأله  .1317اگر فرد وفقود االثر حعد از تقسحن ارث حه هر خوک از صوورتهای وسوألۀ

قجل ،حاضر شود خا وعلوم شود که وی در هنگام حكن حوه وووت فرضوحش زنوده بووده،
حكن وذکور در تقسحن ارث حاطل وحسوب ویشوود و افورادی کوه در اوووالش تصورف

کردهاند ضاون ویحاشند.

حکن ارث افراد خنثی (دو جنسیها)

ُ
مسأله « .1318خ ْنثی» حه کسی گفته ویشود که دارای اندام تناسولی ظواهری ووذکر
و و نث هر دو ویحاشد.

چنحن شخصی ،چنانچه ووذکر خوا و نوث بوودن (جنسوحت واقعوی) او  -هرچنود حوا

شحوههای جدخد در علن پزشكی  -وعلوم حاشد ،در هر خوک از احكوام شورعی وطوابق
آن عهل وینهاخد؛

در غحر این صورت ،حه «نشانههایی کوه در شورع بورای تشوخحص جنسوحت وعوحن

شده» رجوع وویکنود ،از جهلوۀ آنهوا کحفحوت خوروح ادرار وویحاشود ،چنانچوه از انودام
تناسوولی وووذکر ادرار نهاخوود ووذکر و در صووورتی کووه از انوودام تناسوولی و نووث ادرار نهاخوود
و نث وحسوب وویشوود و در صوورتی کوه از هور دو انودام تناسولی ادرار وویکنود ،ولوی
خروح ادرار از خكی از آن دو ،زودتور شوروع وویشوود ،ههوان انودام وعحوار ووذکر خوا و نوث

بودن فرد ویحاشد؛

 .1در صورت وجود وصحت.
 .2احكام وربوط حه طالق زوجۀ فردی که وفقود االثر شده در فصل «طالق» ،وساجل « 550و حعد از آن» ذکر شد.
 .3حا توضححی که در فصل «طالق» ،وجحث «احكام وفقود اال ثر» ،وسألۀ « »531ذکر شد.

ارث /

اوووا چنانچووه خووروح ادرار از هوور دو انوودام تناسوولی ههزوووان حووا هوون شووروع شووود ،ولووی

قطووووع شووووودن خ ووروح ادرار از خكوووی از دو ان وودام تناسو و ولی دیرت وور از دخگو و وووری صو و و وورت
گحو وووورد ،وسووأله وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک

نشود.

1

مسأله  .1319اگر جنسحت فرد خنثوی از شوحوههوای ووذکور در وسوألۀ قجول وشوخص

نشود ،برای تعحین وقدار ارث او الزم است خوک حوار ووذکر فورض شوود و سوهن االرثوش
وحاسجه گردخده و حار دخگر و نث فرض شود و سهن االرثش حساب شود؛

سووهن االرث نهووایی فوورد خنثووی ،وحوانگحن دو عوودد فوووق ووویحاشوود؛ وووثال ا گوور ورثووۀ

وتوووفی دو پسوور و خووک خنثووی حاشوود ،در صووورتی کووه خنثووی و وذکر فوورض شووود ،سووهن
ـــ او وووال وت وووفی و چنانچ ووه و ن ووث ف وورض ش ووود ،س ووهن االرث ووش 1
االرث او 1
ـــ او وووال
0
7
2
خواهد بود .حنابراین ،وحانگحن دو کسر فوق 0
ـــ سهن االرث نهایی و ی ویحاشد.
10
مسأله  .1321اگر فردی هحچ کدام از اندام تناسلی ظاهری ووذکر و و نوث را نداشوته

حاشووود و راه دخگ ووری نح ووز ب وورای تش ووخحص جنس ووحت واقع ووی وی نجاش وود  -هرچن وود ح ووا

شحوههای جدخد در علن پزشكی  -حاخود بورای تعحوین سوهن االرث او از قرعوه اسوتفاده
شود 3و حنابر احتحاط الزم ،اجرای قرعه توسط حاکن شرع خا وکحل وی صورت گحرد.

حکن توارث افرادى که در اثر غرق ،زلزله ،تصادفات رانندگی و وانند آن فوت شدهاند

مسأله  .1321ا گوور دو نفوور حووه جهووت خوخشوواوندی نسووجی خووا سووججی (واننوود زوجحووت)

وارث خكوودخگر وحسوووب شوووند ،در صووورتی کووه وعلوووم حاشوود «حووهطووور هوون زوووان» بوور اثوور
حادثه (وانند غرق ،زلزله و زیر آوار واندن ،صاعقه ،ریزش کووه ،آتوشسووزی ،در خودن

ححوانوووات وحشوووی ،جنوووو ،سوووانحه رانن وودگی) خ ووا و وورگ طجحع ووی ف وووت نه ووودهان وود،
 .1حكن ترانسها خا افراد تراجنسی ( )transsexualدر فصل «احكوام پزشوكی» ،وجحوث «تغحیور جنسوحت»
ذکر شد.
4
11
 .2حه عجارتی سهن االرث هر خک از دو پسر ــ اووال وتوفی و سهن االرث خنثی ــ اووال ویحاشد.
74
74
 .3کحفحت انجام قرعه وشاحه آنچه در جلد سوم ،فصل «شرکت» ،وجحث «قسهت» ذکر شده ،ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اووالشان حه ورثۀ زندۀ هر کدام از آن دو ارث ویرسود و هوحچ کودام از آن دو نفور از فورد

دخگر ارث نهیبرد؛

این حكن در فوت «هن زوان» بیشتر از دو نفر نحز جاری است.

مسأله  .1322ا گوور دو نفوور حووه جهووت خوخشوواوندی نسووجی خووا سووججی (واننوود زوجحووت)

وارث خكدخگر وحسوب شوند ،در صورتی که وعلوم نجاشد که «هن زووان حوا هون فووت

نهودهاند خا خكی حعد از دخگری فوت شده» ،خا وعلووم حاشود کوه «هون زووان حوا خكودخگر

فوووت ننهووودهانوود ،ولووی وشووخص نجاشوود کوودام خووک زودتوور فوووت شووده اسووت» ،در ایوون
صووورت  -حووا وجووود شووراخطی کووه در وسوواجل حعوود گفتووه خواهوود شوود  -از خكوودخگر ارث
ویبرند.

شاخان ذکر است ،حكن وذکور در وورد «ورگ طجحعوی و هور خوک از انوواع حووادث»

جاری وویحاشود ،هرچنود احتحواط وسوتحب اسوت کوه در غحور «غورق شودن و ز یور آور

وانوودن» از سووایر عواووول فوووت  -خصوصووا ووورگ طجحعووی  -بووین ورثووۀ هوور کوودام حووا ورثووۀ
دخگری وصالحه صورت گحرد؛

حكن وذکور در این وسأله ،در فوت بیشتر از دو نفر نحز جاری ویحاشد.

مسأله  .1323کحفحت ارث بردن افراد وذکور در وسأله قجل حه شرح ذیل ویحاشد:

چنانچه افراد فوت شده حه نامهای «علی» و «فاطهه» حاشند ،احتودا «علوی» وحوت

فرض ویشود و اووال وی حه «فاطهه» و ورثۀ زندۀ «علی» حه ارث ویرسد.

سپس «فاطهوه» وحوت فورض وویشوود و اوووال اصولی وی 1حوه «علوی» و ورثوۀ زنودۀ

«فاطهه» حه ارث ویرسد.

در نهاخت اووالی که «علی» از «فاطهه» ارث برده ،بین وارثحن زندۀ «علی» تقسوحن

ووویشووود و نحووز اووووالی کووه «فاطهووه» از «علووی» ارث بوورده ،بووین وارثووحن زنوودۀ «فاطهووه»

تقسحن ویگردد.

شاخان ذکر است ،هحچ کودام از افوراد فووت شوده ،از آنچوه دخگورى از او ارث بورده،

 .1نه آنچه از «علی» ارث برده است.

ارث /

ارث نهیبرد و توارث بینشان اختصاص حه «اصل اووال» آنان دارد.

وثال ا گور زن و شووهری کوه عقود داجون بووده و هوحچ خوک از آن دو فرزنود ندارنود غورق

شوند و وعلوم نجاشد کدام خک زودتر از دخگری فوت نهوده است و وارث زندۀ شووهر،

تنهووا بوورادر وی حاشوود ،و وارث زنوودۀ زن ،تنهووا خووواهرش حاشوود حووه صووورت ذیوول عهوول
ویشود:

احتوودا  -وووثال  -فوووت شوووهر و زنووده بووودن ههسوورش فوورض ووویشووود و ههسوور 1
ـــ
0
دارایی شوهرش را ارث ویبرد و این وقدار حه وارث زنودۀ ههسور خعنوی خوواهرش ارث
ویرسد و حاقحهاندۀ دارایی شوهر خعنی 7
ـــ  ،سهن االرث برادر وی ویحاشد.
0
1
ـــ
سووپس ووورگ زن و زنووده بووودن شوووهرش فوورض ووویشووود و شوووهر اووووال اصوولی
4
ههسرش را ارث ویبرد و این وقدار حه وارث زندۀ شوهر خعنی برادرش ارث ویرسود و
حاقحهاندۀ اووال اصلی زن خعنی 1
ـــ  ،سهن االرث خواهر وی ویحاشد.
4
حنووابراین ،از 1
ـــ اووووالی کووه شوووهر از وووال زن ارث بوورده (وووال غحوور اصوولی شوووهر)،
4
زوجه ارث نهیبرد .ههچنحن ،از 1
ـــ اووالی که زوجه از وال شوهر ارث برده (وال غحر
0
1
اصلی ههسر) ،شوهر ارث نهیبرد.

مسأله  .1324حكن وذکور در وسألۀ قجل ،شاول فرضی که افراد فوت شده بیشتر از
دو نفر حاشند نحز ویشود.

وووثال ا گوور غوورق شوودگان ،زن و شوووهری حووه نووامهووای «فاطهووه» و «علووی» و فرزندشووان

«حسووحن» حاشووند و وارث زنوودۀ علووی ،پوودرش بوووده و وارث زن ودۀ فاطهووه ،وووادر وی و
وارث زندۀ حسحن ،پسرش حاشد:

احتدا  -وثال  -ورگ علی و زنده بودن فاطهه و حسحن فرض ویشود و فاطهوه 1
ـــ
4
دارایی علی و حسحن ـــ
 13دارایی وی را ارث ویبرد و سهن االرث فاطهوه حوه ووادرش،
40
و سهن االرث حسحن حه پسرش ویرسد و 1
ـــ اووال علی را پدرش ارث ویبرد.
5

 .1پس در فرض وذکور ،وارث زندۀ شووهر (بورادر وی) 7
ــ از ووال اصولی شووهر و 1ــ دارایوی ههسور وی را ارث
0
4
ویبرد و وارث زندۀ زن (خواهر وی) 1ــ از وال اصلی وی و 1ــ دارایی شوهرش را ارث ویبرد.
0
4

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

سووپس ووورگ فاطهووه و زنووده بووودن علووی و حسووحن فوورض ووویشووود و علووی 1
ـــ اووووال
0
اصوولی فاطهووه و حسووحن 3
ـــ اووووال اصوولی وی را ارث ووویبوورد و سووهن االرث علووی حووه
14
پدرش و سهن االرث حسوحن حوه پسورش وویرسود و 1
ـــ اوووال اصولی فاطهوه را ووادرش
5
ارث ویبرد.
سپس ،ورگ حسحن و زنوده بوودن علوی و فاطهوه فورض وویشوود و علوی 1
ـــ اوووال
5
اصوولی حسووحن و فاطهووه 1
ـــ اووووال اصوولی وی را ارث ووویبوورد و سووهن االرث علووی حووه
5
پدرش ،و سهن االرث فاطهوه حوه ووادرش ارث وویرسود ،و 0
ـــ اوووال اصولی حسوحن را
5
فرزندش ارث ویبرد.
شاخان ذکر است ،حسحن از اووالی کوه علوی از فاطهوه ارث بورده (ووال غحور اصولی

علووی) و ههچنووحن از اووووالی کووه فاطهووه از علووی ارث بوورده (وووال غحوور اصوولی فاطهووه)،

ارث نهیبرد و نحز از اووالی کوه علوی و فاطهوه از او ارث بوردهانود ،ارث نهویبورد و ایون
حكن در وورد سایر ورثۀ فوت شده نحز جاری است.

1

مسأله  .1325حكووون تووووارث در ووووورد اف وورادی ک ووه در وس وواجل گذش ووته بی ووان ش وود در

صووورتی اسووت کووه وووانعی از «ووانووع شوورعی ارث» بوورای هوور خووک از آنووان نسووجت حووه فوورد

دخگر نجاشد.

حنووابراین ،ا گوور وووثال دو بوورادر خكووی وسوولهان و دخگووری کووافر ،غوورق شووده حاشووند و

وعلوووم نجاشوود کوودام خووک زودتوور فوووت شووده و وارث وسوولهانی نحووز در دسووتۀ اول ارث

نداشته حاشند ،برادر وسلهان از برادر کافر ارث ویبرد ،اوا برادر کافر حه جهوت اخنكوه
ُ
وانع ارث (کفر) دارد از برادر وسلهان ارث نهیبرد.

ههچنحن ،اگر دو برادر که هر کدام دارای فرزند هستند ،در سانحۀ رانندگی جوان

خود را از دست دهند و وعلوم نجاشد کدام خک زودتر فووت شوده ،در ایون صوورت حوه
 .1حنووابراین ،پوودر علووی 1ــ اووووال وی را حووه ههووراه 1ــ اووووال فاطهووه و 1ــ اووووال حسووحن ارث ووویبوورد و وووادر
5
0
5
 13اوووال
فاطهه51 ،ــ اووال وی را حه ههراه 41ــ اوووال علوی و 51ــ اوووال حسوحن ارث وویبورد و پسور حسوحن ــ
40
علی را حه ههراه 3
ــ اووال فاطهه و 0
ــ اووال حسحن ارث ویبرد.
14
5

ارث /

سووجب وجووود فرزنوود براخشووان در دسووتۀ اول ارث ،هووحچ خووک از دو بوورادر از دخگووری ارث

نهیبرد؛

ولووی اگوور فقووط خكووی از آن دو دارای فرزنوود حاشوود ،وی از بوورادرش کووه فرزنوود خووا وارث

دخگووری در دسووتۀ اول ارث نوودارد ارث ووویبوورد؛ اوووا بوورادر دخگوور از فوورد وووذکور حووه سووجب

داشتن فرزند ،ارث نهیبرد.

مسأله  .1326اگر ارث بردن افراد وذکور از خكدخگر در وساجل گذشته ،دارای شرطی

حاشد ،که تحقق آن وعلوم نجاشد ،حكن توارث بین آنان جاری نهیشود؛

وثال اگر پدری حا دو فرزندش غرق شودهانود ،چنانچوه احتهوال عقالیوی داده شوود

که در هنگام فوت دو فرزند ،پدر زنده بوده ،هحچ خک از دو فرزند از دخگری (برادرش)

ارث نهوویبوورد ،حووه سووجب اخنكووه شوورط توووارث بووین آن دو ،زنووده نجووودن پوودر در هنگووام

فوتشان ویحاشد و فرض این است که این اور وعلوم نحست؛

اوا اگر وعلوم حاشد که فوت پدر قجل از فوت دو فرزندش اتفاق افتاده ،ولی وعلوم

نجاشد که کدام خک از دو فرزند زودتر از دخگری فوت شوده اسوت ،هور خوک از آن دو در

صورت نجودن وارث در دستۀ اول ارث ،از دخگری ارث ویبرد.

ديات
اگر انسان فردی را حكشد خا آسحب و صدوۀ حدنی حوه او برسواند حوا وجوود شوراخطی،

قصاص خا دخه حه حسب اختالف ووارد بر او ثاحت ویشود.

1

در وسوواجل حعوود ،احتوودا توضووحح اقسووام قتوول و اصووطالحات ور بوووط حووه آن در طووی

وساجلی ذکر شده و سپس احكام قتل و سایر صدوات و آسحبها بیان وی گردد.
اقسام قتل

«قتل» سه قسن است؛  .1قتل عهدی؛  .2قتل شجه عهد؛  .3قتل خطجی.
 .9 قتل عهدی

مسأله « .1327قتل عهدی» در دو وورد وحقق ویشود:

الف .فرد قاتل حوا عهلوی کوه انجوام وویدهود قصود کشوتن وقتوول را داشوته حاشود،

هرچند عهل او وعهوال وستلزم قتل نجاشد.

 .1احكووام وربوووط حووه سووقط جنووحن در فصوول «احكووام پزشووكی» ،وجحووث «احكووام سووقط جنووحن» ذکوور شوود.
حنابراین ،برای آشنایی حا دخات سقط جنحن حه فصل وربوط حه آن وراجعه شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنابراین ،اگر فرد چحزی را که وعهوال ووجب قتول نهویشوود ،حوه سوهت شخصوی

پرتاب کند حه اوحد اخنكه این عهل سجب کشتن آن شخص شود و فرد وذکور هون در

اثر اصاحت شیء پرتاب شده حهحرد ،چنحن عهلی «قتل عهد» وحسوب ویشود.

ب .فرد قاتل قصد کشتن وقتول را حا عهلش نداشته حاشود ،ولوی عهول او وعهووال

 هرچند نسجت حه شخص وورد جناخت  -ووجب کشتن ویشود و فرد قاتل حه ایوناور ولتفت حاشد.

حنووابراین ،اگوور فوورد قصوود زدن شخصووی را داشووته ،ولووی نهوویخواسووته او را حكشوود و

کحفحت زدن از جهت ابزار حوه کوار رفتوه و شودت ضورحه و عضوو وحول اصواحت و سوایر

اوور حه گونهای حاشود کوه وعهووال ونجور حوه قتول وویشوود و توجوه هون داشوته حاشود کوه

کحفحت وذکور وعهوال کشنده است ،چنحن عهلی «قتل عهد» وحسوب ویشود.

وثل اخنكه فرد ،شخصی را از حلنودی حوه پوایین پورت کنود و پورت شودن از چنوحن

ارتفوواعی وعهوووال ووجووب کشووته شوودن حاشوود و فوورد پوورت کننووده حووه ایوون اووور ولتفووت

حاشد.

مسأله  .1328در قتل عهود ،الزم نحسوت بورای قاتول احوراز شوود کوه عهلوش ووجوب

قتل ویشود .حنابراین ،اگر احتهال عقالیی قتل هن حدهد کافی است که قاتل عهود
وحسوب شود؛

وثال اگر فرد اسلحه را حه سهت سر شخصی نشانه حگحرد و واشوۀ آن را فشوار دهود

در حالی که احتهال وعقول وجود فشنو در آن را حدهد ،ولی خقحن حه وجود فشونو

نداشووته حاشوود و ایوون اووور ووجووب کشووته شوودن فوورد وووذکور گووردد ،کشووتن او از قجحوول

«قتل عهد» خواهد بود.
 .3 قتل شجه عهد

مسأله « .1329قتل شجه عهد» در دو وورد وحقق ویشود:

الففف .فوورد قاتوول قصوود انجووام عهلووی را نسووجت حووه شووخص وقتووول داشووته ،ولووی

دخات /

نهیخواسته وی را حه قتل برساند و عهل ووذکور وعهووال ووجوب قتول نجووده خوا اخنكوه
حووه ایوون اووور التفووات و توجووه نداشووته اسووت ،ولووی آن عهوول اتفاقووا ووجووب کشووته شوودن
طرف وقابل شود؛

وانند اخنكه فرد حدون قصد قتل حه صوورت شوخص دخگور سوحلی بزنود حوه گونوهای

که وعهوال کشنده نحست ،ولی اتفاقا لطهۀ وذکور ووجب فوت وی گردد.

شاخان ذکر است ،اگر قاتل از انجام عهل خود قصد تعدی و تجاوز و آزار رسواندن

حه طرف وقابل را نداشته حاشد ،حلكه قصودش ووثال ادب کوردن و تربیوت او بووده ،حواز

هن قتل وی «قتل شجه عهد» وحسوب ویشود.

ب .فرد قصد انجام عهلی را نسجت حه شوخص دخگور نداشوته ،ولوی کواری انجوام

داده که آن کار احتهواال (احتهوال قابول توجوه) ووجوب فووت کسوی وی گوردد؛ طووری

که عرفا قاتل وی وحسوب شود و او حه این اور (خعنی احتهال فووت) توجوه و التفوات

داشته حاشد.

حنووابراین ،اگوور راننوودهای در وسووحری کووه خطوور واژ گووونی واشووحن خووا تصووادف و فوووت

دخگوووران داده ویشووووود ،در حوووالی کوووه حوووه ایووون اوووور توجوووه داشوووته ،اههوووالکووواری و

بیاحتحاطی کند ،وثل اخنكه حا سورعت بویش از حود وعهوول خوا در حوال خسوتگی خوا

خوابآلودگی خا حا وجود نقص فنی در واشحن ،راننودگی کنود و ایون کوار ووجوب بوروز
سانحه و قتل شخصی شود ،چنحن قتلی «قتل شجه عهد» وحسوب ویشود.
 .7 قتل خطجی

مسأله  .1331قتوول خطجووی در ووووردی وحقووق ووویشووود کووه قاتوول اصووال قصوود انجووام

کوواری را نسووجت حووه وقتووول نداشووته و خقووحن داشووته کووه عهوول او ووجووب قتوول شخصووی

نهیشود خا نسجت حه آن توجه نداشته و غافل حاشود ،ولوی اتفاقوا کوار او ونجور حوه قتول
فردی گردد.

حنابراین ،اگر شكارچی حه قصد صحد ححوانی وانند آهو حه سهت آن هودفگحوری
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و تحراندازی کند ،در حالی کوه احتهوال برخوورد حوه انسوانی را نهویداده و اتفاقوا تحور حوه

خطووا رفتووه و حووه انسووانی برخووورد نهاخوود و ووجووب قتوول او شووود ،چنووحن ووووردی «قتوول

خطای وحض» وحسوب ویشود.

 قتل فردی حه اعتقاد وهدور الدم بودن وی

مسأله  .1331ا گور فووردی حووه اعتقواد اخنكووه شخصووی وهوودور الودم اسووت (خعنووی شوورعا

قتوول وی جووایز ویحاشوود) اقوودام حووه کشووتن او نهاخوود و حعوودا وعلوووم شووود کووه وقتووول
وهدور الدم نجوده است ،حكن «قتل عهد» بر وی جاری نهیشود.
 شرا کت در قتل

مسأله  .1332در تحقووق عنوووان قتوول (عهوود خووا غحوور عهوود) اسووتقالل شوورط نحسووت.

حنابراین ،اگر دو خا چند نفر قاتل فردی وحسوب شووند ،وثول اخنكوه هور دو حوا ضورحات
چاقو وی را حه قتل برسانند ،طوری که عرفا قتل وستند حه ههگی آنان حاشد ،احكوام
قتل (قصاص خا دخه حسب وورد) برای هر خک از آنان جاری ویشود.
 تسجحج در قتل

مسأله  .1333اگوور فوورد عهلووی انجووام دهوود و حووه سووجب آن شخصووی فوووت نهاخوود ،دو
صورت دارد:

 .1حه گونهای حاشد که «عرفا صدق نهاخد کوه قتول توسوط وی واقوع شوده» اسوت،

در این صورت احكام گذشته بور آن جواری وویشوود 1،وثول اخنكوه شخصوی را داخول

قفووس ححوانووات درنووده بیانوودازد و درنوودگان او را حخورنوود خووا وی را در وكووانی حووه ووودت

طوالنی حدون آب و غذا زندانی کند تا از گرسونگی خوا تشونگی حهحورد ،خوا وحزحوان بورای

 .1حنابراین ،حا وقوع «قتل» چوه حوه صوورت وسوتقحن (وجاشورت) حاشود و چوه حوه صوورت غحور وسوتقحن (سوجب
شدن)  -حا توضححی که در وتن ذکر شود  -احكوام قتول (قصواص خوا دخوه حسوب ووورد) بورای قاتول ثاحوت
ویشود.

دخات /

وههووانش غووذای سووهی جهووت تنوواول حاضوور نهاخوود و شووخص حوودون اطووالع از سوهی

بودن غذا آن را حخورد و حهحرد ،خا حه دیوانوه خوا حچوۀ غحور وهحوزی اوور کنود کوه دخگوری را
حكشد و او آن کار را انجام دهد.

 .2حه گونهای حاشد که عرفا صدق نكنود قتول توسوط وی انجوام شوده ،ولوی فووت

شخص بر اثر عهل او واقع شده حاشد که در این صورت ،فرد وذکور فقوط ضواون دخوه

ویحاشد؛

وثوول اخنكووه جهووت لولووهکشووی آب ،گووودالی را در وسووحر رفووت و آووود عهوووم حوودون

نصووب عالجوون هشوودار دهنووده و اخجوواد وووانع و حصووار دور آن حفوور نهاخوود خووا اشووحای

لغزندهای را در وعابر بریزد ،طووری کوه شوخص عوابر ولتفوت وجوود آنهوا نجاشود و ایون
اور سجب وقوع حادثه و فوت وی (عابر) شود.

الجته در دو وثال فووق ،اگور فورد ووذکور قصودش از انجوام آن کوار کشوتن شخصوی

حاشد خا کاری که انجام داده وعهوال ونجر حه فوت اشخاص شود و حه این اور توجوه و
التفات داشته حاشد ،قاتل وحسوب ویشود.

مسأله  .1334بر هر وكلفی حفظ جان وسلهان دخگر از هوال ک شودن واجوب اسوت

و اگر او را حدون عذر رها کند تا حهحرد ،هرچند ورتكب وعصحت شوده ،ولوی دخوه بور او

واجب نهیشود؛

الجته ،اگر شراخط طوری بوده که فوت وسلهان بر اثر تقصحر فرد ،عرفا حوه او وسوتند

حاشد ،ضاون وحسوب ویشود و حكن قصاص خا دخه حسوب ووورد  -حوا توضوححاتی
ک ووه ق ووجال ذک وور ش وود  -ب وورای وی ثاحوووت و وویشو وود؛ وانن وود و ووادری ک ووه نگه ووداری ن وووزاد
شووحرخوارش حووه او واگووذار شووده و او نوووزاد را حوودون تغذخووۀ الزم رهووا کنوود تووا حهحوورد خووا

پزشكی که دروان بیهار حه وی سپرده شده و او وتعهد حه وعالجه و وراقجوت از بیهوار

بوده ،ولی از اقدام الزم در این وورد کوتاهی کرده و بر اثر آن بیهار فوت نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 سوانح رانندگی

مسأله  .1335سوانح رانندگی که ونجر حوه تصوادف و فووت شوخص خوا اشخاصوی

ویشوووود ،صوووورت هوووای وختلفوووی دارد کووه در ذیوول حكوون چنوود وووورد از آنهووا بیووان
ویشود:

 .1راننده وقصر و عابر وقصر نجاشد ،وانند اخنكه رانندهای حا سرعت بیش از حد

وعهووول خووا در حووال خسووتگی خووا خووواب آلوودگی راننوودگی کنوود و در ایوون حووال حووا عووابر

پیادهای تصادف نهاخد که عرفا تهام جهات اخهنی عجور از عرض خحاحوان را رعاخوت
نهوده است و ونجر حه فوت وی گردد؛

در فرض وذکور ،راننده ضاون دخۀ وقتول ویحاشد.

1

 .2عابر وقصر و راننده وقصر نجاشد ،واننود اخنكوه راننودهای حوا رعاخوت احت وحاط و

سوورعت وطهجنووه و توجووه حووه نكووات اخهنووی راننوودگی نهاخوود و در ایوون حو و وال حووا عووابر

پیووادهای تصووادف نهاخوود کووه رعاخووت احتحوواط را در عجووور از عوورض خحاحووان ننهوووده
است ،طوری که عرفا عابر وقصر و راننده غحر وقصر وحسوب شود؛
در فرض وذکور ،راننده ضاون دخۀ وقتول نهیحاشد.

 .3راننده و عوابر هور دو وقصور حاشوند ،طووری کوه وقووع تصوادف و فووت عوابر عرفوا

وسوووتند حوووه تقصووحر هوور دو حاشووود؛ در ایووون فوورض ،راننووده ضوواون نصووف دخووۀ وقتووول

ویحاشد.

 .4هحچ کدام از راننده و عابر وقصر نجاشند و هر دوی آنوان عرفوا جهوات اخهنوی و

احتحوواط را رعاخووت کوورده حاشووند ،ولووی حادثووۀ تصووادف طوووری اتفوواق افتوواده حاشوود کووه
قتل عرفا وستند حه راننده حاشد؛

 .1الجته اگر کحفحت رانندگی حه گونهای بوده کوه وعهووال ونجور حوه قتول افوراد وویشوود و راننوده نحوز حوه ایون اوور
توجه و التفات داشته ،حكن قتل عهد دارد.

دخات /

در این فرض ،حكن قتل خطای وحض برای راننده ثاحت ویشود.

1

مسأله  .1336اگر فرد حدون رعاخت نكات اخهنی اقودام حوه راننودگی نهاخود و ایون اوور
ووجووب واژگووون شوودن واشووحن و فوووت وسووافرین آن گووردد ،طوووری کووه عرفووا وقصوور در

وقوع این سانحه وحسوب شود ،ضاون دخۀ وسافرین فوت شده ویحاشد؛

2

اوا چنانچه سرنگونی واشحن بر اثر حادثه غحر ونتظرهای وانند ر یوزش کووه خوا خرابوی

غحر وعهول جاده صورت گحورد ،حوه گونوهای کوه بوروز ایون حادثوه عرفوا وسوتند حوه راننوده

نجاشد ،در این فرض ،راننده ضاون دخۀ وسافرخنی که فوت نهودهاند نهیحاشد.
 حکن قتل عهدی

مسأله  .1337اگوور قتوول عهوودی حاشوود حووا شووراخطی کووه در ححووث قصوواص ذکوور شووده،

3

حكن «قصاص» بر قاتل ثاحت ویشود و در این صورت ،ولی شورعی وقتوول وویتوانود
خكی از ووارد ذیل را اختحار نهاخد:

الففف .وطالجووۀ قصوواص نهاخوود و قاتوول را حكشوود 4و احتحوواط واجووب آن اسووت کووه

اجرای قصاص حعد از ثاحت شدن قتل عهدی برای حاکن شرع حاشد؛
ب .قاتل را عفو نهاخد؛

ج .از حووق قصوواص در ازای درخافووت دخووه خووا وقوودار کهتوور خووا بیشووتر از آن حووا توافووق

طرفحن صرف نظر نهاخد.

 .1وشاحه احكام وذکور در وورد غحر قتل از آسحبهای حدنی وانند جراحت و شكستگی اعضواء نحوز جواری
است .حنابراین ،اگر تصادف ووجب جراحت خا شكستگی اعضای حدن عابر شده است و راننده و عابر
هر دو وقصر حاشند ،طوری که وقوع تصادف و آسحب عرفا وستند حه تقصحر هور دو حاشود؛ در ایون فورض،
راننووده ضوواون نصووف دخووۀ آسووحبهووای وووذکور ووویحاشوود ،هرچنوود در وووواردی کووه اسووتناد عرفووی تقصووحر
وتفاوت است ،احتحاط وستحب آن اسوت کوه دو طورف در ووورد ووا حوه التفواوت بوین نصوف دخوه و بوین
نسجت تقصحر وصالحه نهاخند.
 .2الجته اگر کحفحت رانندگی حه گونهای بوده کوه وعهووال ونجور حوه قتول افوراد وویشوود و راننوده نحوز حوه ایون اوور
توجه و التفات داشته ،حكن قتل عهد دارد.
 .3از جهله اخنكه فرد قاتل حالغ و عاقل حاشد و پد ِر وقتول نجاشد.
 .4در این صورت ،بر قاتل الزم است خود را برای اجرای قصاص تسلحن ولی شرعی وقتول نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،در صورتی که شراخط قصاص وجود نداشته حاشود ،ولوی وقتوول

استحقاق دخه دارد که تفصحل آن در وساجل حعد بیان ویشود.

مسأله  .1338اگر ولی وقتول حخواهد  -حا وجود شراخط  -قصواص را انتخواب کنود،

در حعضووی از ووووارد الزم اسووت قسووهتی از دخووه را حووه قاتوول بپووردازد ،از جهلووه آنهووا ووووارد

ذیل ویحاشد:

 .1قاتوول ووورد و وقتووول زن حاشوود؛ ز یوورا دخووۀ قتوول ز ن  -ههووان طووور کووه حعوودا توضووحح

داده ویشود  -نصف دخۀ قتل ورد است .حنوابراین ،بور ولوی وقتوول الزم اسوت نصوف
دخۀ ورد را حه قاتل بپردازد.

 .2اگر دو ورد ،ورد دخگری را حه قتل برسانند ،ولی وقتول ویتواند هر دو را حكشد،

حه شرط آنكه نصف دخۀ هر خک از آن دو را حه آنان بپردازد و اگر تنها کشتن خكوی از آن

دو را انتخوواب نهاخوود ،نصووف دخووۀ فووردی کووه قصوواص ووویشووود بوور ولووی وقتووول ثاحووت

نحست ،حلكه این وقدار را حاخد شرخک دوم در قتل بپردازد.

مسأله  .1339انسان نجاخد حوه قاتول پنواه دهود و ووانع از دسوتخوابی اولحواء وقتوول حوه
وی جهت قصاص گردد ،چنحن عهلی حرام است و در این زوحنه رواخات وتعوددی

رسحده است.

1

 حکن قتل غحر عهدی

مسأله  .1341اگوور قتوول عهوودی نجاشوود ،حووق قصوواص بوور ولووی وقتووول ثاحووت نحسووت،

حلكه حق درخافت «دخه» را دارد و «دخه» بر ذوۀ قاتل ثاحت است؛ الجتوه توضوحح حكون
فرد خا افرادی که حاخد دخه را بپردازند ،در وسألۀ حعد ذکر ویشود.

مسأله  .1341اگوور قتوول حووه صووورت «شووجه عهوود» حاشوود ،پرداخووت دخووه بوور خووود قاتوول
واجب است؛

 .1الجتووه ،اگوور قاتوول در خووارح از ح ورم وكووه ورتكووب قتوول شووده و حووه حوورم پناهنووده شووده ،قصوواص وی جووایز
نحست ،ولی حه او آب و غذا داده نهیشود ،حا او سخن گفته نهیشود و حا وی وعاولوه نهویشوود و کسوی
حه وی پناه نهیدهد تا آنكه وضطر حه خروح از حرم شود و حعد وورد قصاص قرار ویگحرد.

دخات /

اوا اگر قتل حه صورت «خطای وحض خا در حكن 1آن» حاشود ،هرچنود دخوه بور ذووۀ

خوووود قاتووول ثاحووت اسووت ،ولووی پرداخووت آن تكلحفووا بوور افوورادی کووه «عاقلووه» ناوحووده
ویشوند واجب است 2که توضحح آن در وساجل حعد بیان ویشود.

مسأله  .1342اگوور قاتوول ،حچووۀ ناحووالغ خووا فوورد وجنووون حاشوود قصوواص نهوویشووود و قتوول
عهد خا شجه عهد او ،حكن قتل خطای وحض را دارد و تكلحفا بر عاقلهاش پرداخت

دخه واجب است.

وود
مسأله  .1343اگر قتل خطایی فقوط حوا اقورار قاتول ثاحوت شوود ،پرداخوت دخوه بور خ ِ
قاتوول واجووب اسووت و بوور عاقلووۀ او تكلحفووی نحسووت و آسووحبهووا و صوودوههووای حوودنی

غحر قتل در صورت خطای وحض نحز ،ههحن حكن را دارد.
 عاقله
 oتعرخف عاقله

مسأله  .1344ونظور از «عاقلوه» ،پودر و پسوران فورد قاتول و سوایر خوخشواوندان نسوجی
وذکر اوست که نسجت آنان حا خک خا چند واسطۀ وذکر ،حه قاتل ویرسد؛

وانند پدربزرگ پدری هر چه حاال رود ،خوا نووههوای پسوری قاتول ،هور چوه پوایین رود و

برادرها و عهوهای پدر و وادری خا پدری قاتل و اوالد ذکور آنها هر چه پایین رود.

مسأله  .1345حا توجه حه تعرخف «عاقله» که در وسألۀ قجل ذکر شد ،وادر خوا دختوران

قاتل و سایر زنان فاوحل وثل خاله خا عهه« ،عاقله» وحسوب نهیشوند.

ههچنووحن« ،عاقلووه» شوواول وردانووی کووه حووا خووک خووا چنوود واسووطۀ و نووث حووه قاتوول

ونسوحند نهیگردد ،وثل برادران وادری قاتل خا نوههای دختری او خا پسور عهوه خوا پسور
خالۀ او و نحز «عاقله» ،شاول حچۀ ناحالغ و وجنون نهیشود.

 .1توضحح آن در وسأله حعد خواهد آود.
 .2شاخان ذکر است ،اگر قاتل کافر ذوی حاشد ،پرداخت دخه بر عهدۀ خود اوست ،هرچند قتل خطجوی حاشود
و بر «عاقلۀ وی» تكلحفی نحست.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1346در ووووورد «عاقلوووه» ،فرقوووی بووین خوخشوواوندان پوودر و وووادری و پوودری،

خوخشان نزدخک و دور نحست و اولوخت بین آنان حه گونهای که در ارث وطرح اسوت،

وجووود نوودارد ،حلكووه ههووۀ افووراد «عاقلووه» اعوون از دور و نزدخووک در پرداخووت دخووه شوورکت
ویشوند.

 oکحفحت توزی دخه بر عاقله

مسأله  .1347وقدار دخهای که «عاقلوه» حاخود بپردازنود ،وتناسوب حوا دارایوی و تهكون

والی هر خک از آنان حهطور وتعارف و وعهول بینشان تقسوحن وویشوود و ا گور حعضوی از

افراد «عاقله» دخه را بپردازند ،از دخگران ساقط ویشود.

حنابراین ،پرداخت دخه بر افراد غنی از «عاقله» واجوب اسوت و شواول افوراد فقحور  -کوه

توانایی تأوحن وخارح زندگی و تدبیر وعاش خوخش را ندارند  -نهیشود.
 oناتوانی عاقله خا اوتناع آنان از پرداخت دخه

مسأله  .1348اگر «عاقله» توانایی پرداخت ههه خا قسوهتی از دخوه را نداشوته حاشوند

وود فورد قاتول
خا حا وجود توانایی والی ،اوتناع ورزند و اوكان اججار آنان نجاشود ،حاخود خ ِ
دخه را بپردازد؛

اوا چنانچه قاتل توانایی نداشوته و کوال عواجز حاشود ،دخوه از بیوت الهوال پرداخوت

ویشود.

 oوظحفۀ عاقله در وورد آسحجهای حدنی غحر از قتل

مسأله  .1349آسووحب خووا صوودوۀ وارد شووده بوور شووخص غحوور از «قتوول» ،چنانچووه حووه

1
وود فوورد آسووحب زننووده
صووورت خطووا خووا در حكوون آن حاشوود ،هرچنوود دخووۀ آنهووا بوور ذوووۀ خو ِ

 .1وانند آسحجی که حهطور عهد توسط فرد وجنون خوا حچوۀ ناحوالغ حوه شخصوی وارد شوود کوه در حكون خطوای
وحض ویحاشد.

دخات /

ثاحووت اسووت ،ولوووی در برخوووی از وووووارد بوور «عاقلووۀ» وی تكلحفووا واجووب اسووت 1دخووه را
بپردازند که توضحح آن از این قرار است:

زخن و جراحتها در صوورتی کوه وقودار دخوۀ آن0 ،
ــــ دخوۀ کاوول 2خوا بیشوتر حاشود،
100
پرداخت آن بر «عاقله» واجوب اسوت؛ اووا پرداخوت دخوۀ زخون و جراحوت کهتور از آن،

بر«عاقله» واجب نحست.

ایوون حكوون ،در وووورد سووایر آس وحبهووا واننوود قطووع اعضوواء ،از بووین بووردن حووواس و

ونافع حدنی و آنچه ووجب شل و فلج شدن اعضا ویشود نحز جاری است؛

حه عنووان وثوال ،جراحوات و شكسوتگیهوای سور و صوورت کوه از روی خطوا خوا در

حكن آن واقع شوده ،بور عاقلوه تكلحفوا واجوب اسوت دخوۀ وووردی کوه اسوتخوان نهاخوان

هاشووهه ،ونقلووه و
وضووحه) و آنچووه حعوود از آن اسووت (شكسووتگی ِ
شوووده (جراحوووت و ِ

خارصووه ،داوحووه،
وأوووووه) را بپردازنوود ،ولووی پرداخووت دخووۀ ووووارد کهتوور از آن (جراحووت ِ
حاضعه و ِس ْهحاق) 3بر عاقله واجب نحست.
ِ

ههحن طور ،دخۀ لطهه که ووجب سرخ شدن ،کجود شدن خا سحاه شدن صورت خا

حدن شود ،بر عهدۀ «عاقله» نهیحاشد.

مسأله  .1351دخۀ عهد خا شجه عهد در هحچ ووردی بر «عاقله» واجب نحست.
 جنس و وقدار دخۀ قتل

مسأله « .1351دخووۀ قتوول» در صووورتی کووه وقتووول «وسوولهان و و وذکر» حاشوود ،خكووی از
ووارد ذیل است:

الف« .صد شتر»؛

ب« .دوخست گاو»؛
 .1اگر «عاقله» توانایی پرداخوت تهوام خوا حخشوی از دخوه را نداشوته حاشوند خوا از ایون کوار اوتنواع ورزنود و اججوار
خود فرد حسب توانایی والی آن را پرداخت نهاخد.
آنان وهكن نجاشد ،حاخد ِ
 .2خا حه عجارتی 1ــ دخۀ کاول.
44
 .3توضحح ووارد وذکور در وساجل « 1751تا  »1755ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ج« .هزار گوسفند»؛

1

د« .هزار دخنار»؛

ه« .ده هزار درهن».

2

شاخان ذکر است ،اگر وقتوول «وسولهان و و نوث» حاشود« ،دخوۀ قتول» وی «نصوف»

هر خک از ووارد وذکور ویحاشد.

مسأله  .1352حنابر قول وشهور بوین فقهوای عظوام ،دوخسوت « ُحلوۀ خهوانی» از جهلوه
وواردی است که پرداخت آن ههانند ووارد وذکور در وسأله قجل ،حاحوت دخوۀ وقتوولی

که وسلهان و وذکر ویحاشد ،کافی است و نصف آن( ،صد حلۀ خهوانی) در صوورت
و نث بودن وقتول ،کفاخت ویکند؛

ولی این حكن وحل اشوكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب حوه آن اکتفوا نشوود و در

پرداخت دخه ،از سایر اقسام آن انتخاب گردد.

مسأله  .1353اگر قتل حوه صوورت غحور عهودی حاشود «قاتول» خوا «عاقلوۀ» او  -حسوب

وووورد  -در انتخوواب هوور خووک از اقسووام دخووه وخحوور هسووتند 3و ولووی وقتووول حووق اججووار

«قاتل» خا «عاقلۀ» او را بر قسن خاصی از اقسام دخات ندارد.

4

مسأله  .1354در قتل عهودی کوه حوق قصواص بور عهودۀ قاتول ثاحوت وویشوود ،ولوی

وقتووول ووویتوانوود از حووق قصوواص در ازای درخافووت دخووه حووا انتخوواب هوور خووک از ووووارد
وذکور خا وقدار کهتر خا بیشتر از آن حا توافق و تراضی طرفحن ،صرف نظر نهاخد.

5

 .1تفصحل شراخط «شتر خا گاو خا گوسفند» کوه حاحوت دخوه پرداخوت وویشوود ،در کتوابهواى فقهوی وفصولتور
ذکر شده است.
 .2توضححات وربوط حه «دخنار» و «درهن» و کحفحت تجودیل آن حوه وثقوال خوا گورم ،در وسوألۀ « 1001توا »1000
ذکر ویشود.
« .3قاتل» خوا «عاقلوۀ» وی وویتواننود هور خوک از اقسوام دخوه را انتخواب نهاخنود ،هرچنود قحهوتش از حقحوه کهتور
حاشد .حنابراین ،انتخاب نقره که در زوان وعاصر وعهوال قحهت آن کهتر از حقحه است ،اشكال ندارد.
 .4الجته ،اگر قاتل حخواهد قحهت خكی از ووارد وذکور را حه صورت «پول» بپردازد ،الزم است این اور حوا توافوق
طرف وقابل حاشد.
 .5در صورتی که شراخط قصاص وجود نداشته حاشد  -وثل اخنكه قاتل پدر وقتول حاشد  -قاتل ههانند قتول
غحر عهد وخحر بین اقسام وذکور ویحاشد.

دخات /

مسأله  .1355اگوور وقتووول ولوود الزنووا و وسوولهان خووا در حكوون وسوولهان حاشوود ،دخووهاش

ههان دخۀ فرد حاللزاده ویحاشد.

مسأله  .1356اگر وقتول کافر ذوی حاشد (چه یهودی حاشود خوا وسوححی خوا زرتشوتی)

در صورتی که وذکر حاشد دخوۀ او « 444درهون» و چنانچوه و نوث حاشود دخوۀ او « 044درهون»
ویحاشد.

این حكن ،حنوابر احتحواط واجوب در ووورد کوافری کوه حوا وسولهانان عهود و پیهوان

حسته خا در پناه وسلهانان است نحز جاری است.

1

 ودت پرداخت دخه

مسأله  .1357در وواردی که قتل عهد ووجب دخه وویشوود ،بور فورد قاتول الزم اسوت
در صورت توانایی والی ،دخه را در ودت «خک سال قهری» بپردازد.

مسأله  .1358دخۀ قتل شجه عهد در صورت توانایی والی قاتل ،در ودت «سه سوال

قهووری» درخافووت ووویشووود ،هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت کووه قاتوول آن را در ووودت
«دو سال قهری» بپردازد.

مسأله « .1359عاقله» دخۀ قتل خطایی را حاخد در ودت «سه سال قهوری» بپردازنود؛

الجته ،این دخه در وودت سوه سوال ،هور سوالی «خوک سووم» قسوطحنودی وویشوود ،ولوی
جایز است خک دفعه نحز آن را ادا نهاخند.

مسأله  .1361حكووون ووووذکور در وسووواجل « 1703تووا  »1705در وووورد ووودت پرداخووت

دخه ،نسجت حه دخۀ غحر قتل نحز جاری است.
 حکن قتل در واههای حرام

مسأله  .1361اگر قتل در خكی از «وواههواى حورام» (رجوب ،ذىالقعوده ،ذىالحجوه،
عاول وناسب حا افزاخش دخه وجود داشته حاشد ،وثل اخنكه فرد اصرار
 .1الجته در ووارد وذکور ،در صورتی که
ِ
بر کشتن اهل ذوه داشته حاشد ،حاکن شرع ویتواند وقدار دخه را بیشتر از وقدار ذکر شده قرار دهد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وحرم) صورت گحرد1 ،
ـــ  1بور دخوۀ قتول افوزوده وویشوود و فرقوی بوین قتول عهود خوا شوجه
7
عهد خا خطا نحست.
شوواخان ذکوور اسووت ،اضووافه شوودن دخووه در ووواههووای حوورام در وووورد آسووحبهووایی کووه

ووجب قتل نهیشود  -وانند قطع ،جراحت و شكستگی اعضا  -جاری نهیشود.

مسأله  .1362اگر آسحب و صدوهای که ونجر حه فوت شوده در «وواه حورام» صوورت

گحرد ،ولی فوت شوخص حعود از «وواه حورام» ،واقوع شوود ،حكون ووذکور در وسوألۀ قجول
(اضافه شدن دخه) جاری ویشود؛

حنابراین ،وال ک در اضافه شدن دخه ،زوان «وقوع آسحب و صدوه» است ،نه زوان

وفات فرد وصدوم.

 وستحقحن دخه قتل

مسأله  .1363دخووۀ شوورعی کووه بوور اثوور قتوول ثاحووت ووویشووود در حكوون سووایر دارایوویهووا و
اووال وقتول ویحاشد؛ 2حنابراین ،اوووری کوه از اصول ووال برداشوته وویشوود 3و انجوام

وصاخای شرعی وی  -حا توضححاتی که در وسألۀ « »1103ذکر شود  -وقودم بور تقسوحن

ارث ویحاشد.

مسأله  .1364ورثووۀ وقتووول حسووب طجقووات ارث از دخووه ارث ووویبرنوود؛ الجتووه ،قاتوول

خووودش از دخووه ارث نهوویبوورد .ههچنووحن ،بوورادر و خووواهر وووادرى و سووایر خوخشوواوندان
وووادری وقتووول واننوود دایووی و خالووه (پوودر و وووادری خووا پوودری خووا وووادری) ،جوود و جوودۀ

وادری از دخه سههی ندارند.

مسأله  .1365در جوواری شوودن احكوواوی کووه در وسوواجل « 1757و  »1750ذکوور شوود،
 .1حنابراین حا اضافه شدن خک سوم ووذکور ،وقودار دخوه وعوادل 0
ــ دخوۀ قتول در وواههوای غحور حورام وویگوردد؛
7
الجتووه ههووان طووور کووه در وسووألۀ « »1701بیووان شوود ،دخووۀ قتوول زن وسوولهان نصووف دخووۀ قتوول ووورد وسوولهان
است.
 .2ههان طور که در فصل «وصحت» ،وسألۀ « »1403ذکر شد.
 .3حه فصل «وصحت» ،وسألۀ « »1405وراجعه شود.

دخات /

فرقووی بووین قتوول شووجه عهوود و خطووای وحووض نحسووت و در قتوول عهوود نحووز ،ا گوور قاتوول

قصاص نشود 1و دخه درخافت شود ،ههوحن احكوام جواری اسوت و چنانچوه بوین ولوی

وقتول و قاتل صلح صورت گحرد ،فرق ندارد آنچه بر آن صلح شده از اصناف دخوات

حاشد خا نه ،وساوی حا وقدار دخات شرعی خا کهتر خا بیشتر از آن حاشد.

مسأله  .1366زوح و زوجه حه ههراه سایر ورثه از دخه ارث ویبرنود و در قتول عهود نحوز

هرچند برای آنان حق قصاص ثاحت نحست ،ولی اگر حه جوای قصواص ،حوه پرداخوت
دخه صلح شود ،زن و شوهر از آن ارث ویبرند.
 کفارۀ قتل

مسأله  .1367قاتل در قتل عهد ،در صورتی که حوه جهوت عفوو خوا واننود آن قصواص

نشود ،بر عهدهاش «کفارۀ جهع» واجب ویشوود و وقودار کفوارۀ ووذکور در جلود دوم،

فصل «کفارات» ،وسألۀ « »1145ذکر شد.

مسأله  .1368کسی که ورتكوب قتول غحور عهود (قتول خطوایی خوا شوجه عهود) شوده،

عووالوه بوور دخووه «کفووارۀ ورتجووه» بوور او واجووب ویشووود و وقوودار کفووارۀ وووذکور در جلوود دوم،

فصل «کفارات» وسألۀ « »1455ذکر شد.

ش وواخان ذکووور اسوووت ،احكوووام دخگ وور ور ب وووط ح ووه «کف ووارۀ قت وول» در جل وود دوم ،فص وول

«کفارات» ،وساجل « 1143تا  »1111بیان شد.

2

 دخۀ از بين بردن خا قط حعضی از اعضا خا حواس حدن
 oدخۀ کوری چشن

مسأله  .1369اگر فردی دو چشن شخصوی را کوور کنود ،چوه اخنكوه چشون او را از جوا
 .1قصاص نشدن قاتول وهكون اسوت حوه جهوت نجوودن شوراخط قصواص خوا وهكون نجوودن آن حوه سوجب فووت
قاتل قجل از قصاص خا فرار کردن او خا حه جهت وصالحه و توافق بین ولی وقتول حا قاتل حاشد.
 .2احكام وربوط حه کفارۀ سقط جنوحن در فصول «احكوام پزشوكی ،وجحوث «احكوام سوقط جنوحن» ،وسواجل
« 300تا  »303و نحز جلد دوم ،فصل «کفارات» ،وسألۀ « »1140ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

درآورد و خوا حووه چشوون او صودوه بزنوود ،طوووری کوه بینووایی دو چشوون وی حوهطووور کاووول از

بین برود ،حاخد دخۀ قتل حدهد و اگور خوک چشون او را کوور کنود ،حاخود نصوف دخوۀ قتول را
بپردازد.

 oدخۀ آسحج حه پلک چشن

مسأله  .1371دخۀ برگشتن (واژگونی) دو پلک حاال حا هن1 ،
ـــ دخوۀ قتول و دخوۀ برگشوتن
7
دو پلک پایین حا هن ،نصف دخۀ قتل است .حنابراین ،اگر هر چهار پلوک برگوردد ،دخوۀ
1
وجهوع آنها0 ،
ـــ دخۀ قتول وویحاشود و اووا در قطوع پلوکهوا خوا از بوین بوردن آنهوا ،ارش
52
ثاحت است.
 oدخۀ قط خا کری گوش

مسأله  .1371اگر فردی تهام دو گوش شخصی را ُبجرد خا کارى کند کوه هور دو گووش

او کر شود و شنوایی آن حهطور کاول از بین برود ،حاخود دخوۀ قتول حدهود و ا گور تهوام خوک

گوش او را بجرد خا خک گوش را کر کند ،حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد.
3
مسأله  .1372دخۀ قطع خا از بین بردن نروۀ گوش حه تنهایی1 ،
ـــ دخۀ قتل ویحاشد.
5
مسأله  .1373اگر فردی دو گوش کسی را قطع نهاخد و شنوایی او را نحوز از بوین بجورد،

حاخوود دو دخووۀ قتوول  -خكووی جهووت بر خوودن دو گوووش و دخگووری جهووت از بووین رفووتن قوووۀ
شنوایی  -بپردازد.

 oدخۀ قط بينی

مسأله  .1374اگوور فووردی تهووام بینووی خووا نروووۀ بینووی (حخووش غضووروفی جلوووی بینووی)
 .1وعنای «أرش» و کحفحت وحاسجۀ آن در وسألۀ « »1044ذکر ویشود.
 .2گفته شده :دخۀ قطع پلکها خا از بین بردن آنها وانند دخۀ برگشتن آنها است ،ولوی ایون قوول روشون نحسوت
و احتهال ویرود که بیشتر حاشد .حنابراین ،در این وورد «أرش» ثاحت ویشود؛ وگر آنكه طورفحن حوا هون حوه
وقدار ذکر شده  -وثال  -وصالحه کنند.
 .3شاخان ذکر است ،چنانچه شخص صدوه دخده «و نوث» حاشود ،بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ «»1754
رجوع شود.

دخات /

شخصی را بجرد خا طوری حه وی آسحب برسواند کوه حوس بو خوایی هور دو ونفوذ بینوی او

حهطور کاول از بین برود ،حاخد دخۀ قتل حدهد؛

اوا اگر حس بوخایی خكوی از دو ونفوذ بینوی او کواوال از بوین بورود ،حاخود نصوف دخوۀ

قتل را بپردازد.

مسأله  .1375اگر فردی بینی شخصی را بجرد و حس بوخایی او را نحز از بین بجرد ،حاخد دو
دخۀ قتل  -خكی جهت برخدن بینی و دخگری جهت از بین رفتن حس بوخایی  -بپردازد.
 oدخۀ قط زحان

مسأله  .1376اگر فردی تهام زحان شخصی را ُبجرد ،حاخد دخۀ قتل حدهود و ایون حكون

در ووردی که فرد ،الل وادرزاد حاشد نحوز حنوابر احتحواط واجوب جواری اسوت؛ ولوی ا گور
الل بودن بر او عارض شده است ،حاخد 1
ـــ دخۀ قتل را بپردازد.
7
مسأله  .1377اگر فرد طوری آسوحب حوه شخصوی برسواند کوه قودرت سوخن گفوتن او

حهطور کلی از بین برود ،سپس زحان او را قطع نهاخد ،حاخد خک دخوۀ قتول  -حوه جهوت از
بین رفتن توانایی سخن گفتن و عالوه بر آن 1
ـــ دخۀ قتل  -حوه جهوت بر خودن ز حوان فورد
7
الل  -بپردازد.
اوا اگر از احتدا زحان فردی را که قدرت بر تكلن دارد بجرد ،خک دخۀ قتل کافی است.
مسأله  .1378اگوور فوورد وقوودارى از زحووان شووخص سووالن (غحوور الل) را بجوورد ،دخووۀ آن حووه

نسجت از بین رفتن قدرت ادای حروف ویحاشد 1.حنابراین ،حاخد تعداد حروفی که حوه
ِ
جهت قطع زحان ،قدرت ادای آنها از بین رفته است را والحظه کند و نسجت آن را حه

کل حروف حه دست آورد و حه آن نسجت ،دخه را وحاسجه نهاخد.

2

 .1ههان.
 .2حه عنوان وثال ،حروف در عربی « »44حرف شهرده شده است؛ لذا ا گور شوخص ووذکور ووثال خوک حورف
عربی را نتواند حگوخد1 ،ــ دخۀ کاول و اگر دو حرف را نتواند حگوخد4 ،
ــ دخۀ کاول و ...پرداخت شود.
44
44
و حعحد نحست حكن وذکور در اهل سایر زحانها نحز حوه نسوجت حروفوی حاشود کوه حوه آنهوا تلفوظ وویکننود و
وراد از حروف ،حروفی هستند که حوه آنهوا تكلون و تلفوظ کلهوات صوورت وویگحورد ،نوه حروفوی کوه حوه هنگوام
نگارش و کتاحت در رسن الخط از آنها استفاده ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

هر چند احتحاط وستحب آن است که نسجت وساحت وقداری کوه بر خوده شوده

را حووه وسوواحت کوول ز حووان حووه دسووت آورده (وووثال نصووف خووا خووک سوووم و واننوود اخنهووا) و

چنانچووه ایوون نسووجت ،بیشووتر از آنچووه در وحاسووجه بوور اسوواس قوودرت ادای حووروف ذکوور

شده حاشد ،دخه را بر اساس آن بپردازد.

1

مسأله  .1379اگر فردی حدون قطع زحان طوری حه شخص آسحب برساند کوه قودرت

تكلن و سخن گفتن وی حهطور کاول از بین برود حاخد دخۀ قتل بپوردازد؛ اووا ا گور قودرت

تكلن وی نسجت حه ادای حعضی از حروف از بوین رفتوه ،حوه ههوان نسوجت ،دخوه ثاحوت
ویشود.

2

 oدخۀ از بين بردن دندان

مسأله  .1381اگر فوردی تهوام دنودانهواى کسوی را از بوین بجورد (کوه تعوداد آنهوا  44توا

است) 3حاخد دخۀ قتل بپردازد.

مسأله  .1381اگر فردی حعضی از دندانهای شخصی را از بوین بجورد 4،حاخود بوراى هور

خوک از دندانهاى جلووو کوه « »14عودد اسو وت و « »5عودد آن در فو وک حواال و « »5عودد
آن در فک پوایین قورار دارد1 ،
ـــ دخوۀ قتول را حدهود و بوراى هور خوک از دنودانهاى دخو وگر
44
 .1شاخان ذکر است چنانچه شوخص صودوه دخوده «و نوث» حاشود ،بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ «»1754
رجوع شود.
 .2ههان.
 .3وراد از  44دندان (در زحان فارسی) عجارت است از »0« :عدد دندان پویش و «»4عودد دنودان نوحش در هور
فک که وجهوعا « »14عدد وویشوود و آنهوا را دنودانهوای پیشوحن خوا جلوو وویناونود و ههچنوحن« »0عودد
دندان کرسی کوچک و «»0عدد دندان کرسی بزرگ در هر فوک کوه وجهوعوا « »15عودد وویشوود و آنهوا را
دندانهای عقب خا پسحن ویناوند.
شاخان ذکر است ،این تقسحنحندی در وورد شخصی است که دندان کرسی آخر کوه آن را «دنودان عقول»
ووویناونوود و وجهوعووا « »0عوودد اسووت بوورای او نروییووده اسووت ،اوووا فووردی کووه دنوودانهووای وعووروف حووه «دنوودان
عقوول» را دارا حاشوود حنووابر احتحوواط واجووب در وووورد آنهووا «أرش» ثاحووت ووویشووود ،و وعنووای «أرش» و کحفحووت
وحاسجۀ آن در وسألۀ « »1044ذکر ویشود.
 .4الجته ،در ترک خوردگی دندان خا شكستن حخش خا گوشهای از آن «أرش» ثاحت است.

دخات /

کووه « »15عوودد اسووت و « »4عوودد آن در فووک حوواال و « »4عوودد آن در فووک پایی و ون قوورار
1
دارد1 ،
ـــ دخۀ قتل را بپردازد.
04
 oدخۀ قط دست

مسأله  .1382اگوور فووردی هوور دو دسووت کسووی را قطووع کنوود حاخوود دخووۀ قتوول حدهوود و ا گوور
خک دست را قطع کند ،حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد.

در این حكون ،فرقوی بوین قطوع دسوت از قسوهت کوف 2خوا حواالتر از آن وثول ووچ خوا

ساعد خا آرنج خا حازو نحست.

 oدخۀ قط انگشتان دست

مسأله  .1383اگر فردی ده انگشت دو دست شخصی را قطع نهاخد ،حاخود دخوۀ قتول

بپووردازد و چنانچووه حعضووی از انگشووتهووای دسووت را بجوورد ،در صووورتی کووه انگشو وت
قطووووع شووده انگشووت شسووت (ابهووام) حاشوود ،دخووۀ قطووع آن 1
ـــ دخووۀ قطووع خووک دسووت،
7
وعادل حا 1
ـــ دخۀ کاول است؛
5
اوا دخۀ قطع هر خک از سایر انگشتهای دست 1
ـــ دخۀ قطع خوک دسوت ،وعوادل
5
3
حا 1
ـــ دخۀ کاول ویحاشد.
14
 oدخۀ قط پا

مسأله  .1384اگر فردی هر دو پاى شخصی را قطع نهاخد ،حاخد دخۀ قتول حدهود و ا گور
خک پای شخصی را قطع کند ،حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد.

 .1شاخان ذکر است ،چنانچه شوخص صودوه دخوده «و نوث» حاشود بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ «»1754
رجوع شود.
 .2ونظووور از «کووف» در اخنجووا ،ووضووعی اسووت کووه از خووک طوورف انگشووتان دسووت حووه آن وتصوول ووویشووود و از
طرف دخگر حه وچ دست ختن ویگردد که در لغت عرب « َ
راحة» ناوحده ویشود.
 .3شاخان ذکر است ،چنانچه شوخص صودوه دخوده «و نوث» حاشود بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ «»1754
رجوع شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در این حكن ،فرقی بین قطع پا از اصول (رخشوۀ) انگشوتان و حواالتر از آن وثول ووچ

خا ساق خا زانو خا ران پا نحست.
 oدخۀ قط انگشتان پا

مسأله  .1385اگوور فووردی ده انگشووت دو پووای شخصووی را قطووع نهاخوود حاخوود دخووۀ قتوول

بپردازد و دخۀ قطع هر انگشت پا ،وثل دخۀ قطع آن انگشوت از دسوت وویحاشود کوه در
وسألۀ « »1747بیان شد.

1

 oدخۀ قط پستان زن

مسأله  .1386اگر فردی دو پستان زنی را بجرد حاخد دخۀ قتل حدهد و اگر خكی از آنهوا را

بجرد ،حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد.

 oدخۀ از بين بردن بيضههای ورد

مسأله  .1387اگر فردی بیضههای وردى را از بین بجرد ،حاخد دخۀ قتل بپردازد.
 oدخۀ قط نخاع

مسأله  .1388قطع نخاع (طناب نخاعی) ووجب دخۀ قتول وویشوود و ا گور بور اثور آن،

آسحبهای جانجی دخگری حه حدن وارد شود ،چنانچه از ووواردی اسوت کوه دخوه دارد،
َ
حاخوود دخ وۀ آن نحووز لحوواظ شووود  -واننوود اخنكووه قطووع نخوواع ووجووب شوول خووا فلووج شوودن
اعضای حدن شود  -و در غحر آن «أرش» ثاحت است.

2

 oدخه زوال عقل

مسأله  .1389اگووور فوووردی ،طوووورى حووه شخصووی آسووحب برسوواند کووه وجنووون شووده و
عقلش زاجل شود ،حاخد دخۀ قتل بپردازد.

 .1ههان.
 .2وعنای «أرش» و کحفحت وحاسجۀ آن ،در وسألۀ « »1044ذکر ویشود.

دخات /

 oتفاوت دخۀ ورد و زن در قط اعضا و سایر آسحجهای حدنی

مسأله  .1391دخۀ قتل زن ،ههان طور که در وسألۀ « »1701بیان شود« ،نصوف» دخوۀ

قتل ورد ویحاشد و ایون حكون در ووورد قطوع اعضوا و سوایر آسوحبهوای حودنی کوه دخوۀ

آنها «وساوی خا بیشتر از ثلث دخوۀ کاوول» وویحاشود ،جواری اسوت و دخوۀ آنهوا در ووورد
زن «نصف» دخۀ وذکور برای ورد ویحاشد؛

ولی نسجت حه قطع اعضا و سایر آسحبهای حدنی که دخۀ آنها «کهتور از ثلوث دخوۀ

کاول» ویحاشد ،دخۀ آنها در وورد زن «وساوی» دخۀ وذکور برای ورد ویحاشد.
 دخۀ آسحجهای «سر وصورت»

دخۀ زخن و شكستگی 1در سر 2و صورت ،بر حسب نوع آسحب وارد شده وتفواوت

است که در ضهن وساجل ذیل بیان ویشود.

3

 .9 oجراحت خارصه

مسأله  .1391اگوور جراحووت و پووارگی در پوسووت سوور خووا صووورت طوووری حاشوود کووه حووه

خارصوه» 4نوام دارد و دارای سوه صوورت
گوشت نرسد ،واننود خوراشهوای سوطحیِ « ،
است:

الففف .حووه حوودی حاشوود کووه خووون خووارح نشووود؛ دخووۀ ایوون وووورد1 ،
ــــ دخووۀ کاووول
144
ویحاشد.
ب .خون خارح شود ،ولی حه حدی نجاشد که جاری گوردد؛ در ایون ووورد ،از آنجوا

 .1سوختگی سر و صورت ،حكن زخن و جراحت را دارد.
 .2این حكن شاول «تهام سر» ،چه وواضع روخش وو و چه قسهتهایی که وو نروییده ویگردد؛ ولوی شواول
«گردن» نهیشود.
 .3شووواخان ذک وور اسوووت ،چنانچوووه شوووخص صووودوه دخوووده «و ن ووث» حاشووود ،بووورای وحاس ووجۀ دخ ووۀ آن در و ووورد
آسحبهای ذکر شده در وساجل « 1751تا  »1753خعنی «ووارد خارصه تا ونقله» ،حه وسوألۀ « »1754رجووع
شود.
 .4گاه از آن تعجحر حه «داوحه» ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ــــ دخووۀ کاووول خووا 4
کووه وهكوون اسووت دخووۀ آن 1
ــــ آن حاشوود ،حنووابر احتحوواط واجووب حووا فوورد
144
144
آسحب دخده نسجت حه وازاد از 1
ــــوصالحه صورت گحرد.
144
ج .حه حدی حاشد که خون جاری شود؛ دخۀ این وورد ،وانند صوورت ذکور شوده در
وسأله حعد 4
ــــ دخۀ کاول ویحاشد.
144
 .3 oجراحت داوحه

مسأله  .1392اگوور جراحووت و پووارگی در پوسووت سوور خووا صووورت ،طوووری حاشوود کووه حووه
گوشووت برسوود و کهووی در آن نفوووذ کنوود ،دخووۀ آن 4
ــــ دخووۀ کاووول ووویحاشوود؛ ایوون نوووع
144
1
جراحت را «داوحه» ویناوند.
 .7 oجراحت حاضعه

مسأله  .1393اگر جراحت و پارگی در پوست سر خوا صوورت ووجوب بر خودگی عهحوق
گوشوووت شوووود ،ولوووی حووه پوسوووت نوووازک روی اسووتخوان نرسوود ،دخووۀ آن 7
ــــ دخووۀ کاووول
144
2
حاضعه» ویناوند.
ویحاشد؛ این نوع جراحت را « ِ
 .9 oجراحت سهحاق

مسأله  .1394اگر جراحت و پارگی در پوست سر خا صورت عهحق حاشد ،طووری کوه
گوشت را شكافته و حه پردۀ نازک استخوان برسود ،دخوۀ آن 0
ــــ دخوۀ کاوول 3وویحاشود؛
144
این نوع جراحت را « ِس ْهحاق» ویناوند.
 .3 oجراحت ووضحه

مسأله  .1395اگر جراحت و پارگی در پوست سر خا صورت عهحق حاشد ،طووری کوه
حاضعه» ویشود.
 .1گاه از آن تعجحر حه « ِ
الحهه» ویشود.
 .2گاه از آن تعجحر حه «و َت ِ
 .3خا حه عجارتی 1ــ دخۀ کاول.
40

دخات /

گوشووت را شووكافته و پووردۀ نووازک روی اسووتخوان را کنووار زنوود و اسووتخوان نهاخووان شووود،
1
دخۀ آن 0
وضحه» ویناوند.
ــــ دخۀ کاول ویحاشد؛ این نوع جراحت را «و ِ
144
 .6 oشکستگی هاشهه

مسأله  .1396اگر استخوان شكسته شوود هرچنود زخون و جراحتوی در سور و صوورت
2
اخجووواد نشوووود ،دخوووۀ آن 10
هاشووهه»
ــــ دخوووۀ کاوووول ووویحاشوود؛ ایوون نوووع شكسووتگی را « ِ
144
ویناوند.
 .3 oشکستگی ونقله

مسأله  .1397اگر صدوه خا ضرحه طوری حاشود کوه اسوتخوان ،شكسوته شوده و بور اثور
3
آن حعضووی از ریزههوواى اسووتخوان از جوواى خووود بیوورون آخوود ،دخووۀ آن 10
ــــ دخووۀ کاووول
144
نقله» ویناوند.
ویحاشد؛ این نوع شكستگی را «و ِ
 .8 oشکستگی وأوووه

مسأله  .1398اگر شكستگی سر طوری عهحق حاشد کوه حوه پوردۀ وغوز سور برسود ،دخوۀ
آن در ص ووورتی ک ووه ف وورد آس ووحب دخ ووده و ووذکر حاش وود 1
ـــ دخ ووۀ کاو وول و در و ووورد و ن ووث
7
5
نصف آن 4ویحاشد .این نوع شكستگی را «وأوووه» ویناوند.
مسأله  .1399وعحوووار در دخ ووۀ جراحوووت و شكس ووتگی در وس وواجل قج وول« ،عه ووق» آن

اسووت ،نووه طووول و عوورض ظوواهری آن .حنووابراین ،فرقووی بووین اخنكووه وسوواحت ظوواهری
جراحت حادث شده کن خا وتوسط خا زخاد حاشد ،نحست.

 .1خا حه عجارتی 1ــ دخۀ کاول.
44
 .2خا حه عجارتی 1ــ دخۀ کاول.
14
 .3خا حه عجارتی 7
ــ دخۀ کاول.
44
 .4خا حه عجارتی 1ــ دخۀ کاول.
5
 .5ووارد وذکور استثناجاتی نحز دارد ،وانند شكاف اخجاد شده در بینی ،گونه ،لب و گوش که وقدار دخۀ آنها
در کتابهای وفصلتر بیان شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 دخۀ آسحجهای حدنی «غحر از سر و صورت»

حكوون دخووۀ آسووحبهووای وارد شووده حووه حوودن  -غحوور از سوور و صووورت  1 -حووه حسووب

اختالف اعضا و نوع صدوات وختلف ویحاشد؛ در اداوه ،حه چنود ووورد وحودود آن

اشاره ویشود و برای اطالع از شرح آنها حه کتابهای وفصلتر وراجعه شود.

2

 oدخۀ شکستگی شانه

مسأله  .1411دخووۀ شكسووتن «شووانه» 3ا گوور حوودون عحووب و نقووص بهجووود خاحوود1 ،
ـــ دخووۀ
14
5
کاول 4است.
 oدخۀ شکستگی حازو

مسأله  .1411دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از دو حووازو» ا گوور حوودون عحو و وب و نقو و وص به و وجود
خاح ود1 ،
ـــ دخۀ کاول 6است.
14
 oدخۀ شکستگی آرنج دست

مسأله  .1412دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از دو آرنووج دسووت» 7ا گوور حوودون عحووب و نقووص
9
بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول 8است.
14
َ
 .1در قسووهت نخسووت ایوون حخووش ،در ضووهن وسوواجل « 1044تووا  ،»1017حكوون «شكسووتگی» (ک ْسوور) برخووی از
اعضای حدن بیان شده است و برای اطالع از حكن «شكافتن»« ،سوراخ کردن»« ،کوبیدگی» آنها و حكون
ووارد وشاحۀ دخگر ،حه کتابهای وفصلتر وراجعه گردد.
 .2ههان طوور کوه در وسوألۀ « »1754بیوان شود ،چنانچوه دخوۀ هور خوک از آسوحبهوایی کوه در وسواجل « 1044توا
 »1017ذکر ویشود ،کهتر از ثلث دخۀ کاول حاشد ،در وقدار دخه فرقی بین «وذکر» و «و نوث» نحسوت و در
غحر این صورت ،دخۀ و نث «نصف» دخۀ وذکر است.
َ « .3و ْن ِكب».
 .4حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک دست ،که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول است.
14
0
 .5دخۀ فک و جدا کردن شانه »74« ،دخنار خا 7
ــ دخۀ کاول است.
144
 .6حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک دست ،که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول ویحاشد.
14
َ 0
َ « .7و ْر ِفق» خا « ِو ْرفق».
 .8حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک دست ،که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول است.
0
14
 .9دخۀ فک و جدا کردن آرنج »74« ،دخنار خا 7
ــ دخۀ کاول است.
144

دخات /

 oدخۀ شکستگی ساعد دست

مسأله  .1413دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از سوواعد دو دسووت» ا گوور حوودون عحووب و نقووص
2
بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول است 1و دخۀ شكستن خكوی از دو اسوتخوان سواعد دسوت
7
4
اگر حدون عحب و نقص بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول 3است.
14
 oدخۀ شکستگی وق دست

مسأله  .1414دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از دو وووچ دسووت» 5،ا گوور حوودون عحووب و نقووص
بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول 6است.
44
 oدخۀ شکستگی ران پا

مسأله  .1415دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از دو ران پووا» 7ا گوور حوودون کجووی و نقووص خوووب
9
شوود1 ،
ـــ دخۀ کاول 8است.
14
 .1اگر ساعد حه صورت وعحووب و نواقص بهجوود خاحود« ،أرش» ثاحوت ویحاشود و وناسوب اسوت حوه 1ــ دخوۀ کاوول
4
وصالحه صورت گحرد.
 .2سوواعد دسووت از دو اسووتخوان «زنوود زبوورین» ( )radiusو «زنوود زیوورین» ( )ulnaتشووكحل شووده اسووت« ،زنوود
زبوورین» اسووتخوان حلنوود در سووهت خووارجی سوواعد در طوورف انگشووت شسووت اسووت کووه ووووازی حووا «زنوود
زیرین» اسوتخوان حلنود در سوهت داخلوی سواعد و در طورف انگشوت کوچوک دسوت وویحاشود و ایون دو
استخوان وچ دست را حه آرنج وتصل وینهاخند.
1
 .3حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک دست که برابر حا « »144دخنار خا ــ دخۀ کاول است.
14
0
 .4اوا شكسته شدن هر دو استخوان ساعد دست ،حه ونزلۀ شكسته شدن ساعد وحسوب ویشود.
َْ
ْ
َ « .5زند و َزند ْین».
 .6حه عجارتی »04« ،دخنار خا 1ــ دخۀ کاول.
44
َ
« .7ف ِخذ».
 .8حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک پا که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول است.
14
0
 .9نسجت حه از حند در رفتگی ران پوا« ،أرش» ثاحوت وویشوود و چنوحن صودوهای وشواحه «نقول و جوا حوه جوایی
اسوتخوان ران» وویحاشود کوه دخوۀ آن ،نصوف دخووۀ شكسوتن ران پوا اسوت .حنوابراین ،چنانچوه در ایون وووورد
وصالحه حه 1ــ دخۀ کاول صورت گحرد ،کافی است.
44

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oدخۀ شکستگی زانوی پا

مسأله  .1416دخۀ شكسوتن «هور خوک از دو زانووی پوا» 1،در صوورتی کوه حودون کجوی و
3
عحب بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول 2است.
14
 oدخۀ شکستگی ساق پا

مسأله  .1417دخووۀ شكسووتن «هوور خووک از دو سوواق پووا» ،چنانچووه حوودون کجووی و عحووب
5
خوب شود1 ،
ـــ دخۀ کاول 4است.
14
 oدخۀ شکستگی قدم خا پاشنۀ پا

مسأله  .1418دخۀ شكستن «هر خک از دو قدم پا خا پاشنۀ آن» ،چنانچوه حودون عحوب
و نقص بهجود خاحد1 ،
ـــ دخۀ کاول 6است.
14
 oدخۀ شکستگی پشت

مسأله  .1419اگر فرد« ،پشت» 7شخصی را طورى حشكند که دخگر حه حالوت عوادی

برنگردد و خهحده حاقی حهاند خا نتواند حنشحند ،حاخد دخۀ کاول بپردازد؛

اوا چنانچه حعدا حدون نقص و عحب خوب شود ،دخۀ شكستن «پشوت»1 ،
ـــ دخوۀ
14
کاول است.

ْ
ُ « .1رک َجه».
 .2حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک پا که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول ویحاشد.
14
0
 .3دخۀ فک و جدا کردن زانو »74« ،دخنار خا 7
ــ دخۀ کاول است.
144
 .4حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک پا که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول است.
14
0
 .5اگر حا کجی و عحب بهجود خاحد1 ،ــ دخۀ کاول است.
5
 .6حه عجارت دخگر1 ،ــ دخۀ قطع خک پا که برابر حا « »144دخنار خا 1ــ دخۀ کاول ویحاشد.
14
0
ْ
َ
« .7ظ ْهر خا ُصلب».

دخات /

 oدخۀ شکستگی ترقوهها

مسأله  .1411دخووۀ شكسووتن «دو اسووتخوان حوواالى سووحنه» (ترقوووههووا) 1،در صووورتی کووه
حدون عحب و نقص بهجود خاحد0 ،
ــــ دخۀ کاول 2است.
144
 oدخۀ شکستگی دندهها

مسأله  .1411دخووووۀ شكستوووون «هوور دنووووده از دندهه و واى ح و ودن ک و وه ح و وا قل و وب وخل و ووط
اسوت»1 3،
ـــ دخۀ کاول 4ویحاشد.
00
مسأله  .1412دخووۀ شكسووتن «هوور دنوودهاى کووه حووه دو حووازو ونتهووی ویشووود»1 ،
ــــ دخووۀ
144
کاول 5است.
 oشکستگی گردن

مسأله  .1413در وووورد شكسووتگی «گووردن» ارش 6ثاحووت اسووت؛ پووس ا گوور گووردن حوودون
عحب و نقص بهجود خاحد ،وناسب است حه 1
ـــ دخۀ کاول وصالحه شود و چنانچه حوه
14
صوورت نواقص و وعحوووب بهجوود خاحوود (گوردن کوج و وایوول حوه خكووی از دو طورف شووده)،

وناسب است حه وقداری که حه دخۀ کاول نزدخک است وصالحه صورت گحرد.
َ
 oدخه شل خا فلج شدن اعضا

َ
مسأله  .1414دخوووۀ «شوول خووا فلووج شوودن» دسووت ،پووا ،انگشووتان و واننوود آن ــ4ـ دخووۀ
7
7
آن عضو است.
َ ُ
« .1ت ْرق َوه» خا «چنجر» هر خک از دو استخوان حاالی سحنه ،خكی در چ و خكوی در راسوت ویحاشود کوه حوهطوور
افقی قرار دارد و از سهت داخل حه جناغ و از سهت خارح حه استخوان شانه وتصل ویشود.
 .2حه عجارتی »04« ،دخنار خا 0
ــ دخۀ کاول خعنی 1ــ آن.
144
40
 .3ظاهرا ونظور دندههایی از قفسۀ سحنه است که قلب را احاطه نهوده و از آن وحافظت ویکند.
 .4حه عجارتی « »40دخنار خا 1ــ
 04دخۀ کاول.
 .5حه عجارتی « »14دخنار خا 1ــ دخۀ کاول.
144
 .6وعنای «أرش» و کحفحت وحاسجۀ آن ،در وسألۀ « »1044ذکر ویشود.
 .7شاخان ذکر است ،چنانچه شخص صدوه دخده «و نوث» حاشود ،بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ «»1754
رجوع شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنوووابراین ،دخ ووۀ َش وول خ ووا فل ووج ش وودن کاو وول خ ووک دس و وت4 ،
ـــ دخ ووۀ هه ووان دسو و وت
َ7
ویحاش ود که وعادل حا 1
ـــ دخوۀ کاوول اسوت ویحاشود و دخوۀ شول خوا فلوج شودن کاوول
7
ـــ دخووۀ هوور دو دسووت ووویحاشوود کووه وعووادل حووا 4
دو دسووت4 ،
ـــ دخووۀ کاووول اسووت و ا گوور
7
7
کسوی هر دو دست و هر دو پاخش حوهطوور کاوول فلوج شوود ،وجهووع دخوۀ آنهوا خوک دخوۀ
1
کاول و 1
ـــ دخۀ کاول است.
7
 oدخۀ جراحت «جاجفه» در حدن

مسأله  .1415اگر اشحایی وانند چاقو خوا نحوزه خوا گلولوه حوه «درون سوحنه خوا شوكن» وارد
گردد ،دخۀ آن 1
ـــ دخۀ کاول است ،این نوع جراحت را «جا ِجفه» ویناوند؛
7
2
الجته ،چنانچه از طرف دخگر خارح گردد1 ،
ـــ دخۀ کاول حه آن افزوده ویشود.
14
مسأله  .1416اگر اشحایی وانند چاقو خا نحزه خا گلوله در «دست خا پا» نفوذ کنود ،ولوی
از طرف دخگر خارح نشود ،دخۀ آن 1
ـــ دخۀ کاول است و چنانچوه از طورف دخگور خوارح
14
3
شود ،عالوه بر آن «أرش» ثاحت است.

مسأله  .1417اگوور جراحووت جاجفووه  -کووه توضووحح آن در وسووألۀ « »1010بیووان شوود -
ووجب از بین رفتن «طحال خا خكی از کلحهها» گردد ،عالوه بر دخهای کوه بورای آن ذکور

شد ،جهت کلحه و طحال «أرش» ثاحت ویشود.

ههووحن طووور ،اگوور جراحتووی در ظوواهر وجووود نداشووته حاشوود و تنهووا از طریووق ضوورحه خووا

واننوود آن طحووال خووا خكووی از کلحووههووا دچووار نقووص شووده و از کووار بیافتوود« ،أرش» ثاحووت

است.

4

ــ دخۀ کاول برای هور دو پوا ،کوه وجهوعوا 0
ــ دخۀ کاول برای دو دست و 4
4 .1
ــ دخوۀ کاوول خوا خوک دخوۀ کاوول و
7
7
7
ثلث آن ویحاشد.
 .2شوواخان ذکوور اسووت ،در ایوون وسووأله و وسووألۀ حعوود چنانچووه شووخص صوودوه دخووده «و نووث» حاشوود ،بوورای
وحاسجۀ دخۀ آن حه وسألۀ « »1754رجوع شود.
 .3وعنای «أرش» و کحفحت وحاسجۀ آن در وسألۀ « »1044ذکر ویشود؛ الجته ،در فرض وسأله وصالحه بین
طرفحن حا پرداخت 1ــ دخۀ کاول حه عنوان «أرش» کافی است.
44
 .4حه وساجل « 1040و  »1040وراجعه شود.

دخات /

 oدخۀ ضرحه زدن حه صورت خا حدن که ووجج سرخی ،کجودی خا سحاهی شود

مسأله  .1418اگوور فوورد حووه «صووورت» شخصووی سووحلی زده خووا طووور دخگووری ضوورحه وارد

کند ،چنانچه صورت:

الف« .سرخ» شود ،حاخد « »1/0وثقال شرعی طال 1حاحت دخۀ آن حدهد؛

ب« .کجود» شود ،حاخد « »7وثقال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهد؛

ج« .سحاه» شود »5« ،وثقال شرعی طال حاخد حاحت دخه آن بپردازد.

2

اوا اگر جای دخگر حدن شخصی را بر اثر زدن ،سرخ خا کجود خا سحاه کند حاخد حاحت

دخه« ،نصف» آنچه را در وورد صورت ذکر شود ،بپوردازد و در ایون حكون« ،سور» ولحوق

حه حدن است ،نه صورت .حنابراین ،اگر حدن خا سر(3غحر از صورت):
الف« .سرخ» شود ،حاخد 7
ـــ وثقال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهد؛
0
ب« .کجود» شود ،حاخد « »1/0وثقال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهد؛
ج« .سحاه» شود »7« ،وثقال شرعی طال حاخد حاحت دخۀ آن بپردازد.

شاخان ذکر است ،در حكن فوق فرقی بین حالغ و ناحالغ ،زن و شووهر ،پودر و فرزنود و

وانند آن نحست و نحز فرقی بین عهدی خا خطایی بودن آن نهیحاشد.

4

مسأله  .1419اگر ضرحه حه گونهای حاشد که صورت خا حدن شخص سرخ شوده ،ولوی
ودت اندکی حاقی وانده و حه سرعت برطرف شود ،دخه ندارد.

مسأله  .1421اگر ضرحه حه گونهای حاشود کوه حوه خوودی خوود ووجوب سورخی پوسوت

ویشود ،ولی چون رنو طجحعی صورت خا حدن فرد وایل حوه سورخی اسوت ،اثور ضورحه

ظوواهر نهوویشووود ،در ایوون فوورض چنانچووه فوورد حووه واسووطۀ ضوورحۀ وووذکور اذخووت شووده ،در
وورد آن «أرش» ثاحت است ،وگرنه دخه ندارد.

 .1حكوون پرداخووت دخ وه در ایوون وسووأله ،بوور اسوواس سووایر اجنوواس دخووات واننوود نقووره در وسووألۀ « »1041ذکوور
ویشود.
 .2توضحح «وثقال شرعی» در وجحث «وقادیر درهن و دخنار» ،وساجل « 1001و  »1004ذکر ویشود.
« .3گوش» جزء سر وحسوب ویشود ،نه صورت.
 .4حنابراین ،در ووارد فوق هرچند حه صورت عهدی حاشد ،قصاص ثاحت نهیشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 جنس دخه در آسحجهای حدنی غحر از قتل

مسأله  .1421پرداخت دخه در غحر قتل ،وانند قطع اعضا و شكسوتگی و جراحوت و

غحر آن ،بر اساس هر خوک از اجناسوی کوه در دخوۀ قتول بیوان شود (درهون ،دخنوار و سوایر
ووارد) کافی است؛

الجته ،احتحاط واجب آن است که دخۀ ضورحه زدن حوه صوورت خوا حودن کوه ووجوب

سرخی خا کجودی خا سحاهی شود ،فقط بر اساس طال (دخنار) وحاسجه شود.
 حکن وواردی که در شر ع دخه براخش وعحن نشده است

مسأله  .1422بوورای تعحووین «آسووحبهووا و صوودواتی کووه در شوورع دخووهای بووراخش وعووحن

نشده» ،حاخد اووری که در تعحین وقدار دخوه نقوش دارد وثول نووع آسوحب و ووضوع آن و
آثاری که در فرد حاقی ویگذارد را لحاظ نهود و آن را حا ووارد وشاحه که دخۀ آن در شرع

وعووحن شووده سوونجحد و بوور اسوواس آن ،وقووداری را حووه عنوووان دخووه تعحووین کوورد کووه آن را

«أرش» ویناوند.

حا توجه حه حكن وذکور ،برای وعحن نهودن «أرش» وویتووان حوه نظور دو نفور عوادل از

اهل خجره رجوع کرد.

شاخان ذکور اسوت ،ا گور اوووری کوه ووجوب «أرش» وویشوود از روی خطوای وحوض

صووورت گحوورد ،الزم اسووت وطووابق حكهووی کووه در وسووألۀ « »1705بیووان گردخوود ،عهوول

شود.

مسأله  .1423آسحب زدن حه رخه ووجوب ثاحوت شودن ارش ویشوود و ا گور خكوی از دو
رخووه از بووین بوورود ،وناسووب اسووت حووه 1
ـــ دخووۀ کاووول و ا گوور آسووحب ووجووب اخووتالل در
4
فعالحت رخه و تنگی نفس حهطور داجن شود ،وناسب است حه 1
ـــ دخۀ کاوول وصوالحه
0
صورت گحرد.
مسأله  .1424از بین بردن خا قطع طحال ،ووجب ثاحت شدن ارش وی گردد و ا گور حوه
ثلث دخۀ کاول وصالحه شود ،وناسب است.

دخات /

مسأله  .1425از بین بردن خا قطع خكی از دو کلحه حاعث ثاحت شدن ارش وی گوردد و
اگر حه ثلث دخۀ کاول وصالحه شود ،وناسب است.

مسأله  .1426برداشووتن و قطووع رحوون ووجووب ثاحووت شوودن ارش ویشووود و وناسووب
است حه 1
ـــ دخۀ کاول خا بیشتر وصالحه شود.
4
مسأله  .1427قطع لولوههوای فوالوپ 1کوه ونجور حوه قطوع تخهودان وویشوود ،ووجوب
ثجوووت ارش وی گووردد و وناسووب اسووت بوورای قطووع هوور کوودام از آنهووا حووه 1
ـــ دخووۀ کاووول
4
وصالحه شود.
مسأله  .1428از بین بردن حخشی از وعده خا روده ووجب ثاحوت شودن ارش ویشوود
و اگر حه 1
ـــ دخۀ کاول وصالحه گردد ،وناسب است.
0
مسأله  .1429اگر ضرحهای ونجر حه خونریزی از بینی خا گوش خا دهان گردد خا حاعوث

قطع لوزهها (لوزههای کاوی) 2خا قطع غودد داخلوی حودن واننود غودۀ پروسوتات شوود،
ارش ثاحت وی گردد.

 آسحجهای وتعدد (حکن تداخل خا عدم تداخل آسحجها)

مسأله  .1431اگر فرد دو خا چند «عضو وختلف» خک شخص (واننود دسوت و سور و

پاخش) را وجروح نهاخد خا حشكند ،برای جراحت خا شكستگی هر عضو دخوۀ جداگانوه

ثاحت ویشود و در ایون حكون ،فرقوی بوین اخنكوه جراحوتهوا خوا شكسوتگیهوا حوه خوک
ضرحه خا چند ضرحه اخجاد شده حاشد ،نحست.

مسأله  .1431اگر جراحت خا شكستگی در دو خا چنود ووضوع از «خوک عضوو» حاشود،

وثل اخنكه فرد چند جای سر شخصی را حشكند خا چند جای صوورت وی را وجوروح

نهاخد ،چنانچه آسحبهای وذکور حوا «خوک ضورحه» پدخود آووده حاشود 3،پرداخوت خوک
دخه کافی است و از وحان آسحبها ،هر کدام دخهاش بیشتر است لحاظ ویگردد.

 .1دو لوله که در دو طرف انتهای فوقانی رحن قرار دارند و دو تخهدان را حه رحن وتصل ویکنند.
 .2لوزهها حخشی از حافت لنفاوی حدن هستند که در دو طرف حلق و انتهای زحان قرار دارند.
 .3وثل اخنكه در اثر تصادف حا اتووجحل چند جای سر وجروح شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حووه عنوووان وثووال ،اگوور حووا خووک ضوورحه شووكافی در سوور پدخوود آخوود کووه قسووهتی از ههووان

حاضوعه» حاشود،
خارصه» و قسوهتی از نووع «داوحوه» و قسوهتی از نووع « ِ
شكاف از نوع « ِ

1

حاخد دخۀ «حاضعه» را که وقدار آن بیشتر است ،بپردازد.

اوووا چنانچ وه آسووحبهووا حووا «چنوود ضوورحه» حاصوول شووده ،دخووۀ هوور خووک جداگانووه

حساب ویشود و وجهوع آنها ثاحت ویگردد.

مسأله  .1432اگر در حادثهای بور اثور خوک ضورحه حوه سور ووثال ،سور شكسوته شوده و حوه

سووجب آن ،شووخص فوووت نهاخوود ،پرداخووت دخووۀ قتوول کووافی اسووت و شكسووتگی ،دخووۀ
جداگانهای ندارد.

2

ههووحن طووور ،اگوور آن شووخص فوووت ننهاخوود و بوور اثوور ضوورحۀ وووذکور ،سوورش شكسووته و

عقلووش کووال زاجوول شووود و برنگووردد ،پرداخووت دخووۀ قتوول بوورای زوال عقوول 3کووافی اسووت و

شكستگی ،دخۀ جداگانهای ندارد.

4

 بيشتر بودن هزخنۀ وعالجه و دروان از وقدار دخه

مسأله  .1433اگوور وعالجووه و دروووان صوودوات و آسووحبهووایی کووه بوور فوورد وارد شووده

هزخنههایی را حوه دنجوال داشوته حاشود کوه از وقودار دخوه خوا ارش بیشوتر حاشود ،احتحواط
واجب آن است که بین طرفحن نسجت حه وقدار اضافه ،وصالحه صورت گحرد.
 آسحج و صدوه بر جسد وحت

مسأله  .1434اگر آسحب خا صدوه بر جسد وحت وسلهان  -وذکر خوا و نوث  -حعود از
فوت واقع شود ،وثال فردی سر وحوت را از حودنش جودا نهاخود خوا کوارى انجوام دهود کوه

 .1توضحح ووارد فوق ،در وساجل « 1751تا  »1757بیان شد.
َْ
 .2حنابراین ،دو دخه خكی برای «شكستگی» و دخگری برای «قتل» لحاظ نهیشود و دخۀ عضو در دخوۀ «نفوس»
داخل ویشود.
 .3حه وسألۀ «»1745رجوع شود.
 .4حنابراین ،دو دخه خكی برای «شكستگی» و دخگری بورای «زوال عقول» لحواظ نهویشوود و دخوۀ عضوو در دخوۀ
«زوال عقل» داخل ویشود.

دخات /

اگر زنده بوود ووجوب قتول او ویشود ،دخوۀ آن 1
ـــ دخوۀ کاوول بورای فورد ووذکر وویحاشود.
14
2
حنابراین ،پرداخت « »144دخنار خا « »1444درهن 1کافی است.
مسأله  .1435اگر عضوی از اعضوای وحوت وسولهان  -ووذکر خوا و نوث  -قطوع شوود،

بوورای وحاسووجۀ دخووۀ آن احتووداء حاخوود نسووجت دخووۀ آن عضووو در وقاخسووه حووا دخووۀ کاووول را در

وووورد فوورد زنووده حسوواب کوورده ،سووپس ههووان نسووجت را از دخووۀ جوودا کووردن سوور از حوودن

وحت 3حه دست آورد.

حنابراین ،اگر فردی خک دست وحت وسلهان را از وچ جدا نهاخد ،دخوۀ آن 1
ـــ دخوۀ
44
کاول برای فرد وذکر (وثال  04دخنار خا  044درهن) ویحاشد و چنانچوه دو دسوت وی را
از وچ جودا کنود ،دخوۀ آن 1
ـــ دخوۀ کاوول بورای فورد ووذکر (ووثال  144دخنوار خوا  1444درهون)
14
4
ویحاشد.
شاخان ذکر اسوت ،در حكون ووذکور فرقوی بوین آسوحب عهودی و شوجه عهود و خطوا

نحست.

مسأله  .1436فردی که حه جسد وحت آسحجی وارد کرده که ووجب دخه است  -چوه
حووه صوووورت عهووودی و چوووه شوووجه عهووود خووا از روی خطووا  -دخووه بوور ذوووۀ خووودش ثاحووت

ویحاشد.

شاخان ذکر است ،اگر آسحب وارد شده عهودی خوا شوجه عهود بووده بور «عاقلوۀ» وی

 .1توضححات وربوط حه «درهن» و «دخنار» و کحفحت تجودیل آن حوه وثقوال و گورم ،در وسواجل « 1001توا »1000
ذکر ویشود.
 .2شاخان ذکر است ،اگر فرد وسلهان وصحت کند حعضی از اعضای حودنش را پوس از وفوات وی بورای پیونود
زدن حه فرد وسلهان زنده ،قطع کنند ،حكن آن در وسألۀ « »551بیان شد و چنانچه وصحتی نكرده ،ولوی
حفظ جان وسلهانی واحسته بور قطوع عضووى از اعضواى حودن وحوت وسولهان حاشود ،حكون آن در وسوألۀ
« »554ذکر شد.
 .3وقدار دخۀ جدا کردن سر از حدن وحت ،در وسألۀ قجل ذکر شد.
1
 .4زیرا نسجت دخۀ قطع خک دست از فرد زنده در وقاخسه حا دخۀ کاول ههوان فورد ــ اسوت و ا گور ایون کسور در
4
کسر 1ــ دخۀ کاول وذکر (که دخۀ جدا کردن سر وحت چه وذکر و چه و نث از حدنش اسوت) ضورب شوود،
14
وقدار دخۀ قطع خک دست وحت 1ــ دخۀ کاول وذکر حه دست ویآخود و وقودار دخوۀ قطوع هور دو دسوت ،دو
44
برابر آن ،خعنی 1ــ دخۀ کاول وذکر ویحاشد.
14

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

تكلحفی نحست ،ولی چنانچه آسحب حه صورت خطوای وحوض حاشود ،واجوب بوودن
پرداخووت دخووه 1بوور «عاقلووۀ» وی وحوول اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در
این وورد ترک نشود.

مسأله  .1437دخووۀ آسووحب خووا صوودوۀ وارد شووده بوور جسوود وحووت وسوولهان حووه ورثووهاش
ارث نهیرسد ،حلكه حاخد از طرف وحت در اوور خحر وصرف شود و اگر وحوت حودهكار

حاشووود و ووووالی غحووور از آن نداشووته حاشووود خووا سووایر اووووالش بوورای ادای حوودهحش کووافی

نجاشد ،واجب است دخۀ وذکور صرف ادای دیون وتوفی شود.

ههحن طور ،اگر فورد وصوحت حوه بیشوتر از ثلوث کورده و ورثوه وقودار ووازاد بور ثلوث را

اجووازه ندهنوود ،حاخوود دخووۀ وووذکور صوووورف عه و و ول حووه ایوون وقوودار از وصح و و وت وتوف و و وی
گ وردد؛

اوا اگر در زوان ححات فرد بر حدن وی آسحب خا جراحاتی وارد گردد ،دخۀ وربوط حه

آن ،حكن سایر اووال او را دارد.

 وعلوم نجودن وقدار دخه در شجهۀ ووضوعی

مسأله  .1438اگر انسان بر اثر آسحب زدن بر شخص دخگور ،بوراخش خقوحن خوا اطهحنوان

حاصل شود که دخه خا ارش بر عهدهاش ثاحت گردخده ،ولی حه جهت گذشت زووان و

واننوود آن ،نوووع آسووحب خووا وقوودار آن را حووه فراووووش کوورده و وقوودار دخووۀ آن بووراخش وعلوووم

نجاشوود و نحووز از راههووای شوورعی وعتجوور ،وقوودار دخووه ثاحووت نشووود ،ووویتوانوود حووه پرداخووت
وقدار حداقل خقحنی خا ووورد اطهحنوان اکتفوا نهاخود و ادای وقودار بیشوتر کوه وشوكوک

است الزم نحست؛

وگوور آنكووه فوورد وكلووف در ووضوووع وووذکور وقصوور حاشوود 2کووه در ایوون صووورت ،حنووابر

احتحوواط واجووب حووه پرداخووت وجلووغ اقوول اکتفووا ننهاخوود و نسووجت حووه وقوودار بیشووتر حووا
 .1ونظور ،وجوب تكلحفی پرداخت دخه است.
 .2وثل اخنكه فرد وقدار دخه را ویدانسته خا اوكان دانستن آن براخش فراهن بوده ،ولی حه جهت سهلانگاری
در پیگحری خا خادداشت آن ،هن اکنون وقدار آن را فراووش نهوده است.

دخات /

شخص آسحب دخده خا ورثۀ وی خا ولی شرعی او  -حسب ووارد وختلف  -وصوالحه

نهاخد.

1

 حخشش دخۀ وربوط حه حچه ناحالغ

مسأله  .1439اگر فردی حچۀ ناحالغ را بزند طوری که ووجب دخه شود ،حاخود دخوۀ آن را

حه ولی شرعی حچه بپردازد ،هرچند جهت تأدخب حچوه از ولوی شورعی او اجوازه گرفتوه

حاشد.

دخۀ وذکور وال خود حچه است و ولی حچه وانند پدر خا پدربزرگ پدری حق عفوو و
حخشش دخه را ندارد؛ وگر حا رعاخت آنچه در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ،وسواجل «1510

و  1543و  »1545بیان شد.

2

 وواردی که آسحج رساندن حه دخگری ووجج دخه نهیشود

مسأله  .1441آسحجی که انسان حه دخگری وارد وی کند ،در برخی از ووارد دخه ندارد؛

وثل آنكه فرد حه جهت دفاع از خود در برابور کسوی کوه حوه او تعودی نهووده  -واننود
اخنكه حه او هجووم آورده و قصود کشوتن ،وجوروح کوردن ،زدن خوا تجواوز حوه ِع ْورض او را

دارد  -حه وی صدوه و آسحجی بزند تا ضرر وی را از خوود دفوع نهاخود؛ الجتوه الزم اسوت

در وقام دفاع حه وقدار آسحب خفحفتری که حازدارنده است حسونده نهاخود ،ووثال ا گور
سووحلی زدن کووافی اسووت از اقوودام حووه وارد کووردن آسووحجی کووه ووجووب شكسووتگی عضووو

ویشود ،پرهحز نهاخد.

3

 .1اگر فرد بر اثر وقوع تصادف خا وارد کردن لطهه خا ضرحه و وانند آن حه شخص دخگری احتهوال وعقوول دهود
که آسحب و صدوهای حه وی وارد شده که ووجب دخه خا ارش ویشود ،چنانچوه بررسوی و تحقحوق بوراخش
سهل و آسان است ،حنابر احتحاط واجب حاخد فحص و تحقحق نهاخد.
 .2حه عنوان وثال ،اگر وعلن حه حچوۀ ناحوالغ دخوه حودهكار حاشود و ووثال پودر خوا پودربزرگ پودری تشوخحص دهود
ابووراء ذووۀ وعلوون از دخووه ،وفسوودهای نوودارد خووا وصوولحت دارد ،واننوود اخنكووه در عوووض آن ،وعلوون حووه او قوورآن
ویآووزد خا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقت وینهاخد ،اشكال ندارد.
 .3ههحن طور ،اگر تهدخد خا ترساندن وی حازدارنده است ،اقدام حه وارد کردن ضرحات حدنی نكند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههوحن طووور ،وووواردی کووه فوورد شوورعا وجواز اسووت خووود را در وعوورض آسووحب حوودنی قوورار

دهد؛وانند اخنكه برای وعالجه بیهاری که دروان آن ضروری است نحاز حه عهل جراحی

پیدا کند ،که اقدام پزشک خا فرد دخگر حه آسحب وذکور حه وقدار وجاز دخه ندارد.

در سووایر فصوولهای رسوواله حووه ووووارد دخگووری در ایوون زوحنووه ذیوول وجوواحثی ههچووون

«براجت ضوهان توسوط پزشوک»« 1،وصوحت حوه اهودای عضوو حعود از وفوات»« 2،نهوی از
ونكر» 3،حه برخی از ووارد اشاره گردخده است.
 وقدار شرعی درهن و دخنار

مسأله « .1441دخنار» سكۀ طالیی است که در عصر وعصووحن راخج بوده و وزن
آن خک «وثقال شرعی» است؛ حنا بر نظر وشهور خک وثقوال شورعی وعوادل 7
ـــ وثقوال
0
4
حازاری ویحاشد.
وثقال حازاری (صحرفی) وعادل « »40نخود ویحاشد 5و حنا بر نظر وشوهور در عورف

راخووج ،تقریجووا وعووادل « »0/544گوورم اسووت .حنووابراین ،وزن وثقووال شوورعی حنووا بوور نظوور
وشهور تقریجا وعادل « »7/005گرم ویحاشد.

6

شاخان ذکر است ،در صورتی که وزن وثقال شرعی راخج در آن عصور وعلووم نشوود

و تحقحووق در ایوون زوحنووه وهكوون نجاشوود ،ووویت ووان حووه وقوودار حووداقل خقحنووی خووا وووورد

اطهحنان اکتفا نهود.

7

 .1حه فصل «احكام پزشكی» ،وجحث «ضهان پزشک در صورت آسوحب حوه بیهوار» ،وسوألۀ « »547وراجعوه
شود.
 .2حه فصل «احكام پزشكی» ،وجحث «کالجد شكافی و پیوند اعضاء» ،وسألۀ « »551وراجعه شود.
 .3حه جلد دوم ،فصل«اور حه وعروف و نهی از ونكر» وسألۀ « »744وراجعه شود.
 .4حه عجارتی ،حنابر نظر وشهور هر وثقال شرعی برابر حا « »30درصد وثقال حازاری است.
 .5هر نخود »154« ،سوت خا وحلی گرم وحاسجه شده است.
 .6ولی برخی ،وثقال شرعی را تقریجا « »%54وثقال حازاری لحواظ نهوودهانود؛ کوه ایون وقودار تقریجوا وعوادل حوا
« 0/40گرم» ویحاشد.
 .7حنابراین ،در فرض وذکور فردی که دخوه بور عهودهاش ثاحوت شوده وویتوانود در ووورد «دخنوار» ،وطوابق حوا نظور
وشهور عهل نهاخد.

دخات /

مسأله  .1442وقصود از «دخنار» ،سكۀ طالی خالص نحست ،زیرا حدیهی است طوال

غالجا حا وقداری از وادۀ وعدنی دخگر وخلوط ویشود تا اسوتحكام و انعطوافپوذیری

آن افزاخش خاحد؛

ولووی نجاخوود درصوود ناخالصووی آن حووه انوودازۀ غحوور وعهووول حاشوود کووه عرفووا در عصوور

وعصووحن طالی وغشوش وحسوب ویشوده 1و الزم اسوت احوراز گوردد کوه عرفوا
طال حه (طور وطلق) حه آن گفته ویشده و حه وورد وشكوک نهیتوان اکتفا نهود.

مسأله « .1443درهوون» سووكۀ نقوورهای اسووت کووه در عصوور وعصووووحن راخووج بوووده و

حنابر نظر وشهور ،وزن آن وعادل « »14/5نخود نقرۀ سكهدار (وسكوک) است کوه ایون

وقدار تقریجا برابر حا « »4/015گرم ویحاشد 2و حكهی که در وورد وعلووم نجوودن وقودار

«دخنوووار» در آن عصووور و وقووودار ناخالصوووی آن در وسوواجل « 1001و  »1004بیووان شوود در
وورد «درهن» نحز جاری ویحاشد.

مسأله  .1444حا توجه حه اخنكه «درهن» و «دخنار» در عصر وعصووحن« طال خا نقورۀ

وسوووكوک» (س ووكۀ ط ووال خ ووا نق ووره) ب وووده ،ط وووری ک ووه اس ووتفاده از آن ح ووه عن وووان پ ووول در

وعوواوالت ،رواح داشووته ،ولووی در زوووان حاضوور ونقوورض شووده ،در حوواب دخووات و سووایر
ابواب فقهی غحور از حواب زکوات وویتووان طوال و نقوره را حودون لحواظ سوكه (وسوكوک)

بودن در نظر گرفت و قحد وسكوک بودن ساقط است.
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راخج بوده ،وورد اخوتالف
 .1وقدار عحار «دخنار» و «درهن» (سكههای طال و نقره) که در عصر وعصووحن
ویحاشد؛ ولی ظاهرا اگر طال خا نقره حا عحار تقریجا «( »41حدود  43/0درصود) لحواظ گوردد کوافی اسوت،
هرچنوود برخووی ،عحووار وووذکور را تقریجووا «( »44حوودود  54درصوود) ذکوور کووردهانوود کووه رعاخووت آن وطووابق حووا
احتحاط وستحب ویحاشد.
 .2حعضی «درهن» را « »10/04نخود نقرۀ سكهدار (وسكوک) ویدانند که تقریجوا « 4/54گورم» وویحاشود (هور
نخود »154« ،سوت خا وحلیگرم وحاسجه شده است) و ههان طور که بیان شد ،در صورت وعلوم نشودن
وزن «درهن» راخج در آن عصر و عدم اوكوان تحقحوق ،وویتووان حوه وقودار حوداقل خقحنوی خوا ووورد اطهحنوان
اکتفا نهود .حنابراین ،در فورض ووذکور فوردی کوه دخوه بور عهودهاش ثاحوت شوده ،وویتوانود در ووورد «درهون»
وطابق حا نظر وشهور عهل نهاخد.
 .3هرچند فردی که ویخواهد دخه را بر اساس «درهن» خا «دخنوار» پرداخوت نهاخود ،احتحواط وسوتحب اسوت
وقدار «حوق الضورب» سوكه را نحوز در پرداخوت حودهی خووخش لحواظ نهاخود؛ وقودار «حوق الضورب» ووورد
اختالف است و حعضی آن را حدود خک درصد ارزش «درهن» خا «دخنار» ذکر کردهاند.

احکام بانکها و ّ
مؤسسات مالی اعتباری

1

وجاحث وقدواتی

وساجلی که وربوط حه وراجعۀ افراد حوه حانوک و تعاوول و ارتجواط حوا حانوک ویحاشود،

حه چند دسته تقسحن ویشود ،از جهله:

 حساب حاز کردن و سپردهگذاری خا سرواخه گذاری در حانک؛ درخافت وام و تسهحالت از حانک؛ -خدوات حانكی؛

 دیرکرد در وام و تسهحالت حانک؛ -اشتغال در حانک.

برای اطالع از احكام شرعی وربوط حه این عناوین ،الزم است آشنایی اجهالی حوا

«اقسووام» و «نوووع عهلحووات حووانكی» حاصوول شووود کووه در اداوووه حووه توضووححاتی در ایوون
زوحنه ،پرداخته ویشود.

 .1هرچنوود تفصووحل احكووام وعوواوالت در جلوود سوووم ذکوور شووده اسووت ،ولووی از آنجووا کووه احكووام حانووکهووا،
و سسات والی اعتجاری ،صندوقهای قرضالحسنه  ،بیهه و بورس و ههحن طور راهكارهوای رهوایی از
رحا ،نحازوند اراجۀ توضححات تفصحلی درحارۀ وضع فعلی فعالحت آنها ویحاشد ،در این قسوهت و جودا از
احكام وعاوالت بیان ویگردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شوووواخان ذکوووور اسووووت ،احكووووام «و سسو ووات وو ووالی اعتجو وواری» و «صو ووندوقهای

قرضالحسنه» ههانند احكام «حانکها» ویحاشد.
 اقسام حانکها

٭ حانکها در کشورهاى اسالوی سه قسن هستند:

.1خصىصففی؛ سوورواخۀ ایوون قسوون از حانکهووا ،از اووووال فوورد خووا افووراد سوورواخهگووذار

تشكحل شده است.

.2دولحی؛ سرواخۀ این قسن از حانکها ،از اووال دولت ویحاشد.

.3هشففحسک؛ سوورواخۀ ایوون قسوون از حانکهووا ،از دولووت و حخووش خصوصووی تشووكحل

شده است.

 انواع حسابهای حانکی

٭ حانکها غالجا تحت خكی از عناوین ذیل ،حه قجول سپرده وجادرت وینهاخند:
 .1حساب پسانداز؛
 .2حساب جاری؛

 .3حساب سرواخهگذاری وکالتی.
 .9 oحساب پسانداز

٭ حساب پسانداز« ،قرض» ویحاشد؛

در حانوووکداری حووودون رحوووا ح ووه صووواحجان حس وواب پ ووسان ووداز ،به وورهای پرداخ ووت

نهیشود و در حانکداری ربوی حه صاحجان حساب ،بهره پرداخت ویشود.

٭ حساب پسانداز حه افراد این اوكان را ویده و ود که وجووه ووازاد بور نحو واز خوود را

 -هر اندازه که حاشد  -حه حانک حسپارند و در هنگام نحاز از حانک درخافت کنند.

٭ وجوووه حسووابهووای پووسانووداز ،جووزء ونوواحع حانووک وحسوووب شووده و حانووکهووا حووا

لحاظ سپردۀ قانونی و نقدخنگی ،حخشی از این وجوه را حوه اعطوای قورض اختصواص

احكام حانکها و و سسات/...

داده و حخش دخگر را در فعالحتهای اقتصادی برای خود حه کار گرفته و کسب سوود

ویکنند.

٭ حانکها برای تشویق وردم حه افتتاح حساب پسانوداز ،اولوخوتهوا ،اوتحوازات و

جوایزی برای صاحجان این حسوابهوا در نظور وویگحرنود کوه تفصوحل احكوام آن حعودا

ذکر ویشود.

 .3 oحساب جاری

٭ حساب جاری نحز در عهلحات حانكداری ،غالجا قرض ویحاشود و حوه ووجوودی

این گونه حسابها سودی تعلق نهیگحرد.

٭ اشووخاص حقحقووی خووا حقوووقی حووا قوورار دادن وجوووه وووازاد بوور نحوواز خووود در حانووک،

حساب جاری افتتاح وی کنند ،آنان ویتوانند حوا درخافوت دسوته چوک ،از ووجوودی
حسوواب خووود حووه هوور انوودازه و حووه هوور صووورتی کووه وایوول حاشووند ،طجووق وقووررات حانووک
استفاده کنند.

٭ اسووتفاده از حسووواب جووواری عووالوه بوور حفووظ پووول در حانووک ،ووجووب تسووهحل

وجوووادالت پوووولی و بوووینحوووازی ص وواحب حس وواب از حهوول و نگه ووداری وجوووه نق وودی

ویشود؛ گاهی نحز اولوختها و اوتحازاتی برای صاحجان این حسابهوا در نظور گرفتوه
ویشود.

٭ حانووکهوووا حوووا رعاخووت وقووودار سووپردۀ قووانونی و نقوودخنگی ،حاقحهانوودۀ وجوووه ایوون

حسووابهووا را در فعالحووتهووای اقتصووادی حووه کووار گرفتووه و بوورای خوووخش کسووب سووود
ویکنند.

 .7 oحساب سرواخهگذاری وکالتی

٭ سوورواخهگووذاران حووا افتتوواح ایوون نوووع حسوواب ،وجووه نقوودی خوووخش را در اختحووار

حانووک گذاشووته و حانووک را وکحوول ووویکننوود تووا آن را در فعالحووتهووای اقتصووادی واننوود

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وعوواوالت فووروش اقسوواطی ،وراححووه ،سوولف (پوویش فووروش) ،خر خوود دیوون ،وشووارکت،

وضارحه ،جعاله ،اجاره حه شرط تهلحک ،وزارعوه ،وسواقات ،سورواخهگوذاری وسوتقحن
و ...حهطور وشاع حه کار گحرند.

٭ حساب سرواخه گذاری وکالتی وهكن است کوتاه ودت خا وحوان وودت خوا حلنود

ودت حاشد ،که تفصحل حكن آن حعدا ذکر ویشود.

احکام شرعی حانکها
 حکن کلی در وورد والکحت اووال حانک

مسأله  .1445اووال ووجود در حانوکهواى دولتوی خوا وشوترک در کشوورهاى اسوالوی،

در حكوون وجهووول الهالووک اسووت کووه تصوورف در آنهووا حوودون اجووازۀ حواکن شوورع جووایز

نحسووت 1.ههووحن طووور ،انعقوواد هوور نوووع قووراردادی حووا حانکهووای وووذکور نسووجت حووه سووهن
دولت ،نحاز حه تنفحذ حاکن شرع دارد.
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مسأله  .1446تصرف در حانکهای خصوصی که سرواخۀ آن وتعلق حه اشوخاص خوا
و سسات و وراکز غحر دولتی است ،الزم است حا رعاخت احكام شرعی و نحز وراعوات

ضواحط خود حانک صوورت گحورد و اذن حواکن شورع  -حودون رعاخوت ضوواحط حانوک خوا
علن حه رضاخت صاحجان سرواخه  -اثری ندارد.

 .1لزوم کسب اجازه از حاکن شرع در اووال حانکهای وشترک ،حه جهت اختالط اووال دولتی و غحر دولتوی
است.
 .2از آنجووا کووه تعاووول حووا حانووکهووای وووذکور وووورد نحوواز جواوووع اسووالوی اسووت ،وعظوونلووه تصوورف در اوووال ایوون
حانکها و کلحۀ قراردادهایی که حا این حانکها ونعقد ویشود را چنانچه حا ووازین شورعی کوه در فتواوی
اخشان وقرر شده وطابق حاشد ،اجازه دادهاند و این اذن عام ،ونوط حه رعاخت وقررات حانكی ویحاشد.
شوواخان توجووه اسووت ،خكووی از ووووازین شوورعی کووه در فصوول وربوووط حووه آن توضووحح داده شووده ،آن اسووت کووه
قراردادهوایی کووه وام خوا تسووهحالت اعطوایی در قالووب آن ونعقود ویشووود ،شورط «دیرکوورد» خوا «خسووارت تووأخحر
تأدخه» خا «وجه التزام» حاحت تأخحر در پرداخت دین نداشوته حاشود و نحوز قورض اعطوایی وشوروط حوه پرداخوت
«کاروزد» نجاشد.

احكام حانکها و و سسات/...

 احکام قرض دادن و قرض گرفتن از حانکها

حكن قرض دادن و قرض گرفتن از حانکها حستگی حه نوع آن (خصوصی ،دولتی

خا وشترک) دارد که در وساجل حعد ذکر ویشود.

 oقرض دادن و قرض گرفتن از حانک خصوصی

مسأله  .1447قوورض دادن و قووورض گوورفتن از حانووکهووای خصوصووی ،حكوون قوورض
دادن و قرض گرفتن از اشخاص حقحقی را دارد ،که تفصحل احكوام آن و ووواردی کوه

ونجر حه رحا ویشود در جلد سوم ،فصل «قرض» بیان گردخد.

 oحکن کلی قرض دادن حه حانک دولتی و قرض گرفتن از آن

مسأله  .1448قوورض دادن حووه حانووک دولتووی در کشووورهای اسووالوی و قوورض گوورفتن از

آن ،حا توجه حه آنچه در وسألۀ « »1000ذکر شد ،حاخد حا اجازۀ حاکن شرع حاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،وعظوونلووه قوورض دادن و قوورض گوورفتن از حانووکهووای وووذکور را،

چنانچه ربوی وحسوب نشود ،اجازه دادهاند.
 قرض دادن حه حانک دولتی

مسأله  .1449اگر سپردهگذار «حدون شرط سود» ،اقدام حه افتتاح حسواب پوسانوداز

قووورضالحسووونه در حانوووک دولتوووی در کشووورهای اسووالوی نهاخوود ،ولووی حانووک حسووب
سود قرض حه سپردهگذار پرداخت وینهاخد ،در این ووورد
وقرراتش ،وجلغی حه عنوان ِ

اصوول سووپردهگووذارى حوودون شوورط سووود و درخافووت سووود اعطووایی و صوورف آن ،حاخوود حووا
اجازۀ حاکن شرع حاشد؛

الجته ،وعظن له این نوع سپردهگذاری را اجوازه دادهانود و چنانچوه فورد حخواهود در

سود وذکور تصرف نهاخد ،از طرف وعظن له وجاز است نحهی از آن را در اووور زنودگی

خوووود صوورف نهووووده و نحهوووی دخگووور را ح ووه عنوووان صوودقه حووه افووراد فقحوور دارای شووراخط
استحقاق بپردازد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 قرض گرفتن از حانک دولتی

مسأله  .1451قرض گرفتن از حانکهاى دولتی حه شرط «پرداخت سوود» خوا «کواروزد»

خا «دیرکرد» 1خا «انسداد حساب» رحا بوده و جایز نحست.

مسأله  .1451اگر کسی حه شرط «پرداخت سوود» خوا «کواروزد» خوا «دیرکورد» خوا «انسوداد

حساب» از اووال حانک دولتی قرض کند ،قرض و شرط آن هر دو حاطل است.
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مسأله  .1452وجالغی که حانک حه صورت قرض حا شورط پرداخوت سوود خوا کواروزد خوا
دیرکرد خا انسداد حساب خا سایر شروط ربوی پرداخوت وی کنود ،هرچنود درخافوت آن

حا این عنوان (قرض وشروط حه وووارد ووذکور) ر حوا و حاطول اسوت ،اووا از آنجوا کوه اوووال

حانکهای دولتی در کشورهای اسوالوی در حكون وجهوول الهالوک بووده و تصورف در

آن حستگی حه اجازۀ حاکن شرع دارد ،چنانچوه فورد شوروط ر بووی را قلجوا حوهطوور جودی

قجووول نكنوود  -هرچنوود در اسووناد حووانكی آنهووا را حووهطووور صوووری اوضووا نهاخوود  -و پووس از
واریز وجلغ ،برای تصرف در آن از حا کن شرع 3اجازه حگحرد ،اشكال ندارد.

مسأله  .1453در وووورد اووور وووذکور در وسووألۀ قجوول ،وعظوون لووه جهووت تسووهحل در اوووور

وكلفووحن بوورای اسووتفاده از ایوون اووووال 4در حانووکهووای دولتووی کشووورهای اسووالوی ،حووه

شحوههای خاصی حه ههۀ و ونحن  -حا رعاخت آنچه در وسألۀ قجول بیوان شود  -اجوازه
دادهاند 5که از جهلۀ آن شحوهها دو صورت ذیل است:

 .1دیرکرد خا وجه التزام خا خسارت تأخحر تأدخۀ دین.
 .2شاخان ذکر است ،از آنجا که اووال در حانک دولتی در کشورهای اسالوی در حكن وجهول الهالک بووده و
تصرف در آن حاخد حا اجازۀ حاکن شرع حاشد ،حا توجه حه اخنكه اجازه برای انعقاد قورض ر بووی داده نشوده،
قرض وذکور حاطل است و حكن قرض از اشخاص که توضحح آن در جلد سوم ،وسألۀ « »1413گذشوت،
در وورد آن جاری نهیشود.
 .3ورجع تقلحد جاوع الشراخط.
 .4اووال در حكن وجهول الهالک.
 .5الجتووه ،ایوون اجووازه ونوووط حووه صوورف وووال وطووابق حووا وقووررات و قووانون حانووک ووویحاشوود و صوورف آن بوورخالف
قوانحن و وقررات حانکهاى دولتی وجاز نحست ،وثال اگر فرد بر حسب وقررات ولزم حاشد وجلوغ قورض را
جهت خرخد کاال خا اخجاد اشتغال هزخنه نهاخد ،وی وجاز نحست آن را در وسحر دخگر وصرف کند.

احكام حانکها و و سسات/...

الف .فرد وجلغ واریز شده حه حساب را هرچند حدون برداشوت و قوجض ،حوه عنووان

اووال در حكن وجهول الهالک وورد تصرف قرار دهود ،ووثال در ازای خر خود کواال آن را

حه حساب فروشنده انتقال دهد و فرد حا انجام این تصرف 1در وجالغ وذکور که حودون
قصد وجانحت صورت وی گحرد ،وعادل آن وجلغ را ودیون ویشود 2و بورای ادای ایون
دین ،ههحن که حدهی خود را حه حانک بپردازد ،کافی بوده و بریء الذوه وی گردد.

ب .فوورد وجلووغ واریووز شووده را از حسوواب برداشووت و قووجض نهاخوود 3،سووپس آن را از

طرف حاکن شرع حه عنوان قرضالحسنه و حدون شوروط ر بووی قورض حگحورد و در ایون

فرض نحوز ،ا گور حودهی خووخش را حوه حانوک پرداخوت نهاخود کوافی اسوت و بوریء الذووه
وی گردد.

شوواخان ذکوور اسووت ،در دو شووحوۀ فوووق از ایوون جهووت کووه فوورد ووویدانوود از نظوور قووانونی

ولزم حه پرداخت زخادۀ ربوی حوه حانوک وویحاشود ،بورای وی اشوكال نودارد و ا گور حانوک

وجلووغ زخووادی را از فوورد وطالجووه کنوود ،پرداخووت آن بوورای وی حووه حانووک جهووت رهووایی از

حدهی قانونی  -نه حه عنوان وفای حه شرط رحا  -جایز ویحاشد.
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مسأله  .1454اگوور کسووی از ربوووی بووودن قرضووی کووه در آن سووود اضووافی خووا کوواروزد خووا

دیرکرد 5خا انسداد حساب و وانند آن شرط شده خا حاطول بوودن آن حوه جهوت نداشوتن
شراخط صحت عقد قرض ،اطالع نداشته و آن را از اووال حخش دولتی در کشوورهای
اسالوی درخافت کرده و تصرف نهوده ،ویتواند برای تصححح تصورفات انجوام شوده

حه نهاخندگان وعظن له وراجعه نهاخد.

 .1تصرف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حاکن شرع.
 .2این «دین» ،ناشی از تصرف و اتالف «اووالی کوه در حكون وجهوول الهالوک اسوت» وویحاشود ،وی حعود از
وصرف کردن وال وذکورحسب «ضهان اتالف و غراوات» حدهكار ویشود.
 .3حه عنوان تصرف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حاکن شرع.
 .4اوووا ا گوور فوورد حخواهوود قوورض وووذکور را از حخووش خصوصووی در کشووورهای اسووالوی درخافووت کنوود ،دو شووحوۀ
وذکور برای تصححح آن جاری نهیشود.
 .5دیرکرد خا وجه التزام خا خسارت تأخحر تأدخۀ دین.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oقرض دادن حه حانک وشترک (نحهه دولتی) و قرض گرفتن از آن

مسأله  .1455احكام قرض دادن و قرض گرفتن از حانکهای وشترک (نحهه دولتی)

ههانند حانکهای دولتی است .حنابراین ،الزم است قرض دارای شروط ربوی واننود

«سود اضافه» خا «کواروزد» خوا «انسوداد حسواب» خوا «دیرکورد» 1نجاشود .ههوحن طوور ،الزم
است تصرف در اووال این حانکها حا اجازۀ حاکن شرع حاشد.
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 جوایز حانک برای حساب پسانداز

مسأله  .1456ا گوور حانووک بووراى تشووویق حووه سووپردهگووذارى و پووسانووداز (قوورض دادن حووه

حانک) ،حه کسانی که قرعوه حوه ناوشوان در ویآخود ،جوایزه دهود ،حكون آن از قورار ذیول
ویحاشد:

الف .سپردهگذاران ،سپردهگذار ى را وشروط حه قرعهکشی و اعطوای جوایزه نكورده

حاشند؛

در این صورت ،اعطای جایزه از سوی حانک و گرفتن آن برای سپردهگوذاران جوایز

است؛

الجته ،اگر آن حانک دولتی خوا وشوترک در کشوورهای اسوالوی حاشود ،فورد حاخود بوراى

درخافت و تصرف در جایزه از حا کن شرع اجازه حگحورد و وعظون لوه اجوازۀ تهلوک تهوام

جایزه را که وطابق حا وقررات پرداخت ویشود حه ههۀ و ونحن دادهاند؛

اوا چنانچه حانک خصوصی حاشد ،گورفتن جوایزه و تصورف در آن ،نحوازى حوه اذن

حا کن شرع ندارد.

ب .سپردهگذاران ،افتتاح حساب پسانداز (قورض دادن حوه حانوک) را وشوروط حوه

 .1ههان.
 .2ههووان طووور کووه قووجال بیووان شوود ،لووزوم کسووب اجووازه از حوواکن شوورع در اووووال حانووکهووای وشووترک حووه جهووت
اختالط اووال دولتی و غحر دولتی و عدم تهایز آنها از هن است.

احكام حانکها و و سسات/...

قرعهکشی و اعطای جایزه نهاخند؛ چه اخنكه ایون شورط حوه صوورت صورخح در قورارداد
ذکر شود و چه اخنكه حه صورتهای دخگری که در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکور شود،

لحاظ شده حاشد؛

در ایوون صووورت ،چنووحن کوواری جووایز نحسووت و قرضووی کووه سووپردهگووذار حووه حانووک

ویدهد رحا وحسوب ویشود و اعطای جایزه از سوی حانک و درخافوت آن ،حوه عنووان

«وفای حه شرط» حرام است 1و حدون آن جایز است.

الجتووه ا گوور حانووک دولتووی خووا وشووترک در کشووورهای اسووالوی حاشوود ،بووراى درخافووت و

تصرف در آن ،اجازۀ حاکن شرع الزم است.
 سرواخهگذاری وکالتی حانکی

 oکحفحت عهلکرد حانک در این نوع فعالحت

٭ در حعضوی از کشووورهای اسوالوی 2نوووعی از حسواب حووانكی راجوج اسووت کووه آن را

حسووووواب سرواخووووووه گذاری وکالتوووووی کوتووواه وووودت خوووا وحوووان وووودت خوووا حلنووود وووودت
وینهاخن ود.

٭ واهحت این حساب ،قرض دادن حه حانک نحست؛ حلكه نوعی وکالت حوه حانوک

است .حانک وجوه این حسابها را حه وکالوت از صواحجان سورواخه وطوابق وعواوالت

نسحه (اقساطی خا رأسوی) ،وراححوه ،سولف (پویش خر خود خوا پویش فوروش) ،وشوارکت،
وضووووارحه ،اجوووواره حووووه ش ووورط تهلحووووک ،وزارعو ووه ،وسو وواقات ،خر خو وود دیو وونُ ،جعالو ووه و

سوورواخهگووذاری وسووتقحن و واننوود آن در کلحووه فعالحووتهوواى اقتصووادى سووود آور اعوون از
تجاری ،تولحدی ،صنعتی ،عهرانی و ...حهطور وشاع سرواخه گذاری وویکنود و ونوافع
و درآودحاص وول از عهلحوووات ووووذکور را طجوووق قووورارداد ،وتناسوووب حوووا وووودت و وجلوووغ

 .1توضحح بیشتر نسجت حه تصرف در زخادۀ ربوی در جلد سوم ،وسألۀ « »1444ذکر شد.
 .2وثل کشور ایران.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

سرواخه گذاری حا رعاخوت سوهن ونواحع حانوک ،پوس از کسور هزخنوههوا و حوقالوکالوه بوین
صاحجان سرواخه تقسحن ویکند.

٭ در این حسابها ،اگر چه وحوزان سوود از احتودا وعلووم نحسوت و وقودار آن وتغحور

است ،ولی وعهوال سود وورد انتظار قابل تخهوحن خوا پویشبینوی ویحاشود ،طووری کوه

حانک در احتدای سال ،نرخ سود وورد انتظار را وحاسجه و اعوالم وویکنود و حوه صوورت
روزانه خا واهانه خا فصلی و ...حهطور علی الحساب حه سرواخهگذاران ویپوردازد و پوس

از حصووول سووود و کسوور حووق الوکالووه ،حانووک حووه وکالووت از سوورواخه گووذاران اقوودام حووه
وصالحۀ سود علی الحساب پرداختی حا سود واقعی حاصل شده از سرواخهگوذاری

وینهاخد.

1

2

 oحکن سرواخه گذاری وکالتی

مسأله  .1457اگر در سرواخه گذاری حانكی حوه کحفحوت فووق ،شوخص حانوک را وکحول

تووام االختحووار خووود 3قوورار دهوود تووا سوورواخۀ وووذکور را در فعالحتهوواى اقتصووادى حووالل
سودآور «هعابكعمىداسالهیبدووزبا» حه کار گحورد و حانوک نحوز قجوول وکالوت نهاخود،

چنانچه شوخص «ازحمالعماليفی» دهود کوه قراردادهوای حانوک بور اسواس وعواوالت

شوورعی و عقووود اسووالوی غحوور ربوووی انجووام ویشووود ،در ایوون صووورت سوورواخه گذاری
وکالتی وذکور و سود اعطایی حانک حاحت سرواخه گذاری 4اشكال ندارد؛

الجتووه ،در حانوووکهووواى دولتوووی خوووا وشووترک در کشووورهای اسووالوی کووه اووووال ایوون

حانووکهووا «در حكوون وجهووول الهالووک» اسووت ،حاخوود حووا کن شوورع تصوورف در اووووال ایوون

 1حعد از کسر هزخنهها و حق الوکاله.
 .2گاهی نحز برخی حانکها اقدام حه اعطای سود حقحقی حاصل از سرواخه گذاری حه صورت واهانوه ،فصولی و...
حه سرواخهگذاران وینهاخند ،در این شحوه ،وقدار سود اعطایی وتغحر است و ثاحت نهیحاشد.
 .3حا حق توکحل دخگران و نحز داشتن وکالت در وعحن نهودن حق الوکاله.
 .4کحفحووت اعطووای سووود وطووابق حووا آنچووه در «کحفحووت عهلكوورد حانووک در ایوون نوووع فعالحووت» ذکوور شوود ،انجووام
شود.

احكام حانکها و و سسات/...

حانکها را اجازه دهد و وعظن له آن را حه ههۀ و ونحن در صورت تحقق شوراخط فووق،
اجازه دادهاند.
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 تسهحالت حانکی (توضححات و وساجل کلی)
 oکحفحت عهلکرد حانک در وورد تسهحالت حانکی

٭ تسهحالتی که حانوک در اختحوار وتقاضوحان قورار ویدهود ،در قالوب قراردادهوای

وختلفی اراجه ویشود:

 -برخی از تسهحالت ،بر اساس عقود وجادلوهای (واننود فوروش اقسواطی ،وراححوه،

وعوواوالت سوولف ،اجوواره حووه شوورط تهلحووک ،خر خوود دیوون) خ وا عقووود وشووارکتی (وثوول
وشارکت ودنی ،وشارکت حقوقی ،وضارحه ،وزارعه ،وساقات) اراجه ویشود؛
 -در برخی ووارد ،تسهحالت بر اساس ُجعاله کوه از اخقاعوات وحسووب وویشوود،

پرداخت ویگردد؛

 -در برخی از ووارد ،تسهحالت اعطایی شاول عقود و اخقاعات ورکب اسوت ،کوه

توضحح آن در اداوه خواهد آود.

 oاحکام عهووی تسهحالت حانکی
 حکن کلی تسهحالت حانکی

مسأله  .1458از آنجووا کووه تسووهحالت حووانكی (حووا توضووححات فوووق) از نظوور شوورعی حووا

ق وورض (وام) وتفووواوت اس ووت ،حنوووابراین س ووودی ک ووه حاح ووت تس ووهحالت از وتقاض ووحان
درخافت ویشود ،در صورت وطاحقت حا ووازین شرعی وقرر در فتاوی وعظن له  -کوه

 .1شاخان ذکر است ،اگر سرواخه گذاری حانكی بر اساس وعاوالت و عقود وشتهل بر رحوا اسوت ،وکالوت دادن
برای سرواخه گذاری حه کحفحت ربوی جایز نحست؛
در این فرض ،سرواخهگذار ویتواند در حانکهای دولتوی خوا وشوترک در کشوورهای اسوالوی کوه اوووال آنهوا
در حكوون وجهووول الهالووک اسووت ،اقوودام حووه افتتوواح حسوواب سوورواخه گذاری نهاخوود ،ولووی شوورط سووود نكوورده و
وکالتی نحز حه حانک برای انجام وعاوالت ربوی ندهد و بورای تصورف در سوود حوانكی از حاحوت اوووال در حكون
وجهول الهالک از حاکن شرع اجازه حگحرد و وعظن له ،در صورتی کوه نصوف سوود درخوافتی حوه فقورای شوحعه
دارای شراخط استحقاق داده شود ،اجازۀ تصرف در نصف دخگر سود را در وصارف حالل ویدهند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

توضحح آن در ضهن وساجل آخنده خواهد آود  -رحا وحسوب نهیشود.
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مسأله  .1459اگووور تسووهحالت حوووانكی از طوورف حانووک دولتووی در کشووورهاى اسووالوی
وطووابق حووا عقووود خووا اخقاعووات اسووالوی اعطووا شووود ،صووححح بووودن عقووود خووا اخقاعووات
وذکور ،نحازوند اجازۀ حاکن شرع است.

ههحن طور ،در حانکهاى وشترک بین دولوت و ووردم در کشوورهاى اسوالوی ،کوه

تسووهحالت حووانكی وطووابق حووا عقووود و اخقاعووات اسووالوی اعطووا ووویشووود ،صووحت آنهووا
نسجت حه سهن دولت ،حستگی حه اجازۀ حاکن شرع دارد؛

الجتووه ،وعظوون لووه آن را بووراى ههووۀ وو ونحن اجووازه دادهانوود حووه شوورط آنكووه وعوواوالت

وذکور وطابق حا ووازین شرعی حاشد که در فتواهای اخشان وقرر گردخوده و توضوحح آن

در وساجل حعد ذکر ویشود .ههحن طوور ایون اجوازه ،در صوورتی اسوت کوه صورف ووال

وطابق حا وقررات و قانون حانک حاشد.

 پيششرط در اعطای تسهحالت حانکی
□ عهلکرد حانک در وورد پيششرط

٭ حانووک در حعضووی از ووووارد بوورای اعطووای تسووهحالت« ،پوویش شوورط وووالی» وعووحن

وی کند ،وثال شرط وی کند فالن تسهحالت اختصواص حوه کسوانی دارد کوه چنود وواه
زودتر در حانک افتتاح حساب کرده حاشند؛

این افتتاح حساب ،حه چند شحوه ورسوم است:

الف .حساب پسانداز قرضالحسنه ؛

ب .سرواخه گذاری کوتاه ودت خا حلند ودت؛
ج .واگذاری «اوراق حق تقدم».

 .1شاخان توجه است خكی از ووازین شرعی که در وجحث وربوط حوه آن توضوحح داده وویشوود ،آن اسوت کوه
قراردادهایی کوه تسوهحالت اعطوایی در قالوب آن انجوام ویشوود« ،دیرکورد» خوا «وجوه التوزام» خوا «خسوارت
تأخحر تأدخه» و وانند آن حاحت تأخحر در پرداخت دین نداشته حاشد.

احكام حانکها و و سسات/...

«اوراق حق تقدم» ،اوراقی هستند که وراجع ذی صالح قانونی 1وجووز انتشوار آن

را حوووه حعضوووی از حانوووکهوووا وووویدهنووود و فوورد دارای ایوون اوراق ووویتوانوود حوودون افتتوواح

حساب چند واهه در حانوک ،حوا تهحوۀ ایون اوراق ،اقودام حوه درخافوت تسوهحالت نهاخود
که واهحت آن ،نوعی حق اوتحاز قانونی تسهحالت است که ویتواند در ازای تهلحوک

خا هجۀ وجلغ وعحن حه حانک خا قرارداد شرعی دخگر ،در اختحار فرد قرار داده شود.
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□ حکن پيششرط تسهحالت

مسأله  .1461پوویش شوورط تسووهحالت  -حووه خووودی خووود  -اشووكال نوودارد؛ الجتووه در

صووورت «الووف» از ووووارد فوووق ،نجاخوود افتتوواح حسواب کووه نوووعی قوورض دادن حووه حانووک
اسووت ،وشووروط حووه اعطووای تسووهحالت از طوورف حانووک حاشوود ،کووه در ایوون صووورت ر حووا
وحسوب ویشود و حكن سرواخه گذاری حانكی وکالتی در وسألۀ « »1003بیان شد.
 حکن انسداد حساب برای اعطای تسهحالت

مسأله  .1461حانوووک نهووویتوانووود وجلغوووی از اصوول تسووهحالت اعطووایی وطووابق عقووود

اس ووالوی را وسووودود نهووووده و حوووه وتقاض ووی تس ووهحالت نده وود ،ول ووی س ووود آن را از وی
درخافت نهاخد.

 لزوم تفهحن قرارداد حه وتقاضی

مسأله  .1462صووورت شوورعی قراردادهووای ور بوووط حووه تسووهحالت حووانكی ،حاخوود حووهطووور
واضح حه وتقاضی تسهحالت تفهحن شود تا وی قصد جدی داشوته حاشود و از شوراخط

و خصوصحات قراردادی که حا حانک ونعقد ویکند وطلع گردد؛

 .1وثل حانک ورکزی و سازوان بورس و اوراق بهادار.
 .2وانند اخنكه فورد وتقاضوی وجلوغ وعحنوی را حوه حانوک هجوه خوا وصوالحه نهاخود ،وشوروط حوه اخنكوه اوراق حوق
تقوودم در اختحووار وی گذاشووته شووود و حانووک هجووه خووا صوولح وووذکور را قجووول نهاخوود خووا آنكووه فوورد وتقاضووی حووه
عنوان جاعل اعالم نهاخد اگر حانک حوه عنووان عاوول اقودام حوه وا گوذاری اوراق حوق تقودم حوه وی نهاخود در
ازای عهل وذکور ،وجلغ وعحنی را حاحت ُج ْعل (حق الزحهه) حه حانک بپردازد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الجتووه ،ا گوور بوورای انعقوواد قوورارداد از وتقاضووی تسووهحالت وکالووت تووام گرفتووه شووود تووا

حانک ،خود حه عنوان وکحل وی اقدام حه انعقاد قرارداد نهاخد ،اشكال ندارد.
 حکن صرف تسهحالت در غحر جهت تعحين شده

مسأله  .1463در کلح ووه تس ووهحالت اعط ووایی ،ف وورد وتقاض ووی ووظ ووف اس ووت وج ووالغ
درخافتی از حانک را فقط در وواردی که حانوک حسوب وقوررات بورای صورف آن تعحوین

کرده ،هزخنه نهاخد و صرف آن در غحر جهت ووذکور واننود ادای دیوون خووخش ،وجواز

نحست.

 درخافت تسهحالت از حانک دولتی خا وشترک در قراردادهای ربوی

مسأله  .1464اگوور قوورارداد تسووهحالت حانووک  -در حان وک دولتووی خووا وشووترک  -شوورط

ربووووی واننووود «دیرکووورد» خوووا «وجووه التوووزام» خووا «خسووارت تووأخحر تأدخووه» حاحووت تووأخحر در

پرداخت دین داشته حاشد ،انعقاد قرارداد وذکور حا حانک جایز نحست.

مسأله  .1465وجالغی که حانک  -در حانک دولتی خا وشوترک  -حوه عنووان تسوهحالت

حووا وجووود شووروط ربوووی ههچووون «دیرکوورد» خووا «خسووارت تووأخحر تأدخووه» خووا «وجووه التووزام»

حاحت تأخحر در پرداخت دین ویپردازد ،هرچند درخافت آن حا این عنوان (تسوهحالت

وشروط حه ووارد وذکور) رحا است ،اوا از آنجا که اووال حانکهای دولتی خا وشترک در

کشورهای اسوالوی در حكون وجهوول الهالوک بووده و تصورف در آن حسوتگی حوه اجوازۀ

حاکن شرع دارد ،چنانچه فرد شروط ربوی را قلجا حهطور جودی قجوول نكنود  -هرچنود
در اسناد حانكی آنها را حهطور صوری اوضوا نهاخود  -و پوس از وار یوز وجلوغ بورای تصورف

در آن از حاکن شرع 1اجازه حگحرد ،اشكال ندارد.

مسأله  .1466در وووورد اووور فوووق در وسووألۀ قجوول ،وعظوون لووه جهووت تسووهحل در او وور
وكلفووحن بوورای اسووتفاده از ایوون اووووال در حانووکهووای دولتووی خووا وشووترک در کشووورهای

 .1ورجع تقلحد جاوع الشراخط.

احكام حانکها و و سسات/...

اسالوی ،حه شحوههای حه خصوصی حه ههۀ وو ونحن اجوازه دادهانود 1،کوه از جهلوۀ آن

شحوهها دو صورت ذیل است:

الف .فرد وجلغ واریز شده حه حساب را هرچند حدون برداشوت و قوجض ،حوه عنووان

اووال در حكن وجهول الهالک وورد تصرف قرار دهود ،ووثال در ازای خر خود کواال آن را

حه حساب فروشنده انتقال دهد و فرد حا انجام این تصرف 2در وجالغ وذکور کوه حودون
قصد وجانحت صورت وی گحرد ،وعادل آن وجلغ را ودیون ویشود 3و بورای ادای ایون
دین ،ههحن که حدهی خود را حه حانک بپردازد ،کافی بوده و بریء الذوه وی گردد.

ب .فوورد وجلووغ واریووز شووده را از حسوواب برداشووت و قووجض نهاخوود 4،سووپس آن را از

طرف حاکن شرع حه عنوان قرضالحسنه و حدون شوروط ر بووی قورض حگحورد و در ایون

فرض نحوز ،ا گور حودهی خووخش را حوه حانوک پرداخوت نهاخود کوافی اسوت و بوریء الذووه
وی گردد.

شوواخان ذکوور اسووت ،در دو شووحوۀ فوووق از ایوون جهووت کووه فوورد ووویدانوود از نظوور قووانونی

ولزم حه پرداخت زخادۀ ربوی حوه حانوک وویحاشود ،بورای وی اشوكال نودارد و ا گور حانوک

وجلووغ زخووادی را از فوورد وطالجووه کنوود ،پرداخووت آن بوورای وی حووه حانووک بوورای رهووایی از

حدهی قانونی  -نه حه عنوان وفای حه شرط رحا  -جایز ویحاشد.

5

مسأله  .1467اگوور کسووی از ربوووی بووودن تسووهحالتی کووه در آن «دیرکوورد» خووا «خسووارت

 .1الجتووه ،ایوون اجووازه ونوووط حووه صوورف وووال وطووابق حووا وقووررات و قووانون حانووک ووویحاشوود و صوورف آن بوورخالف
قوانحن و وقررات حانکهاى دولتی خوا وشوترک وجواز نحسوت ،ووثال ا گور فورد بور حسوب وقوررات ولوزم حاشود
وجلغ تسهحالت را جهت خرخد کاال خا اخجاد اشتغال هزخنه نهاخد ،وی وجواز نحسوت آن را در وسوحر دخگور
وصرف کند.
 .2تصرف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حاکن شرع.
 .3این «دین» ناشی از تصورف و اتوالف «اوووالی کوه در حكون وجهوول الهالوک اسوت» وویحاشود ،وی حعود از
وصرف کردن وال وذکورحسب «ضهان اتالف و غراوات» حدهكار ویشود.
 .4حه عنوان تصرف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حاکن شرع.
 .5اوا اگر فرد حخواهد تسهحالت وذکور را از حخش خصوصی در کشوورهای اسوالوی درخافوت کنود ،دو شوحوۀ
وذکوربرای تصححح آن جاری نهیشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

تأخحر تأدخه» خا «وجه التزام» حاحت تأخحر در پرداخت دین شرط شده خا از حاطول بوودن
آن حه سجب فاقد بودن شراخط صحت عقد ،اطالع نداشوته و آن را از حخوش دولتوی خوا
وشترک در کشورهای اسالوی درخافت کرده و تصرف نهوده ،ویتواند برای تصوححح

تصرفات انجام شده ،حه نهاخندگان وعظن له وراجعه نهاخد.

 انواع تسهحالت حانکی و احکام ویژۀ وربوط حه هر خک از آنها
 .9 oتسهحالت فروش اقساطی
 وعنای تسهحالت فروش اقساطی

٭ در «تسهحالت فروش اقساطی» ،حانوک جهوت خر خوداری و تهحوۀ کاالهوای ووورد

نحاز افراد 1،از طریق فروش اقساطی اقدام حه اعطای تسهحالت وینهاخد؛

حه این صورت که احتودا فورد حوه وکالوت از حانوک ،کواالی ووورد توافوق را بورای حانوک

نقدی خرخداری وینهاخد؛

سووپس حانووک کوواالی خر خووداری شووده را حووا وجلووغ و بهوورۀ وعووحن و ووودت وشووخص

قسطی خا رأسی حهطور نسحه حه وتقاضی تسهحالت ویفروشد و این فروش ویتواند حوا
وکحل شدن وتقاضی تسهحالت از طرف حانک صورت گحرد.
 حکن تسهحالت فروش اقساطی

مسأله  .1468نكوواتی کوووه در انعقووواد قوورارداد تسووهحالت فووروش اقسوواطی الزم اسووت
رعاخت شود حه این شرح است:

 .1از آنجووا کووه فوورد حووه وکالووت از حانووک 2کوواالی وووورد توافووق را بوورای حانووک نقوودی

 .1وانند وواد اولحه ،ابزار کوار ،وسوكن خوا وكوان تجواری ،خوودرو و وسوایل حهول و نقول ،کاالهوای وصورفی حوا
دوام.
 .2حنابراین ،وتقاضی تسهحالت نجاخد کاالی وذکور را برای خود خرخداری نهاخد.

احكام حانکها و و سسات/...

خرخداری وینهاخد 1،الزم است خرخد حقحقی بوده و صوری نجاشد.

 .2وعاولووۀ فووروش اقسوواطی وووذکور ،نجاخوود شوورط دیرکوورد و خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا

وجووه التووزام حاحووت تووأخحر در پرداخووت دیوون داشووته حاشوود ،وگرنووه ر بوووی و حوورام خواهوود

بود.

 .3اگوور حانووک در ضووهن وکالووت ،خر خوود کوواالی وعحنووی را شوورط نهوووده ،وتقاضووی

تسهحالت حاخد ههان کاال را خرخداری نهاخد.

 .4احكام وربوط حه خرخد و فروش در وعواوالت ذکور شوده رعاخوت شوود ،از جهلوه

اخنكه اگر کاالی وذکور از اشحای وزنی خا پیهانوهای اسوت ،احكوام ور بووط حوه قوجض و

تحویل کاال قجل از فروش آن که در جلد سوم ،وسألۀ « »414ذکر شده وراعوات گوردد؛
ههحن طور در وعاولۀ نسوحه ،ثهون و زووان پرداخوت آن ههوان طوور کوه در جلود سووم،

وساجل « 444و  »441ذکر شد ،وعلوم حاشد.
 .3 oتسهحالت وراححه
 وعنای تسهحالت وراححه

٭ «تسهحالت وراححه» شاول قراردادی است که بر اساس آن ،فرد کاالی وورد نظر

خوخش را 2حه وکالت از طرف حانک حهطور نقد خرخداری وی کند؛

3

سپس حانک کاالی خرخداری شده را حا وجلغ و بهرۀ وعحن حه صورت نقد خوا نسوحۀ

دفعووی خووا اقسوواطی حووه وتقاضووی تسووهحالت ووویفروشوود و ایوون فووروش ووویتوانوود حووا وکحوول
شدن وتقاضی تسهحالت از طرف حانک صورت گحرد.

4

وود حانووک حوودون وکحوول کووردن وتقاضووی تسووهحالت ،اقوودام حووه
 .1شووواخان ذکوور اسوووت ،در حعضووی از ووووارد خو ِ
خرخداری نقدی کاال وینهاخد.
 .2وانند وواد اولحه ،لوازم خدکی ،ابزار کار ،زوحن ،وسكن ،اثاث ونزل و...
 .3شاخان ذکر اسوت ،در برخوی از وووارد خوود حانوک حودون وکحول کوردن وتقاضوی تسوهحالت حوه سوفارش وی،
اقدام حه خرخداری نقدی کاال وینهاخد و پس از اعالم قحهت تهام شده ،آن را حه وی ویفروشد.
 .4حا توضحح فوق وعلوم ویشود که این تسهحالت از جهات وختلفی حا تسهحالت فروش اقساطی شوجاهت
دارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

٭ تسهحالت وذکور در برخی از ووارد حا اعطای کارت اعتجاری جهت خر خود کواال

حه وتقاضی صورت ویپذیرد.

1

 حکن کلی تسهحالت وراححه

مسأله  .1469تهام شراخط و نكاتی که در درخافت تسهحالت «فروش اقسواطی» حاخود
رعاخوووت شوووود و توضوووحح آن در وسوووألۀ « »1054ذک وور ش وود ،الزم اس ووت در تس ووهحالت

«وراححه» نحز وراعات گردد.

 خرخد و فروش خدوات حا کارت تسهحالت وراححه

مسأله  .1471اگوور حانووک تسووهحالت وراححووه را بوورای خر خوود و فووروش کوواال اراجووه نكنوود،

حلكه وثال کارت اعتجاری تسهحالت وراححوه را جهوت اسوتفادۀ وتقاضوی تسوهحالت،

از خدوات ورا کوز و و سسواتی ههچوون بیهارسوتانها و هتلهوا 2،در اختحوار آنوان قورار

دهوود ،از آنجووا کووه خكووی از شووراخط صووحت خر خوود و فووروش «عووحن» بووودن کوواال اسووت،
فروش خدوات (ونفعت خا عهل) در قالب این تسهحالت صححح نحست.
 .7 oتسهحالت سلف
 وعنای تسهحالت سلف

٭ ونظوووور از «تسوووهحالت سووولف» در عهلحووات حووانكی ،پوویش خر خوود وحصوووالت

تولحدی افراد 3توسط حانک حه صورت کلی در ذوه ،حه قحهت وعحن نقدی است.

 .1شاخان ذکور اسوت ،کوارت خرخود اعتجواری تنهوا در پاخانوههای فوروش (اعون از فحزخكوی و وجوازی) و جهوت
پرداخت وجه کاالی خرخداری شوده قابول اسوتفاده بووده و از نظور قوانونی نجاخود بورای درخافوت وجوه نقود و
هزخنۀ آن در وصارف دخگر غحر خرخد کاال استفاده شود.
 .2ههووحن طووور ،ورا کووز و و سسوواتی واننوود شوورکتهای هواپیهووایی ،راه آهوون ،اتوبوسوورانی ،جهووانگردی ،ورا کووز
تعهحر وسكن خا تعهحر خودرو و وانند آنها.
 .3صنعتی ،کشاورزی ،وعدنی.

احكام حانکها و و سسات/...

٭ وعهوووال تولحوود کننووده زوووانی از ایوون تسووهحالت اسووتفاده وی کنوود کووه در جر خووان

تولحوود کوواال خووا فوورآورده ،دچووار کهجووود سوورواخه در گووردش گردخووده و بوورای تووأوحن کهجووود

سرواخهاش ،اقدام حه پیش فروش قسهتی از تولحدات آخندۀ خوود ،حوه صوورت کلوی در
ذوه وینهاخد.

 حکن تسهحالت سلف

مسأله  .1471در قرارداد تسهحالت سلف ،حاخد شوراخط صوحت وعاولوۀ «سولف» کوه

در جلد سوم ،فصل وربوط حه آن بیان شد ،رعاخت گردد؛

از جهله شراخط وعاولۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد ،ثهن وعاولۀ

سلف قجل از جدایی خرخدار و فروشنده از هن ،حه صورت نقد حوه فروشونده پرداخوت

شود.

1

ههحن طور ،الزم است وعاولۀ وذکور شرط دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخوه خوا وجوه

التووزام حووه جهووت تووأخحر در تحویوول دیوون (کوواالیی کووه در ذوووه فروختووه شووده) نداشووته

حاشد ،وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

مسأله  .1472از آنجوووا کوووه در قووورارداد س وولف ،خر خ وودار نهیتوان وود جنس ووی را ک ووه ح ووه

صوووورت سووولف خرخوووده ،پووویش از فوورا رسووحدن سررسووحد قوورارداد ،حووه شووخص ثالووث

حفروشد ،حانک حوق نودارد حوه جهوت اخنكوه ووثال اوكوان تحویول ،حفوظ و نگهوداری و
نقل و انتقال کاالها و وحصوالت را در سررسحد وعاولۀ سلف ندارد ،حخواهود قجول از

سررسحد وعاولۀ سولف ،اقودام حوه فوروش وحصووالت پویش خر خوده شوده حوه شوخص

ثالث نهاخد؛

2

الجته ،حانک ویتواند در ضهن وعاولۀ سلف حوا وتقاضوی تسوهحالت شورط نهاخود

که وی وحصوالت تولحد شده در سررسحد را حه وکالت از حانک قجض و تهلک نهوده
 .1توضحح بیشتر در این وورد در جلد سوم ،وساجل « 473تا  »404ذکر شد.
 .2توضحح بیشتر در این وورد در جلد سوم ،وسألۀ « »405ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

و آن را حه شخص ثالثی حفروشد و بها و قحهت آن را حه حانک تحویل دهد.

ههوووحن طوووور ،چنانچوووه کوواالی خرخووداری شووده توسووط حانووک از اشووحای وزنووی خووا

پیهانهای است ،احكام وربوط حه قجض و تحویول کواال قجول از فوروش آن کوه در جلود
سوم ،وساجل « 414و  »404ذکر شده وراعات گردد؛
 .9 oتسهحالت اجاره حه شرط تهلحک
 وعنای تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک

٭ «تسوووهحالت اجووواره حوووه ش وورط تهلح ووک» ح ووه ای وون ص ووورت اس ووت ک ووه وتقاض ووی

تسهحالت حا وراجعه حه حانک ،نوع کواالیی را کوه نحواز دارد تعحوین نهووده 1و حانوک وی
را وکحوول وی کنوود تووا حووا اسووتفاده از تسووهحالت اعطووایی ،کوواالی وووذکور را بوورای حانووک
خرخداری کرده و آن را از طورف حانوک حوه خوود اجواره دهود 2و در ضوهن قورارداد اجواره

شوورط ووویشووود در صووورتی کووه وسووتأجر حووه تعهوودات خوووخش در قوورارداد عهوول نهاخوود،
حان ووک ک وواالی و ووذکور را در پاخ ووان و وودت اج وواره ،ح ووه والكح ووت وتقاض ووی تس ووهحالت
(وستأجر) در آورد.

 حکن تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک

مسأله  .1473در قرارداد اجاره حه شرط تهلحک ،رعاخت چند نكته الزم است:

 .1وقدار اجاره بها (اقساط واهانه) 3و زوان پرداخت آن و ودت اجاره تعحین شود.

 .2حانک بر اساس شرطی که پذیرفتوه ،در پاخوان وودت اجواره و عهول وسوتأجر حوه

تعهدات خوخش ،کاالی وذکور را حه وستأجر هجه کند خا حوهطوور وجوانی صولح نهاخود
 .1وانند ونزل وسكونی ،وغازه ،ابراز آالت کشاورزی خا صنعتی.
 .2در حعضی از ووارد ،تهحۀ کاال توسط حانک و حدون وکالت دادن حه وتقاضوی تسوهحالت صوورت وویپوذیرد
و پس از تهحۀ کاال ،حانک اقدام حه انعقاد قرارداد اجاره حه شرط تهلحک حا وتقاضی تسهحالت وینهاخد.
 .3وقدار اجاره بها حا در نظر گرفتن قحهت تهام شدۀ کاال و سود حانک ،تعحین ویگردد.

احكام حانکها و و سسات/...

خا حه وجلغ ناچحزی حه وستأجر فروخته خا طور دخگری حه وی انتقال دهد.

حنووابراین ،پووس از پاخووان ووودت اجوواره ،کوواال خووود حووه خووود حووه ولكحووت وسووتأجر در

نهیآخد و نحاز حه تهلحک از طرف حانک دارد.

شاخان ذکر است ،اگر شرط وذکور حه صورت شرط نتحجه 1حاشد ،صححح نحست

و وقصود از شرط نتحجه آن است که حعد از پاخان خافتن وودت اجواره ،در صوورتی کوه
وستأجر اقساط اجاره بهوا را حوهطوور کاوول پرداختوه حاشود ،کواال خوود حوه خوود و حودون

انجام عقد جدخد ولک وستأجر حاشد.

2

 .3شرط دیرکرد و خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر در پرداخوت

دیوون (اقسوواط اجوواره بهووا) وجووود نداشووته حاشوود ،وگرنووه قوورارداد اجوواره ،ر بوووی و حوورام

خواهد بود.

 .3 oتسهحالت خرخد دین
 وعنای تسهحالت خرخد دین

٭ در «تسووهحالت خرخوود دیوون» ،فووردی کووه چووک خووا سووفته خووا بوورات خووا سووند وووالی

ووودتدار دخگووری حوواب طلووجش از شخصووی در اختحووار دارد حووه حانووک وراجعووه کوورده و

حانووک ،طلووب وووذکور را کووه خصوصووحاتش در سووند وووالی ذکوور شووده از او خر خووداری
وی کند؛

وثال تولحد کنندهای کوه وحصووالت خوود را حوه صوورت نسوحه فروختوه و از خر خودار

چووک خووا سووفتهای وعووادل قحهووت نسووحه درخافووت کوورده حووا وراجعووه حووه حانووک ،چووک را
تنزیل کرده و طلب خود را حه حانک ویفروشد.

 .1حنابراین در فرض وسأله ،شرط تهلحک کاال در پاخان ودت اجاره حه صورت «شرط فعل» لحاظ شوده ،نوه
«شوورط نتحجوووه» و توضوووححات بیشوووتر در فوورق بوووین شووورط فعوول و شوورط نتحجوووه ،از آنچووه در جلوود سوووم،
وساجل« 455و  »744ذکر شد ،وعلوم ویشود.
 .2ههان طور که در جلد سوم ،صفحۀ « ،»134پاورقی « »4نحز ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

٭ تسووهحالت خر خوود دیوون از ابزارهووایی اسووت کووه وعهوووال بوورای تووأوحن ونوواحع وووالی

وورد نحاز واحدهای تولحدی ،حازرگانی و خدواتی وورد استفاده قرار وی گحرد.
 حکن تسهحالت خرخد دین

مسأله  .1474در قرارداد خرخد دین ،حاخد نكات ذیل رعاخت شود:

 .1چووک خووا سووفته خووا بوورات حووا کی از طلووب واقعووی و شوورعی حاشوود و حانووک حنووابر

احتحوواط الزم از حقحقووی بووودن طلوب  -هرچنوود حووا تحقحووق و فحووص و لحوواظ قووراجن و

نشانهها  -اطهحنان پیدا کند و تنها حه اخجار وتقاضی تسهحالت اکتفا نكند.

خرخد دین ،نسحه نجاشد ،حلكوه حوه صوورت حوال (حودون وودت) قورار داده
 .2ثهن
ِ

شود.

 .3ثهن وعاوله ،دخنی که خرخدار ،آن را از دخگری طلب دارد ،نجاشد.

1

مسأله  .1475اگر حانک در ضهن خرخد دین ،حوا فروشونده (طلجكوار) شورط نهاخود در
صورت تأخحر در وصول دین از شخص ثالث (حدهكار) و تحوخلش حه حانک در زووان

سررسحد آن ،طلجكار وجلغ وعحنی را بپردازد( ،حه صورت شرط فعل) 2اشكال ندارد؛

3

ولووی چنانچووه شوورط نهاخوود در صووورت تووأخحر در وصووول دیوون از شووخص ثالووث

(حدهكار) و تحوخلش حه حانوک در زووان سررسوحد آن ،طلجكوار وجلوغ وعحنوی را وودیون

حاشد (حه صورت شرط نتحجه) صححح نحست.

 .1فروش «دین حه دین» صححح نحسوت؛ تفصوحل احكوام خر خود و فوروش دیون در جلود سووم ،فصول «دیون»،
وجحث «خرخد و فروش چک و سفته» ،وسألۀ « »551و نحز وجحث «فروش طلب» ،وساجل « 504و حعود از
آن» ذکر شد.
 .2فرق بین شرط فعول و شورط نتحجوه کوه در قسوهت حعود ویآخود ،از توضوححات جلود سووم ،وسواجل« 455و
 »744وعلوم ویشود.
 .3در توضحح جایز بودن شرط وذکور ،شاخان توجه است از آنجوایی کوه آنچوه در ایون ووورد فروختوه ویشوود،
«دیوون بوور ذوووۀ فوورد ثالووث» اسووت و حووا فووروش آن ،دخنووی بوور ذوووۀ فروشوونده ثاحووت نهوویشووود؛ حلكووه خر خوودار از
شخص ثالث طلجكار وی گردد و وظحفۀ فروشنده (حاخع) فقط تحویل دین (آنچه فروخته شده) ویحاشود
و از طرفووی تحویوول از سوونخ «عهوول» وحسوووب ووویشووود .حنووابراین ،ههووان طووور کووه در وسووألۀ « »1011ذکوور
وی گردد ،درخافت دیر کرد در ازای تأخحر عهل رحا وحسوب نهیشود.

احكام حانکها و و سسات/...

 .6 oتسهحالت ُجعاله

1

 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت ُجعاله

٭ درخواسووت «تسووهحالت ُجعالووه» وعهوووال زوووانی صووورت ووویگحوورد کووه وتقاضووی

برای اووری وانند تعهحرات خا ساخت و ساز وسكن خا سوفارش سواخت کواالی ووورد

نحاز و گسترش و توسوعۀ تولحودات صونعتی ،کشواورزی ،حازرگوانی ،خودواتی احتحواح

حه تسهحالت داشته حاشد.

٭ تسووهحالت جعال وۀ حووانكی وعهوووال ترکحجووی از دو قوورارداد «جعالووۀ نسووحه و جعالووۀ

نقد» است که این دو قرارداد را «جعالۀ اولحوه و جعالوۀ ثانوخوه» نحوز وویناونود کوه شورح
آن از قرار ذیل است:

□ جعالۀ اولحه (جعالۀ نسحه)

احتدا وتقاضی تسهحالت ،جعالهای حا حانک حه صورت نسحه (اقسواطی خوا رأسوی)

ونعقوود ووویکنوود تووا اخنكووه حانووک کووار خاصووی  -واننوود تعهحوورات وسووكن  -را بوورای او
انجام دهد و ُج ْعل (حق الزحهۀ) آن را حه صورت نسحه از او درخافوت کنود .حنوابراین،
وتقاضی تسهحالت« ،جاعل» و حانک «عاول» وحسوب ویشود.
□ جعالۀ ثانوخه (جعالۀ نقد)

پوووس از انجوووام جعالوووۀ اولح ووه ،حانوووک ب وورای انج ووام او وووری ک ووه وقص ووود وتقاض ووی

تسووهحالت اسووت (واننوود تعهحوورات وسووكن) ،اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد جعالووۀ دوم حووه
صورت نقد ووینهاخود 2و انجوام کوار را حوه عاوول دخگوری (شوخص ثالوث) وویسوپارد.

ُ .1جعاله ههوان طوور کوه در فصول ور بووط حوه آن در جلود سووم گذشوت ،آن اسوت کوه انسوان وتعهود و ولتوزم
شود که اگر شخصی «کار وعحنی» را انجام دهد در وقابل عهل وذکور« ،عوضی» حوه وی بپوردازد؛ فورد اول
«جاعل» و کسی که کار را انجام ویدهود« ،عاوول» و عوضوی کوه قورار داده شودهُ « ،ج ْعول» نوام دارد؛ بورای
اطالع از جزجحات احكام ُجعاله حه جلد سوم ،فصل وربوط حه آن وراجعه شود.
 .2در حعضی ووارد ،تسهحالت حه تناسب پیشرفت وراحل سفارش ،تدرخجا پرداخوت وویشوود و حوه صوورت
جعالۀ نقد و نسحه است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنابراین ،حانک «جاعل» و شخص ثالث «عاول» وحسوب ویشود.

شوواخان ذکوور اسووت ،در بیشووتر ووووارد ،حانووک ،وتقاضووی تسووهحالت را بوورای انعقوواد

جعاله دوم وکحل ویکند و در حعضی از ووارد نحز ،خود اقدام حه این اور وینهاخد.

1

 حکن تسهحالت جعاله

مسأله  .1476در قرارداد تسهحالت جعاله ،حاخد نكات ذیل رعاخت شود:

 .1حانک حنابر احتحاط واجب نهویتوانود در جعالوۀ دوم ،انجوام عهلوی را کوه ووورد
جعالووۀ اول بوووده (واننوود تعهحوورات وسووكن) حووا حووق الزحهوۀ ُ
(ج ْعوول) کهتوور از آنچووه در

جعالۀ اول تعحین شده ،حه شخص ثالث واگذار نهاخود و ووا حوه التفواوت را بورای خوود

بردارد؛ وگر آنكه خود عهدهدار انجام حخشی از عهل گردد.

2

حنابراین ،اگر ووضوع جعالوۀ اولحوه« ،تعهحور وسوكن و نظوارت بور ُح ْسون اجورای آن»

حاشد ،چنانچه حانک حا فرستادن ناظر خا ناظرانی ،نظارت بور حسون اجورای کوار را (کوه

حخشووی از ووضوووع جعالووۀ اول اسووت) عهوودهدار شووود ،ووویتوانوود تعهحوور وسووكن را در

جعالۀ دوم حه شخص ثالث حا حق الزحهۀ کهتری واگذار نهاخد.
 .2جعاله «اخقاع» است و شرط ضهن آن الزم الوفاء نحست؛

3

حنابراین ،چنانچه قرارداد شاول شراخطی حاشد ،برای الزم الوفاء بودن آنها ویتووان

از عقودی وانند عقد صلح استفاده نهود.

 .3در ضهن قرارداد جعالۀ اولحه (جعالوۀ نسوحه) ،شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر
تأدخووه خووا وجووه التووزام در ازای تووأخحر در پرداخووت ُجعوول نسووحه ،ر حووا و حوورام وحسوووب
ویشود.
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 .1الجته ویتوان حه جای ُجعاله ،از عقد اجاره حا رعاخت شراخط شرعی آن استفاده نهود.
 .2حه جلد سوم ،فصل «جعاله» ،وسألۀ « »500وراجعه شود.
 .3حه جلد سوم ،وجحث «حعضی از احكام وربوط حه شرط» ،وسألۀ « »747وراجعه شود.
 .4زیرا حانک پس از انجوام عهول ،وجلوغ ُج ْعول (دسوتهزد) قورارداد را در ذووۀ جاع ِول اولحوه ،طلجكوار وویشوود و
شرط دیر کرد در ازای تأخحر در ادای دین وذکور رحا وحسوب ویگردد.

احكام حانکها و و سسات/...

 .4حانک ویتواند در ضهن عقدی وانند صلح 1حا عاول در جعالۀ دوم (شوخص

ثالووث) شوورط نهاخوود در صوووورت تووأخحر در انجووام عهوول ،حاحووت هوور روز تووأخحر ،وجلووغ

وعحنی را بپردازد (که آن را شرط فعل ویناوند).

2

اوا اگر برای تأخحر عهول وی در ضوهن جعالوۀ ثانوخوه خوا عقود دخگوری واننود صولح

حوودهكار شوودن او (عاووول دوم) را حووه صووورت شوورط نتحجووه ،شوورط نهاخوود ،صووححح

نحست.

 .5جاعل ویتواند قجل از اخنكه عاول شروع حه کار کند ،جعاله را حه هون بزنود؛ اووا

پس از شروع کوار توسوط عاوول ،ا گور حخواهود جعالوه را حوه هون بزنود ،اشوكال دارد؛ وگور

اخنكه حا عاول حه توافق برسند.

ههحن طور ،عاول ویتواند کار وورد جعاله را ناتهام حگذارد؛ ولی ا گور تهوام نكوردن

آن کار ،حاعث ضرر جاعل خا ضرر کسی شود که کار بورای او انجوام وی گحورد ،حاخود آن

را تهام نهاخد.

3

مسأله  .1477اگر ووضوع جعاله در تسهحالت حانكی ،نحازوند َوصوالح و ووواد اولحوه

حاشود (واننوود حنووایی ،لولووهکشوی گوواز خووا آب سوواختهان ،ایزوگوام) ،کووه وعهوووال حسووب

قوورارداد توسوط عاووول در جعالووۀ ثانوخووه تهحووه وی گووردد ،حاخوود قوورارداد تسووهحالت جعالووه
طوری تنظحن شود که در آن نوعی تهلحک نحز انجام شود.

ایووون تهلحوووک ،در قالووووب خكوووووی از عقووود اسالووو وی واننوود هجوو وه خووا وصالحوو وه  -حووا

رعاخت شراخط صحت آن  -قابل انجام است و ویتوان آن را پس از اتهوام کوار انجوام

داد.

مسأله  .1478حا توجه حه آنچه در وسألۀ قجل ذکر شد ،در وواردی که ووضووع جعالوه

 .1از آنجووا کووه جعالووه از اخقاعووات وحسوووب ووویشووود و شوورط ضووهن آن الزم الوفوواء نحسووت ،شوورط وووذکور در
خود جعالۀ ثانوخه وجوب وفا ندارد.
ضهن ِ
 .2زیوورا شوورط نتحجوۀ دیوونآور در ایوون وووورد صووورت شوورعی نوودارد؛ فوورق بووین «شوورط فعوول» و «شوورط نتحجووه» از
توضححات جلد سوم ،وساجل« 455و  »744وعلوم ویشود.
 .3توضحح بیشتر در این وورد در جلد سوم ،فصل «جعاله» ،وسألۀ « »501ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در تسهحالت حانكی ،نحازوند وصالح و وواد اولحه است ،ویتوان ووضووع جعالوۀ اول
را که بین وتقاضی تسهحالت و حانک ونعقد ویشود ،ورکب از اوور ذیل قرار داد:
 .1انجام کار وورد نظر و تأوحن هزخنههای آن (وانند تعهحرات وسكن)؛

 .2تهلحووک وووواد و وصووالح حووه کووار رفتووه در انجووام کووار حووه جاعوول اول حووه صووورت

وجانی؛

 .3نظارت بر ُح ْسن اجرای کار.

حنابراین ،وجالغی که حاحت حاز پرداخت تسهحالت اعطایی (حوه صوورت اقسواط خوا
رأسی) حه عنوان ُج ْعل و حق الزحهۀ حانک (عاول اول) تعحین وویشوود ،در ازای اووور

فوق حا احتساب سود حانكی ویحاشد.

در ایووون صوووورت ،ووض وووع جعال ووۀ دوم ک ووه ب ووین حان ووک و ش ووخص ثال ووث ونعق وود

ویشود ،ورکب از اوور ذیل ویحاشد:

 .1انجام کار وورد نظر و تأوحن هزخنههای آن (وثل تعهحرات وسكن)؛

 .2تهلحووک وووواد و وصووالح حووه کووار رفتووه در انجووام کووار حووه جاعوول اول حووه صووورت

وجانی.

حا این توضحح ،تسهحالت اعطایی حوه عنووان ُج ْعول و حوق الزحهوۀ شوخص ثالوث

(عاول دوم) در ازای ووارد فوق ویحاشد.

 .3 oتسهحالت سفارش ساخت (استصناع)
 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت سفارش ساخت

٭ تسووهحالت «سووفارش سوواخت خووا استصووناع» وعهوووال جهووت تووأوحن اعتجووار الزم

برای تهحه و تولحد انواع وختلف کاالهای وورد نحاز وانند پوشاک ،کفوش ،وجول ،ابوزار
آالت صنعتی ،قطعات و لوازم خدکی خودرو ،وورد استفاده قرار وی گحرد.

٭ تسهحالت سفارش ساخت (استصوناع) در حانوکهوا حوه صوورتهوای وختلفوی

اجرا ویشود که از جهلۀ آنها ،دو وورد ذیل (الف و ب) ویحاشد:

احكام حانکها و و سسات/...

الف .تسوهحالت ووذکور ،ترکحجوی از دو قورارداد «استصوناع نسوحه و استصوناع نقود»

(استصناع اولی و استصناع ثانوی) حاشد حه صورت ذیل:
□ استصناع اولی (استصناع نسحه)

احتدا وتقاضی تسهحالت حا حانک ،قرارداد استصناع حه صورت نسحه (اقسواطی خوا

رأسی) ونعقد کند تا اخنكه حانک سفارش خاصی  -وانند تولحد لوازم خودکی وعوحن -
را برای او انجام دهد و حق الزحهۀ آن را حه صورت نسحه از او درخافت نهاخد.
□ استصناع ثانوی (استصناع نقد)

حانووک پووس از انعقوواد استصووناع اولووی ،بوورای انجووام اووووری کووه وقصووود وتقاضووی

تسهحالت است (واننود تولحود لووازم خودکی وعوحن) اقودام حوه انعقواد قورارداد استصوناع
دوم حه صورت نقد 1نهاخد و سفارش تولحد را حه شخص ثالثی واگذار کند.

حانووک در بیشووتر ووووارد ،وتقاضووی تسووهحالت را بوورای انعقوواد استصووناع دوم وکحوول

ویکند و در حعضی از ووارد نحز خود اقدام حه این اور وینهاخد.

ب .تسووهحالت وووذکور ،ترکحجووی از قوورارداد سووفارش سوواخت «استصووناع» و «فووروش

اقساطی» حه صورت ذیل ونعقد گردد:
□ سفارش ساخت (استصناع)

احتدا حانک حنا حه درخواست وتقاضی تسهحالت ،کاالیی را حا اوصاف خواص در

قالب قرارداد استصناع حه تولحد کننده خا پیهان کار برای خوود (حانوک) سوفارش دهود
و وجلغ تسهحالت را حه صورت نقد 2پرداخت نهاخد.

(حانک در بیشتر ووارد ،وتقاضوی تسوهحالت را بورای انعقواد ایون قورارداد استصوناع

وکحل ویکند و گاه نحز خود اقدام حه این اور وینهاخد).

 .1در حعضی ووارد ،تسهحالت حه تناسب پیشرفت وراحول سوفارش تودرخجا پرداخوت وویشوود و حوه صوورت
استصناع نقد و نسحه است.
 .2ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

□ فروش اقساطی

حانک پوس از آنكوه کواالی خواص تولحود شوده و حوه ولكحوت حانوک درآوود ،آن را حوه

صورت فروش نسحۀ اقساطی حه وتقاضی کاال واگذار کند.

1

 حکن تسهحالت سفارش ساخت

مسأله  .1479ق ووورارداد س وووفارش س ووواخت (استصو ووناع) عقو وود وسو ووتقل وحسو وووب

نهیشود 2،حلكه نوعی عقد خا اخقاع تجعی است.

حنابراین ،حانک ویتوانود اعطوای تسوهحالت فووق را حوه صوورت اجواره خوا جعالوه خوا

صلح و خوا عقوود ورکوب از چنود عقود خوا اخقواع ونعقود نهاخود و بورای صوححح بوودن آن
الزم است احكام و شراخط عقد خا اخقاعی را که بر آن ونطجق ویشود دارا حاشد.

مسأله  .1481اگوور در قوورارداد سووفارش سوواخت ،کوواالیی کووه سووفارش داده ویشووود و

بهای آن ،هر دو ودتدار و بر ذوۀ طرفحن قورارداد حاشود ،اعطوای تسوهحالت ووذکور حوه
صورت خرخد و فروش (بیع سلف) صححح نهیحاشد.

3

مسأله  .1481در قرارداد تسهحالت استصناع ،حاخد نكات ذیل رعاخت شود:

 .1چنانچه قرارداد ،شاول استصناع اولی و ثانوی حاشد و از نظر فقهوی ونطجوق بور
نوعی از « ُجعاله» گردد ،حاخد نكاتی که در وسألۀ « »1035ذکر شد ،رعاخت گردد.

ههحن طور ،در صورتی که قورارداد ووذکور ونطجوق بور وعواوالت شورعی دخگور واننود

اجاره حاشد ،الزم است احكام و شراخط آن وعاوالت رعاخت شود.

 .2از آنجا که ساخت و تولحد کاالیی که سفارش داده ویشود نحازوند وصوالح و

وواد اولحه است ،حاخد قرارداد استصناع طوری تنظحن شود که در آن نوعی تهلحک نحز

صورت گحرد.

 .1واگذاری کاالی ساخته شده ویتواند حه صورت قرارداد فروش نسوحۀ رأسوی خوا اجواره حوه شورط تهلحوک نحوز
صورت حگحرد.
 .2حنابراین ،این قرارداد جزء عقود وستحدثه وحسوب نهیشود و از نظور فقهوی ،حاخود بور قراردادهوای وشوروع
دخگر تطجحق گردد.
 .3شراخط صححح بودن وعاولۀ سلف در جلد سوم ،فصل وربوط حه آن بیان شد.

احكام حانکها و و سسات/...

این تهلحک ،در قالب خكوی از عقوود اسوالوی واننود هجوه خوا وصوالحه  -حوا رعاخوت

شووراخط صووحت آن  -قابوول انجووام اسووت و ویتوووان آن را پووس از تحویوول کوواالی وووورد

سفارش ،انجام داد.

 .3حكن دیرکرد و خسارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام قورارداد استصوناع تواحع نووع

عقد خا اخقاعی که بر آن ونطجق ویشود ویحاشد .حنابراین ،اگر  -وثال  -نووعی جعالوه

وحسوووب شووود ،حكوون آن در «تسووهحالت جعالووه» ذکوور شوود و ا گوور نوووعی قوورارداد سوولف
وحسوب شود ،حكن آن در «تسهحالت سلف» بیان شد؛

الجتووه ،حووهطووور کلووی در وووواردی کووه دیرکوورد و خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام

حاحت تأخحر در پرداخت دین است رحا و حرام ویحاشد.
 .8 oتسهحالت وضارحه

1

 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت وضارحه

٭ درخواست «تسهحالت وضارحه» ،وعهوال زووانی صوورت وویگحورد کوه وتقاضوی

برای فعالحت تجاری خوخش احتحاح حه تأوحن خا افزاخش سرواخه دارد.

٭ در تسهحالت وضارحه ،حانک حه عنوان «والک» در قرارداد وضارحه ،سرواخه را در

اختحوووار وتقاضووی تسووهحالت کوووه «عاووول» وضووارحه ویحاشوود ،بوورای انجووام فعالحووت
اقتصادی قرار ویدهد و در پاخان کار ،سود حاصل از فعالحت اقتصادی بین حانوک و

عاول تقسحن ویشود.

٭ انعقاد قرارداد تسهحالت وضارحه وعهووال پوس از تعحوین ووضووع آن ،وقودار سورواخۀ

« .1وضارحه» عقدی است بین دو طرف ،حه این صورت که خكی از آنها سرواخهای را حه دخگری ویدهود توا حوا
آن تجووارت کنوود و هوور دو حووه صووورت کسوور خووا درصوود وشوواع ،در سووودی کووه حاصوول ویشووود حووا توافووق هوون
شرخک حاشند.
کسی که سرواخه را ویدهد «والک خا وضارب» و دخگری کوه خر خود و فوروش و تجوارت را انجوام ویدهود،
«عاول» نام دارد؛ توضححات بیشتر در وورد قرارداد وضارحه در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ذکر شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

الزم برای تجوارت ووورد نظور ،وجوالغ تقریجوی هزخنوههوای وربوطوه ،حوداکثر زووان الزم بورای
دورۀ وضارحه ،پیشبینوی وحوزان فوروش ،نسوجت پیشونهادی وتقاضوی بورای تقسوحن سوود
حاصل از وضارحه حه صورت کسری خا درصدی از ونافع ،صورت وی گحرد.
 حکن تسهحالت وضارحه

مسأله  .1482در قرارداد تسهحالت وضوارحه ،حاخود شوراخط ور بووط حوه قورارداد وضوارحه
که توضحح و تفصحل آن در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ذکر شد ،رعاخت گردد؛ برخوی
از آن شراخط عجارت است از:

 .1سرواخۀ وضارحه حاخود پوول نقود حاشود و قورار دادن کواال و ههوحن طوور وجلغوی حوه

صورت کلی در ذوۀ سرواخه گذار حه عنوان سرواخۀ وضارحه صوححح نحسوت و نحوز قورار
دادن دیوون (واننوود طلجووی کووه حانووک از دخگووری دارد) حووه عنوووان سوورواخه وحوول اشووكال

ویحاشد.

1

 .2سرواخۀ وضارحه حاخد در تجارت و خر خود و فوروش حوه کوار گرفتوه شوود و وضوارحه

در کارهوووای تولحووودی ،خووودواتی ،زراع ووت ،حاغج ووانی ،داو ووداری و وانن وود آن ص ووححح

نحست.

2

 .3در وضارحه حاخد سهن سود هر خک از عاول و حانوک حوه صوورت کسور خوا درصودی از

ونافع حاصل شده ،تعحین گردد و نهیتوان آن را بر حسب اصل سرواخه تعحین کرد؛

3

وار
الجته ،حانک و عاول ویتوانند حعود از تخهوحن زدن و پویشبینوی س ِ
وود ووورد انتظ ِ
قوورارداد در ووودت وضووارحه 4،سوووهن هوور خووک از طوورفحن را در ضووهن عقووود وضووارحه حووه
صورت کسر خا درصدی از ونافع وعحن نهاخند.

 .1توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وساجل « 554تا  »534ذکر شد.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »530ذکر شد.
 .3توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »533ذکر شد.
 .4سووود تسووهحالت وضووارحه هرچنوود تووا حوودودی قابوول پوویشبینووی اسووت ،اوووا در عهوول توواحع عواووول وختلفووی
است و احتهال دارد وغایر حا پیشبینی در آخد .حنابراین ،در پاخان دورۀ والی قطعی ویشود.

احكام حانکها و و سسات/...

 .4چنانچه در ضهن وضوارحه شورط شوود عاوول  -ههچنوان کوه حوا حانوک در سوود

شرخک است  -در خسارت نحوز شورخک حاشود ،شورط ووذکور حاطول اسوت ،ولوی اصول
قرارداد وضارحه صححح ویحاشد.

1

اوا اگر در ضهن وضارحه شرط شود ههۀ تلوف خوا خسوارت بور عهودۀ عاوول حاشود،

چنووحن شوورطی صووححح اسووت؛ ولووی ههووۀ سووود نحووز بوورای عاووول خواهوود بووود و حانووک
سههی از سود نخواهد داشت.

2

شاخان ذکر است ،حه وقتضای طجحعت قرارداد وضارحه ،عاول اووحن اسوت ،و ا گور

حدون افراط و تفرخط او ،وال التجاره تلف خا وعحوب شود خوا هور نووع خسوارت دخگوری

رخ دهد ،ههه حه عهدۀ والک بوده و عاول ضاون نحست.

3

مسأله  .1483اگووور قووورارداد وضوووارحۀ حانووک حووا وتقاضووی تسووهحالت (عاووول) در دورۀ
وضارحه حه ورحلۀ حازدهی نرسد ،حانک حق وطالجۀ سود از طرف قرارداد ندارد.

ههووحن طووور ،چنانچووه سووود حاصوول شووده ،کهتوور از وقوودار پوویشبینووی شووده در

قرارداد حاشد ،حانک حق وطالجۀ وقدار اضافه از سود را ندارد.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور تسووهحالت وضووارحه دارای شوورط دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر

تأدخه خا وجه التزام حانكی حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1011ذکر ویشود.
 .1 oتسهحالت وشارکت
 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت وشارکت

٭ در «تسهحالت وشوارکت» ،حانوک حوا اعطوای تسوهحالت حوه فورد وتقاضوی جهوت

تأسحس خا توسعه خا اداوۀ فعالحت تولحدی خا تجاری خا صنعتی خا غحور آن ،حوه صوورت
 .1الجته اگر در ضهن عقد شرط کند که در صورت وقووع تلوف خوا خسوارت ،عاوول تهوام خوا حخشوی از آن را از
وال خودش وجانا ججران کند ،چنحن شرطی صححح است.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »544ذکر شد.
 .3توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »541ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وشاع حا وی شرخک ویشود و سود حاصل از انجام فعالحوت اقتصوادی ووورد نظور ،در
پاخان کار بین حانک و طرف وقابل تقسحن ویشود.

٭ وعهوووال انعقوواد قوورارداد تسووهحالت وشووارکت پووس از تعحووین ووضوووع آن ،وقوودار

س وورواخۀ الزم ب وورای فعالح ووت ،پ وویشبین ووی هزخن ووهه ووا ،ح ووداکثر زو ووان الزم ب وورای دورۀ
وشارکت ،نسجت پیشنهادی وتقاضی برای تقسحن سود حاصل از وشارکت صوورت

ویگحرد.

1

 حکن تسهحالت وشارکت

مسأله  .1484در قوورارداد تسووهحالت وشووارکت حاخوود احكووام و شووراخط صووححح بووودن

قرارداد «شورکت» کوه توضوحح و تفصوحل احكوام آن در جلود سووم فصول «شورکت» ذکور

شد ،رعاخت گردد؛ از جهله اخنكه:

اگوور قوورارداد وشووارکت حانووک حووا وتقاضووی تسووهحالت در دورۀ وشووارکت حووه ورحل وۀ

سوددهی نرسد ،حانک حق وطالجۀ سود از طرف قرارداد ندارد.

ههحن طور ،چنانچه سود حاصل شده کهتر از وقدار پویشبینوی شوده در قورارداد

حاشد ،حانک حق وطالجۀ وقدار اضافه از سود را ندارد.

شاخان ذکر است ،ا گور تسوهحالت وشوارکت دارای شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر

تأدخه خا وجه التزام حانكی حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1011ذکر ویشود.

 .1تسهحالت وذکور وعهوال در نظام حانكی حه دو صورت وشارکت «ودنی» و «حقوقی» وا گوذار وویشوود ،کوه
در هر صورت حاخد احكام و شراخط شرعی آن رعاخت گردد.
وشووارکت حقوووقی ،وربوووط حووه «شوورکتهووای سووهاوی عووام» اسووت کووه تفوواوت اصوولی آنهووا حووا «شوورکتهووای
سووهاوی خوواص» (وشووارکت ووودنی) در شخصووحت حقوووقی شوورکتهووای سووهاوی عووام (حووا توضووححی کووه در
فصل بورس ذکر ویشود) ،وسؤولحت وحدود سهامداران و ضواحط و وقرراتی اسوت کوه در ادارۀ شورکتهوای
سهاوی عام در نظر گرفته ویشود؛
در خرخد قسهتی از سهام شرکتهای سهاوی ،وراعات احكام و شراخطی که در خرخود «اوراق سوهام» در
فصل «بورس» ذکر ویشود ،الزم است.

احكام حانکها و و سسات/...

 .90 oتسهحالت وزارعه

1

 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت وزارعه

٭ حووا اسووتفاده از «تسووهحالت وزارعووه» ،نحوواز وووالی کشوواورزان در حخووش کشوواورزی

تأوحن ویشود.

زارع» زوحن کشاورزی که والک عحن خوا
٭ در تسهحالت وزارعه ،حانک حه عنوان «و ِ

ونفعووت آن بوووده و خووا حووه هوور عنوووان وجوواز حووه تصوورف در آن حاشوود خووا تلفحقووی از زوووحن و
سایر لوازم کشاورزی را در اختحار وتقاضی تسهحالت (زارع) قرار ویدهد؛

٭ این قرارداد حا تقسحن وحصول بین وتقاضی تسهحالت (زارع) و حانک و تحویول

سهن حانک خاتهه ویخاحد.

 حکن تسهحالت وزارعه

مسأله  .1485در قرارداد تسهحالت وزارعه ،حاخد شوراخط صوحت وزارعوه کوه تفصوحل
آن در جلد سوم فصل «وزارعه» ذکر شد ،رعاخت گردد.

ههحن طور ،اگور تسوهحالت وزارعوه دارای شورط دیورکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا

وجه التزام حانكی حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1011ذکر ویشود.

مسأله  .1486اگووور ح انوووک حخواهووود س ووهن وحص ووول خ ووود را توسو وط زارع ح ووه ف ووروش

برساند ،وی تواند وی را وکحل نهاخد تا سهن حانک را فروخته و قحهوت آن را حوه حانوک
بپردازد و این ووضوع وی تواند حه صورت شرط ضهن عقد در هنگام انعقاد قورارداد

ذکر شود.

« .1وزارعه» خكی از عقود شرعی است که حه ووجب آن خكی از طرفحن قرارداد ،زوحنی را برای ودت وعحن حه
حه طرف دخگر واگذار ویکند تا در آن زراعت کرده و وحصوول را حوه صوورت کسور خوا درصود وشواع از آن حوا
توافق هن بین خود تقسوحن کننود ،طورف اول را « ُووزارع» و طورف دوم را «زارع خوا عاوول» وویگوخنود؛ توضوحح
احكام آن در جلد سوم ،فصل «وزارعه» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .99 oتسهحالت وساقات

1

 کحفحت عهلکرد حانک در تسهحالت وساقات

٭ در «تسهحالت وساقات» ،برخی از حانکهوا کوه در حووزۀ فعالحوت شو َعب خوود،

ثهر خوا قابول ثهوردهوی ویحاشوند 2حوه عنووان «والوک» حوا فورد وتقاضوی
دارای درختان و ِ

تسهحالت (عاول) ،قورارداد وسواقات ونعقود وینهاخنود و در پاخوان قورارداد ،وحصوول

حه دست آوده حه صورت کسر خا درصد وشاع بین آنان تقسحن ویشود.
 حکن تسهحالت وساقات

مسأله  .1487در قوورارداد تسووهحالت وسوواقات ،حاخوود شووراخط صووحت وسوواقات کووه

توضحح آن در جلد سوم فصل وربوط حه آن ذکر شد ،رعاخت گردد.

ههحن طور ،اگر تسهحالت وساقات دارای شرط دیرکرد خا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا

وجه التزام حانكی حاشد ،حكن آن در وسألۀ « »1011ذکر ویشود.

مسأله  .1488اگوور حانوووک حخواهوود سوووهن وحصووول خووود را توسووط عاووول حووه فووروش

برساند ،ویتواند وی را وکحول نهاخود توا سوهن حانوک را فروختوه و قحهوت آن را حوه حانوک
بپردازد و این ووضوع ویتواند حه صوورت شورط ضوهن عقود در هنگوام انعقواد قورارداد

ذکر شود.

 oوا گذاری اوتحاز وام خا تسهحالت حانکی حه دخگران

مسأله  .1489واگوذاری «اوتحواز وام خوا تسوهحالت حوانكی» حوه شوخص دخگوور ،در ازای
« .1وسوواقات» خكووی از عقووود اسووالوی اسووت کووه بوور اسوواس آن فووردی کووه صوواحب درختووان وحوووه و واننوود آن
است ،آنهوا را بورای وودت وعحنوی در اختحوار دخگوری قورار ویدهود توا حوه آنهوا رسوحدگی کنود (ووثال آبیواری
نهوده و آن را پرورش دهد) و وحصول حه دست آوده را حه صورت کسر خا درصود وشواع از آن حوا توافوق هون
بووین خووود تقسووحن کننوود ،طوورف اول را «والووک» و طوورف دوم را «عاووول» ووویگوخنوود؛ توضووحح احكووام آن در
جلد سوم ،فصل «وساقات و وغارسه» ذکر شد.
 .2طوری که والک عحن خا ونفعت آنها بوده و خا حه هر عنوان وجاز حه تصرف در آن حاشند.

احكام حانکها و و سسات/...

درخافت وجلغ وعحنی حا رعاخت نكات ذیل اشكال ندارد:

 .1وام خا تسهحالت ربوی نجاشد 1خا چنانچه ربوی است حه شحوۀ وشروع از حانوک
2

برداشت گردد؛

 .2این واگذار ی خالف وقررات حانک نجاشد؛

3

 .3چنانچووه اوتحوواز تسووهحالت حووه شووخص ثالووث در ازای درخافووت عوووض وا گووذار

ویشود ،جایز نحست شخص وذکور عوض را از تسهحالت درخافتی بپردازد؛

زیرا وعهوال از نظر وقررات حانكی وسوحر وصورف تسوهحالت واننود فوروش اقسواطی

جهووات وعحنووی اسووت کووه شوواول وووورد وا گووذاری تسووهحالت نهوویگووردد ،حلكووه در ایوون
صورت حاخد عوض را از پول دخگری بپردازد؛

الجتووه ،اگوور اوتحوواز وام قوورضالحسوونه حووه شووخص ثالووث در ازای درخافووت عوووض

واگووذار ووویشووود ،چنانچووه جهووت وعحنووی بوورای وصوورف وام وشووخص نشووده ،جووایز
است شخص وذکور عوض را از وام درخافتی بپردازد.

حا رعاخت نكات فوق ،چنانچه وتقاضی اوتحاز وام خا تسهحالت اعالم نهاخد« :ا گور

صوواحب اوتحوواز وام خووا تسووهحالت ،آن را حسووب وقووررات حانووک حووه و ی انتقووال دهوود،
وجلغ وعحنوی را حوه او حاحوت حوق الزحهوه ُ
(ج ْعول) وویپوردازد» ،اشوكال نودارد و قورارداد
وذکور تطجحق بر ُجعاله ویشود؛

 .1توضحح ووارد «رحا» در وساجل « 1004و  »1050و نحز در جلد سوم ذکر شد.
 .2ونظور از شحوۀ وشروع ،راهكارهایی است که برای درخافت وام خا تسهحالت ربوی از حانوکهوای دولتوی خوا
وشووترک اراجووه شووده اسووت ،کووه توضووحح آن در وسوواجل « 1004و  »1007و نحووز وسوواجل « 1050و  »1055ذکوور
شد.
 .3وعهوووال حانووکهووایی کووه واگووذاری «وام خووا تسووهحالت» را حووه شووخص ثالووث وجوواز ووویداننوود ،خووود« ،سووند
تقاضای واگذاری وام خا تسهحالت» در اختحار صاحجان اوتحاز وام خوا تسوهحالت قورار وویدهنود و حوا ثجوت
وراحل قانونی انتقال ،تهاوی اسناد و ودارک انتقال دهندۀ وام خا تسهحالت از درجوۀ اعتجوار سواقط شوده
و اسووناد و ووودارک جدخوود حووه نووام انتقووال گحرنوودۀ وام خووا تسووهحالت ثجووت ووویگووردد و بوور ایوون اسوواس از نظوور
وقررات حانكی ،درخافوت کننودۀ وام خوا تسوهحالت ،شخصوی اسوت کوه وام خوا تسوهحالت از نظور قوانونی حوه
وی ونتقل شده حاشد و وی طرف قرارداد حانک وحسوب شده ،نه صاحب اوتحاز اولحه و ذی نفع اول.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ههچنان که اگر وتقاضی وام خا تسهحالت حه عنوان « ُوصا ِلح» 1وجلغ وعحنوی را در

ذوۀ خوخش حه نفع صاحب اوتحاز وصالحه نهاخد ،در عوض آنكه وی اقدام حه عهل

واگذاری اوتحاز وام خا تسهحالت حسب وقررات حوانكی حوه او نهاخود و صواحب اوتحواز
حه عنوان « ُوتصالح» 2صلح وذکور را بپذیرد ،بر و ی واجب وویشوود حوه تعهود خووخش
عهل نهاخد.

 خدوات حانکی

٭ برخووی از «خوودوات حووانكی» و حكوون آن در بووین وسوواجل قجوول ذکوور شوود؛ در ایوون

قسووهت ،حووه توضووحح برخووی دخگوور از خوودوات حووانكی کووه حانووکهووا خووا و سسووات وووالی

اعتجاری آنها را حه درخواست وشترخان حه صورت وجانی خوا در قجوال درخافوت کواروزد

انجام ویدهند ،پرداخته ویشود.
٭ این خدوات عجارتند از:

( )1حوالههاى حانكی (داخلی و خارجی).
( )4ضهانت حانكی.

( )7افتتاح اعتجارات اسنادی.

( )0وصول اسناد تجاری (وثل چک خا سفته).

( )0تنزیل اسناد تجاری (فروش چک خا سفته).

( )5واگذاری اوراق بهادار (اوراق قرضه ،اوراق سهام ،اوراق وشارکت و .)...
( )3خرخد و فروش ارز.

( )4اضافه برداشت.

( )5نگهدارى کاال و فروش کاالهاى وتروکه.
( )14صندوق اوانات.
 .1وصالحه کننده.
 .2پذیرندۀ وصالحه.

احكام حانکها و و سسات/...

( )11وکالت و وصاخت.

توضححات وربوط حه ووارد فوق ،در وساجل حعد ذکر ویشود.

 .9 oحوالههاى حانکی (داخلی و خارجی)
 توضحح حوالههای حانکی

«حواله» در نظام حانكی حوه وعنوایی گسوتردهتر از «حوالوۀ فقهوی» 1حكوار وویرود ،حوه

گونوووهای کوووه برخوووی از اقسوووام حوالوووههای حووانكی ،حوالووۀ فقهووی وحسوووب نهیشووود؛

نهونههایی از حوالههای حانكی و حكن شرعی آن ،حه شرح ذیل است:
 نهونۀ اول حوالۀ حانکی و حکن آن

مسأله  .1491اگر فرد وجلغ وعحنی را حه حانک (وثال حانک ولی در تهران) قرض دهد

2

و از حانووک حخواهوود کووه بوورای وی حوالووهاى صووادر نهاخوود کووه طجووق آن ،ههووان وجلووغ خووا
وعادل آن از ارز دخگر را از حانک دخگورى در داخول خوا خوارح کشوور درخافوت کنود ،ایون

نوع حواله و درخافت و پرداخت کاروزد در قجال آن اشكال ندارد.

3

 نهونۀ دوم حوالۀ حانکی و حکن آن

مسأله  .1491اگر فرد در حانوک ووجوودی نداشوته حاشود و از حانوک حخواهود بورای وی
« .1حوالووۀ فقهووی» قووراردادی اسووت کووه در آن فوورد حوودهكار ،طلجكووارش را بوورای درخافووت طلووب حووه شووخص
دخگری ارجاع دهد ،تا آنچه در ذوۀ ودیون است حوه ذووۀ آن شوخص ونتقول گوردد و طلجكوار طلوجش را از
شخصی که حه او حواله شوده وطالجوه نهاخود؛ توضوححات بیشوتر در جلود سووم ،فصول «حوالوه» ذکور شوده
است.
 .2حا رعاخت شراخط صحت قرض.
 .3وهكن است تصور شوود قورض ووذکور حوه جهوت اخنكوه در ضوهن آن ،عهلوی کوه دارای ارزش ووالی اسوت
(حوالووه) بوور عهوودۀ قوورض گحرنووده شوورط شووده ،قوورض ربوووی حاشوود؛ اوووا از رواخووات اسووتفاده ووویشووود قوورض
دهنده ویتواند بر قرض گحرنده شرط کند که قرضش را در جاى دخگرى بپوردازد؛ حوا ایون توضوحح ،حوالوه
دادن نحووز جووایز اسووت و از آنجووا کووه چنووحن شوورطی حووه صووورت وجووانی و حووالعوووض جووایز اسووت ،پرداخووت
کاروزد وعحنی در قجال آن نحز ،حه طریق اولی جایز خواهد بود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حوالووهاى صووادر کنوود کووه طجووق آن ،حتوانوود وجلووغ وعحنووی را از شووعب حانووک دخگوور در
داخوول خووا خووارح کشووور ،از ووجووودی حسووابی کووه حانووک اول نووزد حانووک دوم دارد ،حووه

عنوووان قووورضالحسوونه حگحوورد و حانووک اول حاحووت ایوون کووار ،کوواروزدى درخافووت کنوود
اشكال ندارد؛

زیرا در این فرض ،حق الزحهه و کاروزد در قجوال ایون اسوت کوه حانوک اول ،حانوک

دوم را وکحل کند تا از اووالی که این حانک (حانک اول) در نوزد شوعب حانوک دوم دارد،

وود قوورض دادن نحسووت،
حوه وتقاضووی ،قوورض دهوود .حنووابراین ،حووق الزحهووه در قجووال خو ِ

حلكه در ازای وکحل کردن حانک دخگور اسوت و وکالوت دادن حوه دخگوری ،عهلوی اسوت

که شرعا درخافت اجرت در قجال آن اشكال ندارد.

1

 نهونۀ سوم حوالۀ حانکی و حکن آن

مسأله  .1492اگوور فوورد از حانووک حخواهوود کووه وجلغووی را از وی درخافووت نهوووده و ههووان
وجلغ خا وعادل آن از ارز دخگر را حه شوخص دخگوری در داخول خوا خوارح کشوور بپوردازد،

درخافت کاروزد در قجال این حوالۀ حانكی دو صورت دارد:
صف ّ
فىزتالففف .فوورد وتقاضووی ،حانووک را وکحوول در انتقووال وجلووغ وووذکور حووه شووخص

ثالث نهاخد؛ در این صورت ،درخافت کاروزد در قجال این عهل اشكال ندارد.

2

صىزتب .فرد وتقاضی ،وجلغ ووذکور را حوه حانوک قورض دهود و از حانوک حخواهود

طلب وذکور را حه شخص ثالث که حه حانک حواله ویشوود بپوردازد؛ در ایون صوورت،

نحز درخافت کاروزد در قجال این عهل اشكال ندارد.

شوواخان ذکوور اسووت ،شوورط پرداخووت طلووب حووه شخصووی کووه حووه حانووک حوالووه داده

 .1اوا اگر فرض شود حانک اول و دوم شعجههای خک حانک حا والكحت واحد حاشند ،طوری که قورض گورفتن
از هوور شووعجه حووه ونزلووه قوورض گوورفتن از حانووک اصوولی حاشوود ،چنانچووه در ضووهن قوورض کوواروزد شوورط شووود،
قرض وذکور ربوی وحسوب ویشود.
 .2چنحن عهلی ویتواند بر ُجعاله تطجحق شود.

احكام حانکها و و سسات/...

ویشود در ضهن عقد قرض ،ووجب رحا شدن قرض وذکور نهیشود.
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 .3 oضهانت حانکی
 وعنای ضهانت ناوۀ حانکی و برخی از اقسام آن

٭ اوووروزه حووه دلحوول گسووتردگی رواحووط وعوواولی و عوودم شووناخت طوورفحن وعاولووه از
خكوودخگر و عوودم اوكووان ارزخووابی دقحووق از توانووایی حرفووهای ،وضووعحت وووالی و ُحسوون

شهرت طرفحن در اجرای تعهدات خود ،صدور «ضهانتناوه» از خک و سسوۀ وعتجور

والی نظحر حانک ،ووجب فراهن شدن زوحنۀ اطهحنان برای طرفحن وعاوله و تسوهحل و
تسرخع در انجام تعهدات و ُحسن اجرای آن ویشود.
٭ ضهانتناوههای حانكی ،انواع وختلفی دارد که در این قسوهت حوه دو ووورد آن

اشاره ویشود.

الف« .ضهانتناووۀ ججوران خسوارت ناشوی از عودم اجورای طورح خوا ُحسون انجوام

آن»:

ضهانت ناوۀ وذکور وعهوال زوانی صورت وویگحورد کوه شوخص خوا اشخاصوی حوه

عنووووان پیهانكوووار بووور اسووواس عقووودی واننوود اجوواره ،وتعهوود شووده حاشووند پووروژهاى را
ههچون ساخت ودرسه خا دروانگاه خا پل در ودت وعحنی اجرا کننود و در ضوهن آن

شرط شود «در صورت عودم اجورای اصول پوروژه خوا توأخحر در اتهوام آن از ووعود وقورر خوا
ع وودم ُحس وون انج ووام ک ووار و وج ووود ن ووواقص فن ووی در پ ووروژه ،وج ووالغ وعحن ووی را در ازای
خسارتهای ناشی از عدم وفای حه تعهد بپردازد»؛

 .1عهلحات حانكی دخگری نحز وجود دارد که حه اسن «حوالۀ حانكی» وعروف ویحاشد حه این شرح« :فردی کوه
برای پرداخت حدهی خا انجام وعاولهای حاخد حه طرف وعاوله خا طلجكار خود اثجات کنود وجوالغ الزم را در
اختحار دارد و حه این جهت که قصد حهل پول نقد ندارد ،وجالغ خود را حه حانوک داده توا حانوک چكوی در
وجه وی خا در وجه شخص وورد نظر صادر کند و در صوورت صودور چوک در وجوه وتقاضوی ،نواوجرده حوا
ظهرنوخسی ،آن را حه شخص وورد نظر واگذار ویکند».
حكن این عهلحات ،نظحر نهونۀ سوم حوالۀ حانكی است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در چنووحن وووواردى ،کارفروووا از پیهانكووار درخواسووت صوودور ضووهانتناوووۀ حووانكی

وینهاخد تا در صورت عدم پرداخت وجوالغ وعوحن شوده از سووی پیهانكوار ،حانوک آن
وجالغ را حه وی بپردازد.

ب« .ضهانتناوه؛ پیش پرداخت»:

ایوون ضووهانتناوووه وعهوووال زوووانی صووورت ووویگحوورد کووه شووخص خووا اشخاصووی حووه

عنوان پیهانكار بر اساس عقد شرعی وتعهد شده حاشند پوروژهاى را در وودت وعوحن

اجوورا کننوود و در ضووهن آن بوور عهوودۀ کارفروووا شوورط شووود «حخشووی از وجلووغ قوورارداد را حووه

ونظور تأوحن والی جهت فراهن سازی وقدوات اجرای پروژه ،حه پیهانكار بپردازد».

بوورای حصووول اطهحنووان از ایوون اووور کووه وجوووه پرداختووی حووه پیهانكووار حووه وصوورف

دخگووری غحوور از انجووام تعهوودات ووضوووع قوورارداد نرسوود ،کارفروووا وطالجووۀ ضووهانتناوووۀ

پیش پرداخت ویکنود توا در صوورت تخلوف و صورف وجووه در غحور ووضووع قورارداد،
وجه آن را از حانک وصول کند.

 حکن اقسام وذکور از ضهانتناوههای حانکی

مسأله  .1493در وووووارد ووووذکور از ضوووهانتناوووههای حووانكی ،تعهوود و التووزام حانووک

نسجت حه وورد ضهانت ،از نوع «ضهان ادای دین خا تعهد» وحسوب وویشوود کوه حوه

ووجب آن بر حانک 1الزم است 2در صورت تخلف پیهانكار از عهل حه تعهود خووخش
و عدم ادای دین خا وفای حه تعهد از طرف وی ،وجلغ وورد ضهانت را ادا کند.
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مسأله  .1494حانک ویتواند در وقابول ضوهانت از پیهانكوار ،کواروزد وعحنوی از وی
درخافت کند؛

چنووحن قووراردادی را ووویتوووان بوور نوووعی ُجعالووه تطجحووق نهووود ،حووه ایوون صووورت کووه

 .1وتولی حانک.
 .2این وجوب تكلحفی است.
 .3تفصحل احكام این نوع ضهانت در جلد سوم ،فصل «ضهانت» بیان گردخد.

احكام حانکها و و سسات/...

پیهانكووار ،حووق الزحهووهای ُ
(ج ْعلووی) را بووراى حانووک در قجووال ضوواون شوودنش تعحووین
ویکند.

مسأله  .1495اگر حانک بر حسب ضهانتی که بورای کارفرووا قجوول کورده ،وجوالغ ووورد

ضهان را حه وی پرداخت نهاخد ،وویتوانود وعوادل آن را از شوخص پیهانكوار وطالجوه
کند و او نسجت حه این وجالغ ودیون وحسوب ویشود.

شوواخان ذکوور اسووت ،حانووک نهوویتوانوود در ضووهن قوورارداد ضووهانت شوورط نهاخوود در

صوووورت توووأخحر پیهانكوووار در پرداخ ووت دی وون و ووذکور ،وجلغ ووی را حاح ووت «دیرک وورد» خ ووا

«خسارت تأخحر تأدخه» خا «وجه التزام» بپردازد و چنحن شرطی رحا و حرام ویحاشد.
 .7 oافتتاح اعتجارات اسنادی
 وعنای افتتاح اعتجارات اسنادی و اقسام آن

«اعتجارات اسنادی» دو قسن است:

.1اعحبففازخهففثوازدات؛ در ایوون وووورد ،فووردی کووه خواهووان وارد کووردن کاالهووای

خارجی است حه حانک رجوع کرده و خواستار افتتاح اعتجوار وی گوردد؛ حانوک وتعهود

ویشود اسناد کاالهای خارجی وارد شده را تسلحن صاحب اعتجوار نهاخود و وجلوغ آن
را برای صادر کنندۀ کاال در خارح کشور ،واریز کند.

پووس از تهووام شوودن وعاولووه حووا صووادر کننوودۀ کوواال از طریووق وكاتجووه خووا اخنترنووت خووا

وراجعووه حووه وکحوول وی در کشوووور و درخافووت لحسووتی کووه کحفحووت و کهحووت کاالهووا را

وشخص ویکند و پرداخت حخشی از قحهت کاال حه حانوک ،در نهاخوت حانوک اسوناد
را تحویل گرفته و وجلغ کاال را برای فروشنده ارسال وینهاخد.

.2اعحبازبسایصادزات؛ در این ووورد کسوی کوه خواهوان صودور کواالیی حوه خوارح

کشووور اسووت ،وعهوووال جهووت درخافووت وجوووه ور بوووط حووه فووروش کوواالى خووود و تسوووخه
حساب حا خرخدار ،این اور را ووکول حه افتتاح اعتجار اسنادى حانكی وی کند.

بر این اساس ،خرخدار در کشوور خوود جهوت ارتجواط حوا صوادر کننوده ،نوزد حانوک،

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اعتجوواری افتتوواح ووویکنوود و ایوون اعتجووار از طریووق سحسووتن حووانكی حووه صووادر کننووده (خووا

فروشنده) احالغ ویگردد و بر اساس آن در نهاخت حانوک اسوناد کواال را تحویول خر خودار
و وجلغ آن را پس از طی وراحل فوق ،حه صادر کننده تحویل ویدهد.

این دو قسن اعتجار ،در حقحقت تفاوتی ندارنود و اعتجوار  -چوه بورای واردات و چوه

بوورای صووادرات  -عجووارت اسووت از «تعهوود حانووک حووه پرداخووت حوودهی وشووتری (خعنووی
قحهت کاالی خرخداریشده) حه فروشنده ،و تسلحن اسناد آن حه خرخدار».

الجته ،خک نوع اعتجار دخگر نحز وجود دارد ،حه این شورح کوه «صوادر کننوده لحسوتی

شوواول کحفحووت و کهحووت کاالهووای صووادراتی را بوویآنكووه وعاولووهای حووا وارد کننووده
صورت گرفته حاشد ،حه حانک خا شعجۀ آن در کشور ارسال وینهاخد و حانک نحز حه نوحوۀ

خود ،آن لحست را بورای خرخودار خوا خرخوداران احتهوالی وویفرسوتد؛ در صوورتی کوه آن
شووخص خووا اشووخاص خواهووان خرخوود کوواالی ووصوووف در لحسووت حاشووند ،از حانووک

خواهووان افتتوواح اعتجووار ویشوووند و حانووک نحووز پووس از انعقوواد قوورارداد بووین طوورفحن ،حووه
تحویل اسناد کاال و درخافت قحهت اقدام ویکند.
 حکن افتتاح اعتجارات اسنادی

مسأله  .1496اقوودام حووه فعالحووت فوووق از سوووی حانکهووا و نحووز افتتوواح اعتجووارات خوواد

شده در حانکها از سوی وتقاضحان  -حا توضوححی کوه در وسوألۀ حعود ذکور وویشوود -
1
جایز است.
مسأله  .1497حانوک از صوواحب اعتجوار ،دو گونووه سووود وویبوورد کووه حكون آن حووه شوورح

ذیل است:

الففف .سووودی کووه از خوودوات حووانكی واننوود تعهوود حووه پرداخووت حوودهی و ارتجوواط حووا

صادر کنندۀ کاال و گرفتن اسناد آن و تحویل آن حه خرخدار و اوور وانند آن ویبرد.

 .1الجته ،اگرواهحت افتتاح حساب اعتجاری در حانک نوعی «قرض دادن حه حانک» حاشد تا خدوات فووق را
اراجه نهاخد ،نجاخد قرض وشروط حه اراجۀ خدوات وذکور گردد.

احكام حانکها و و سسات/...

درخافت این نوع سود جایز است؛ زیرا ویتوان آن را بر ُجعالوه تطجحوق نهوود ،خعنوی

صوواحب اعتجووار بوورای حانووک وجلغووی در صووورت اراجووه ایوون خوودوات وعووحن ووویکنوود.

ههچنحن ،اگر بر عقد اجاره تطجحق شوود ،در صوورتی کوه شوراخط صوحت آن را داشوته

حاشد ،اشكال ندارد.

ب .حانوک قحهوت کواال را از ووال خوود ،نوه از حسواب خر خودار ،پرداختوه و در قجووال

عدم وطالجۀ آن از وشتری تا ودت وعحن ،سودی حوه صوورت کسور خوا درصودی از کول
وجلغ پرداختی درخافت وینهاخد.

در ایوون وووورد صوواحب اعتجووار ،تنهووا ضوواون اصوول حوودهی خووود حووه حانووک اسووت و

درخافووت سووود از سوووی حانووک در قجووال دادن وهلووت بوورای پرداخووت آن ،ر حووا و حوورام

است؛

الجته ،اگر صاحب اعتجار اقدام حه انعقاد نوعی ُجعالوه نهاخود ،حوه ایون صوورت کوه

«در قجال پرداخت حدهی از سوی حانک حهطوور وجوانی ،اصول وجلوغ پرداختوی و سوود
حانكی ودتدار آن  -وثال دو واهه  -را حه عنوان ُجعل قرار دهد» ،اشكال ندارد.
ههچنحن ،ویتوان برای رهایی از ربوی بودن این وعاوله و تصححح گرفتن سوود،

از عقد «بیع» استفاده کرد؛

وثال از آنجا که حانک قحهت کاال را حه صادر کنندۀ آن حوه ارز خوارجی وویپوردازد،

ویتوانوود آن وقوودار از ارز خووارجی را ،حووه وجلغووی از پووول راخووج کشووور در ذوووۀ وشووتری

حفروشد که وعادل آن ارز و سود وورد نظر حانک حاشد و چون دو طرف وعاولوه (ثهون و

وثهن) جنسشان وتفاوت است ،اشكال ندارد.
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 .9 oوصول اسناد تجاری (وانند چک خا سفته) و حکن آن

٭ خكی از خدوات حانكی ،وصول اسناد تجاری (وانند چک خا سفته) حوه وکالوت
 .1توضححات بیشتر در ایون ووورد در جلود اول ونهواح الصوالححن ،فصول وسوتحدثات الهسواجل ،وسوألۀ 14
ذکر شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

از افرادی است که اسناد وذکور را حه حانک اراجوه ویدهنود؛ حوه ایون صوورت کوه حانوک

نس ووجت ح ووه وص ووول وج ووه اس ووناد و ووذکور در ووع وود وق وورر اق وودام نه وووده و در ازای ای وون

خدوت ،کاروزدى درخافت ویکند.

مسأله  .1498اگر اوضا کنندۀ سوند تجواری (واننود چوک) حاحوت حودهی خووخش حوه

طلجكار ،آن سند را در اختحارش گذاشته و وی را حه حوانكی کوه در آن حسواب داشوته

و از آن طلووب دارد حوالووه دهوود 1،تووا در سررسووحد آن ،حانووک وجلووغ چووک وووورد نظوور را از

حسوواب وی کسوور نهوووده و آن را حووه حسوواب حاووول سووند 2وار یووز کوورده ،خووا نقوودا حووه او
پرداخت کند ،از آنجا که قجول حواله در ووارد وذکور بور حانوک ُ(وحوال علحوه) واجوب

نحسووت و شوورعا حووق دارد ایوون حوالووه را قجووول نكنوود ،درخافووت کوواروزد از حاووول سووند
تجاری (وانند چک) در ازای قجول حواله و اراجه خدوت وذکور حه وی اشوكال نودارد
و ووویتوووان آن را بوور ُجعالووه تطجحووق نهووود ،حوودین صووورت کووه حاووول سووند حووه عنوووان

«جاعل» حه حانكی که حه آن حواله شده حه عنوان «عاول» اعالم وینهاخد ا گور حوالوه را
قجول کرده و خدوت وذکور را انجام دهد ،وجلغی را حاحت « ُج ْعل» (کواروزد) حوه حانوک
بپردازد.

این حكن در ووردی که فرد حدهكار ،حاول سند را حه حانكی حوالوه دهود کوه از آن

طلجكووار نحسووت خووا ارز دخگووری غحوور از آنچووه حووه آن حوالووه شووده ،از آن حانووک طلجكووار

حاشد ،نحز جاری است.

مسأله  .1499اگور اسووتفاده کننووده از سووند تجوواری (واننوود چووک) آن را حووه حووانكی کووه
« ُوحووال علحووه» نحسووت ،حدهوود و در قجووال پرداخووت کوواروزد وعحنووی ،خواهووان وصووول
وجلغ آن گردد ،این خودوت و درخافوت کواروزد در ازای آن جوایز اسوت و وویتووان ایون
عهل را نحز  -ههانند صورتهای ووذکور در وسوألۀ قجول  -بور ُجعالوه تطجحوق نهوود کوه
 .1در ایوون صووورت حوودهكار ،حوالووه دهنووده ُ(وححوول) و طلجكووار ،حوالووه داده شووده ُ(وحووال) و حانووک « ُوحووال
علحه» وحسوب ویشود.
 .2فرد استفاده کننده از سند تجاری وانند چک.

احكام حانکها و و سسات/...

طی آن طلجكار خواستار وصول طلب خود از طریق حانوک در ازای پرداخوت « ُج ْعول»

(حق الزحهه) ویشود.

مسأله  .1511اگر سند تجاری (وانند چک) در وساجل قجول وشوتهل بور «سوود ر بووی»

حاشوود ،وثوول دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخ وۀ دیوون ،وصووول «سووود وووذکور» و درخافووت
اجرت در ازای وصول آن جایز نحست.

 .3 oتنزیل اسناد تجاری (فروش چک خا سفته) و حکن آن

٭ خكی از خدوات حانكی ،تنزیول اسوناد تجواری (واننود چوک خوا سوفته) حوه وجلوغ

کهتر نزد حانک ویحاشد که احكام آن در جلد سووم ،فصول «دیون» ،وجحوث «خر خود و

فروش چک و سفته» وساجل « 554تا  »557بیان گردخد.

 .6 oوا گذاری اوراق بهادار و حکن درخافت کاروزد در قجال آن

٭ خكووی از خوودوات حانووکهووا عرضووۀ اوراق بهووادار واننوود «اوراق قرضووه» و «اوراق

سهام» و «اوراق وشارکت» و «اوراق اجواره» و غحور آن ،در ازای درخافوت کواروزد وعوحن
ویحاشد.

 توضحح خدوات حانکی در اوراق قرضه

٭ «اوراق قرضووه» ،اوراقووی هسووتند کووه نهادهووای قووانونی حووه قحهووت اسووهی وعووحن

(وثال خک وحلحون تووان) و ودت وشخص (وثال خک ساله) صوادر وویکننود و آنهوا را

حووه قحهتووی کهتوور از قحهووت اسووهی (وووثال  544هووزار تووووان) وا گووذار وووینهاخنوود و اوراق
وووووذکور را در سررس وووحد آن (وو ووثال سو ووال حعو وود) حو ووا پرداخو ووت ههو ووان قحهو ووت اسو ووهی

(خک وحلحون تووان) حه صاحجان اوراق تحویل ویدهند.

٭ گاه واگذاری این اوراق توسط حانک و حا درخافوت کواروزد وعحنوی از ناشور اوراق،

انجام ویپذیرد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 حکن کاروزد عرضۀ اوراق قرضه

مسأله  .1511واگذاری اوراق قرضه از آنجا که بر اساس آن ،فرد وتقاضی ،وجلغ وورد

توافووق (وووثال  544هووزار تووووان) را حووه ناشوور اوراق قوورض ویدهوود ،وشووروط حووه اخنكووه در
سررسووحد آن ،وجلووغ اسووهی وعووحن (وووثال خووک وحلحووون تووووان) درخافووت نهاخوود ،قوورارداد
وذکور قرض ربوی و حرام وحسوب ویشود.

حنابراین ،درخافت کاروزد توسط حانوک از ناشور اوراق در قجوال وا گوذاری و نشور ایون

اوراق ،حرام ویحاشد.

1

 توضحح خدوات حانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غحر اوراق قرضه)

٭ گاه ناشر اوراق سهام خا سایر اوراق بهادار  -وانند اوراق وشارکت خا اوراق اجاره

 -حانووکهووا 2را واسووطه و عاووول واگووذاری و فووروش آنهووا قوورار ووویدهنوود و حانووکهووا حووا

درخافووت کوواروزد وعحنووی حووه نهاخنوودگی از ناشوور ،حووه فووروش سووهام خووا عرضووۀ سووایر اوراق
وجادرت ویورزند.

3

 .1الجتووه ،اگوور وقصووود طوورفحن (وتقاضووی و ناشوور اوراق) انعقوواد وعاول وۀ پوویشفووروش (سوولف) حاشوود ،حوودین
صوووورت کووه ناشووور اوراق ،وجلووغ اسووهی وعووحن حووا ووودت وشووخص (وووثال خووک وحلحووون تووووان حووه ووودت
خک سال) را حه صورت کلی در ذوه حه وجلغ کهتر وورد توافوق (ووثال  544هوزار تووان)نقودا حفروشود ،چنوحن
وعاولهای حوا توجوه حوه توضوححاتی کوه در جلود سووم وسواجل « 00و  »403ذکور شود بور فورض رعاخوت سوایر
شووراخط وعاولووه سوولف ،از جهلووه تحویوول بهووای وعاولووه قجوول از جوودایی طوورفحن ،حنووابر احتحوواط واجووب
رحاست و درخافت کاروزد در قجال نشر این اوراق نحز حنابر احتحاط واجب جایز نحست.
 .2غالجا «حانکها» خا «بورس اوراق بهادار» خا «فرابورس» عاول عرضۀ این اوراق هستند.
 .3گواهی نحوز حانوک وتناسووب حوا پویشبینوی حووازار و برناووهریوزی تخصوحص ونوواحع ووالی ،حوا اسوتفاده از ونوواحع
حانووک ،اقوودام حووه تهحووۀ اوراق سووهام خووا اوراق وشووارکت و غحوور آن بوورای خوووخش از ناشوور ووویکنوود ،سووپس
وتناسب حا برناوۀ والی ،حه خک حاره خا تدرخجی آن را حه وتقاضحان عرضه ویکند و از تفاوت قحهت بوین
تهحۀ اوراق وذکور و عرضۀ آن ،سود حوه دسوت وویآورد ،ههچنوان کوه ا گور اوراقوی واننود اوراق سوهام بورای
ودت زوانی دست حانک حاقی حهاند ،حوه عنووان صواحب اوراق از سوود ور بووط حوه آنهوا اسوتفاده وویکنود؛
احكام خرخد و فروش سهام و عرضۀ سایر اوراق بهادار ،در فصل«بورس» بیان ویشود.

احكام حانکها و و سسات/...

 حکن کاروزد عرضۀ اوراق سهام خا سایر اوراق بهادار(غحر اوراق قرضه)

مسأله  .1512فروش و واگذاری سهام خا عرضۀ سایر اوراق بهادار (غحور ارواق قرضوه)
اقسام و احكام وفصلی دارد که در فصل «بورس» ذکر ویشود.

در وووواردی کووه اوراق وووذکور «وشووروع» ووویحاشوود ،درخافووت کوواروزد توسوط حانووک از
ناشر اوراق در ازای فروش خا واگذاری آنها جایز اسوت و وویتووان آن را بور نووعی ُجعالوه

خا اجاره تطجحق نهود که حا رعاخت شراخط آنها صححح ویحاشد.

1

مسأله  .1513سرواخهگذاری بر اوراق قرضه خا هر ابزار والی دخگری که واهحت قورض

حا بهره دارند ،صححح نحست و تغحیور صووری اسون ایون اوراق ،حوه اوراق اسوالوی آن را
حالل نهیکند.

 .3 oخرخد و فروش ارز
 توضحح خدوات حانکی در خرخد و فروش ارز

٭ خكی از کارهای حانکها ،اقدام حه خرخد و فروش و تجدیل ارز بورای فوراهن آوردن

وقووودار کوووافی از آنهوووا در جهوووت تووأوحن نحوواز وشووترخان خووود ،حووه و یووژه وارد کننوودگان
کاالهووای خوووارجی و حووه دسوووت آوردن سووود از طریووق تفوواوت قحهووت خر خوود و فووروش

آنهاست.

 حکن وجادالت ارزی

مسأله  .1514خرخد و فروش ارزهای ناههجنس  -وانند رخال حوه یوورو خوا دخنوار حوه دالر -
حووه قحهووت حووازار خووا کهتوور خووا بیشووتر از آن ،چووه حووه صووورت وعاولووۀ نقوود و چووه حووه صووورت
وعاولۀ نسحه ،صححح است و توضحح بیشتر در وورد وجادالت پولی و ارزی در جلود

سوم ،فصل «خرخد و فروش پول و ارز» ،وساجل « 455تا  »430بیان شد.
 .1تفصحل احكام اوراق وذکور ،در فصل «بورس» ذکر ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .8 oاضافهبرداشت
 وعنای اضافهبرداشت در فعالحت حانکی

٭ فووردی کووه در حانووک ،دارای حسوواب جوواری حاشوود ،ووویتوانوود هوور وجلغووی (کووه از

سپردهاش بیشتر نجاشد) از آن برداشت کند؛ ولی گواهی حانوک حوه برخوی از صواحجان

حسوواب کووه حووه آنووان اعتهوواد دارد ،اجووازه ووویدهوود تووا بوویش از آنچووه سووپرده دارنوود ،از
حساب خود برداشت کنند؛

حه این عهل «اضوافه برداشوت» گفتوه وویشوود و حانوک از ایون وجلوغ ،سوودى بوراى

خود در نظر ویگحرد.

 حکن اضافهبرداشت و درخافت سود در قجال آن

مسأله  .1515اضافه برداشت در حقحقت ،قرض گرفتن از حانک حه شورط پرداخوت
سود است و رحا وحسوب ویشود؛

الجته ،اگر حانک دولتی خا وشترک حاشد ،اضافه برداشت از آن ،نه حوه قصود قورض

گوورفتن از حانووک ،حلكووه حووه قصوود گوورفتن وووالی کووه در حكوون وجهووول الهالووک اسووت حووا
اجازۀ حا کن شرع حه خكی از شحوههایی که در وسألۀ « »1055ذکر شد ،اشكال ندارد.

شوواخان ذکووور اسوووت ،اگوور حانوووک (خصوصووی خووا دولتووی خووا وشووترک) وجلووغ اضووافه

برداشت را در قالب تسهحالت حانكی وطابق حوا عقوود و وعواوالت اسوالوی غحور ر بووی

پرداخت نهاخد ،اشكال برطرف وویشوود ،کوه توضوحح وووارد آن در فصول «تسوهحالت

حانكی» گذشت.

 .1 oنگهداری کاال و فروش کاالهای وتروکه
 توضحح خدوات حانک در نگهداری کاال و فروش کاالهای وتروکه

٭ در برخووی از ووووارد ،حانووک واسووطۀ رسوواندن کوواال از صووادر کننووده حووه وارد کننووده

احكام حانکها و و سسات/...

ویشود و آن را حه حساب وارد کننده ،نگهداری وویکنود ،حوه ایون صوورت کوه پوس از
انعقاد قرارداد وحان صادر کننده و وارد کننده و پرداخوت قحهوت کواال و رسوحدن آن،

حانک اسناد آن را برای وارد کننده وویفرسوتد و او را از رسوحدن کواال حواخجر وویکنود ،و
در صورت تأخحر وارد کننده در درخافت کاال ،آن را حه حساب او نگهوداری وویکنود و

در قجال آن اجرت وعحنی ویگحرد؛

ههچنووحن گوواهی صووادر کننووده حوودون آنكووه قووراردادی حووا وارد کننووده حسووته حاشوود،

کاالیی را برای حانک ویفرستد ،حانک نسجت حوه ارسوال لحسوت کواال بورای خر خوداران
احتهالی اقدام ویکند و اگر آنان کاال را خرخداری نكردنود خوا کواال حوا توأخحر حوه فوروش

رسحد ،در قجال نگهداری آن ،اجرتی از صادر کننده درخافت ویکند.

اگر صاحجان کاال پس از آنكه حانک آنان را از وجود کاال و آوادگی برای تحویول آن

حاخجر کرد ،از گرفتن آن و پرداخت اجرت حانک در زوان وقرر خودداری کنند ،حانک
کاال را ویفروشد و از قحهت آنها حق الزحهۀ خوخش را برداشت ویکند.
 حکن اراجۀ خدوات نگهداری کاال

مسأله  .1516در ووارد فوق ،اگر نگهوداری کواال از سووی حانوک حوه درخواسوت صوادر
کننووده خووا وارد کننووده حاشوود و خووا ضووهن عقوود شوورط شووده حاشوود  -هرچنوود حووه صووورت

شوورط ضووهنی خووا ارتكووازی - 1حانووک ووویتوانوود جهووت نگهووداری کوواال اجوورت درخافووت
کند ،وگرنه استحقاق چحزی را ندارد؛

الجتووه ،فعالحووت حانووک در زوحنووۀ واسووطهگووری در وعوواوالت ناوشووروعی ههچووون

فروش و نگهداری شراب و وسكرات و شعاجر کفر جایز نحست.
 حکن فروش کاالهای وتروکه

مسأله  .1517اگوور صوواحجان کوواال از گوورفتن آن و پرداخووت اجوورت حانووک خووودداری
 .1توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

کننوود ،حانووک ویتوانوود کوواال 1را حووه قحهووت وتعووارف حووازاری حفروشوود و بوورای دخگووران نحووز
خرخد آن جایز است؛

زیرا حانک در این گونه ووارد ،حوه وقتضوای شورط صورخح خوا ضوهنی خوا ارتكوازی در

صورت تخلف صاحجان کاال از گرفتن کواالی خوود و پرداخوت حوق حانوک ،از سووی
آنان وکحل است که آن را حفروشد و در صورتی که فوروش آن جوایز حاشود ،خر خودش نحوز

اشكال ندارد.

 .90 oصندوق اوانات
 توضحح خدوت حانکی صندوق اوانات

٭ حانووکهووا وحوول اونووی بوورای حفووظ و نگهووداری اشووحای قحهتووی  -واننوود سووكه خووا

زیورآالت طال ،ارز  -و اسناد بهادار هسوتند .حانوک وعهووال حوه روشهوای ذیول ،اقودام
حه نگهداری اشحاء و اسناد ویکند.

اخازه :در ایون روش ،حانوک صوندوق خاصوی را حوه وشوتری اجواره وویدهود توا
 .1

وب
وشتری (وستأجر) اشحاء و اسناد خود را در آن حگذارد ،حانوک در قجوال آن حوه تناس ِ
نوع صندوق و ودت اجاره ،اجاره بها درخافت ویکند؛

الجتووه چووون صووندوق نووزد حانووک ووویوانوود ،حانووک حووه عنوووان اوانووتدار وشووتری نحووز

خواهد بود.

اهايث(وديعفه  :در ایون روش حانوک اشوحای قحهتوی و اسوناد بهوادار وشوتری را

.2

تحویل گرفته حوه عنووان ودخعوه بورای او حفوظ وویکنود و در وقابول اراجوۀ ایون خودوت،

کاروزد ویگحرد.

 حکن خدوات صندوق اوانات

مسأله  .1518انجام خدوت اوانتداری حه شحوۀ اول (اجاره) در صورتی که شوراخط
 .1غحر از شراب و وسكرات و وانند آنكه در وسألۀ قجل ذکر شد.

احكام حانکها و و سسات/...

صووححح بووودن عقوود اجوواره  -از جهلووه وشووخص بووودن وجلووغ و ووودت اجوواره  -وعلوووم

حاشد صححح است؛

الجته ،اگر پرداخت اجاره بها ،وودتدار  -رأسوی خوا اقسواطی  -حاشود ،حانوک جوایز

نحسووت در ضووهن قوورارداد ،شوورط دیرکوورد ،خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام حاحووت
تأخحر در پرداخت دین (اجارهبها) نهاخد.

مسأله  .1519انجووام خوودوات اوانووتداری حووه شووحوۀ دوم ووویتوانوود تطجحووق بوور ُجعالووه

گردد ،حه این صورت که وشتری حه عنوان جاعل حه حانک اعالم وینهاخد« :اگر حانوک

اشحای قحهتی خا اسناد بهادار وی را برای ودت وشخصی نگهودارد ،وجلوغ وعحنوی را
حاحت ُج ْعل (حق الزحهه) بپردازد ،خوا تطجحوق بور اجواره شوود ،کوه در هور دو صوورت ،حوا
رعاخت شراخط صححح بودن ُجعاله خا اجاره اشكال ندارد؛
الجتوه ،اگور پرداخوت « ُج ْعوول» خوا «اجوارهبهوا» ووودتدار  -رأسوی خوا اقسواطی  -حاشوود
حانک جایز نحست در ضهن قرارداد ،شرط دیرکرد ،خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام

حاحت تأخحر در پرداخت دین نهاخد.
 .99 oوکالت و وصاخت

 توضحح خدوت حانکی وکالت و وصاخت

٭ خكی از خودوات حوانكی ،قجوول وکالوت خوا وصواخت از طورف اشوخاص اسوت حوه

این صورت که شخص انجام کارهایی را که وکالت خا وصاخت در وورد آنها صوححح

اسووت در زوووان ححووات حووه صووورت «وکالووت» و خووا بوورای پووس از ووورگ خووود حووه صووورت

«وصاخت» ،حه حانک واگذار وینهاخد؛

وووثال شخصووی سووپردۀ سوورواخهگووذاری ووودتداری را حووه حانووک سووپرده و حانووک را

وکحووول وووویکن وود وجل ووغ و ووذکور را وط ووابق عق ووود اس ووالوی ح وودون ر ح ووا در فعالح ووته ووای
اقتصوووادی حكوووار گح وورد و سوووود حاصووول از آن را ص وورف هزخن ووهه ووای اح ووداث خ ووا ادارۀ

بیهارسووتان خووا ودرسووه نهاخوود و خووا وصووحت ووویکنوود کووه حعوود از وفووات او حانووک اصوول

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

سپرده را نگه داشته و سود شرعی وتعلق حه سپرده را صرف فقرا و نحازوندان نهاخد.
 حکن اراجۀ خدوات وکالتی خا وصاختی

مسأله  .1511اگر کارهای واگذار شده حه حانوک ،شوراخط شورعی وکالوت و وصوحت 1را
داشووته حاشوود ،اشووكال نوودارد و انجووام آنهووا در ازای درخافووت کوواروزد خووا حوودون آن بوورای

حانک جایز است.

 دیرکرد دروعاوالت حانکی

مسأله  .1511ق وووراردادن شوووورط دیرکوووورد در وعو وواوالت حو ووانكی واننو وود اعطو ووای وام خو ووا
تسهحالت حانكی که حه صورت عقود اسالوی پرداخت ویشود ،چند فرض دارد:

الفففف .در آن دسوووته از عقوووود اسوووالوی کو وه دی وونآور ویحاش وود در ازای ت ووأخحر در

پرداخت دین ،شرط دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام قرار داده شود؛

وثوول اخنكووه در ضووهن قوورض خووا وعاولووۀ نسووحه ،شوورط شووود قوورض گحرنووده خووا خر خوودار

چنانچه در ادای حدهحش تأخحر کند ،حاخد فالن وجلغ بپردازد خا فالن وجلغ ودیون حاشد؛
در این صورت ،شرط وذکور رحا و حرام است.

ب .شرط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر در تحویول

اووالی که حه صورت عحن شخصی بوده و ووجود ویحاشد ،صورت گحرد؛

وثل اخنكه در ضهن عقد وضارحه خا وشارکت ،حا عاول شورط شوود ا گور سورواخه خوا

سووهن سووود طوورف وقابوول را حعوود از تحقووق آن  -در حووالی کووه عووحن شخصووی و ووجووود
ویحاشد  -حا تأخحر از زوان تعحین شده تحویل دهد ،حاخد فالن وجلغ بپردازد؛
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 .1از جهله شوراخط صوححح بوودن وصوحت آن اسوت کوه وجهووع وصواخای وتووفی ،بیشوتر از ثلوث اوووالش در
هنگووام وفوواتش نجاشوود و ا گوور بیشووتر حاشوود صووححح بووودن وقوودار وووازاد وصووحت نحازونوود اجووازۀ ورثووۀ حووالغ و
رشحد است؛ توضحح بیشتر در این وورد ،در فصل «وصحت» ذکر شد.
 .2فورض وسوأله در جووایی اسوت کووه شورط دیرکورد حووه صوورت «شوورط فعول» حاشود؛ اوووا ا گور حووه صوورت «شوورط
نتحجه» حاشد ،حنابر فتوی صححح نحست؛ فورق بوین «شورط نتحجوه» و «شورط فعول» از توضوححات ووذکور
در جلد سوم ،وساجل « 455و  »744وعلوم ویشود.

احكام حانکها و و سسات/...

شرط وذکور در چنحن صورتی ،اشكال ندارد.

ج .شرط دیر کورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر نسوجت حوه

عهلی که در ضهن عقد بر عهدۀ طرف وقابل قرار داده شده ،صورت گحرد؛

وثوووول اخنكووووه در ضوووووهن عقوووود وضو ووارحه خو ووا وشو ووارکت حو ووا عاوو وول شو وورط شو ووود

حدهیهای حاصل شده بر ذوۀ دخگران را در پاخان ودت وضارحه خا وشارکت ،وصوول
و حووه صوواحب سوورواخه تحویوول دهوود و در صووورت تووأخحر در ایوون اووور ،حاخوود فووالن وجلووغ

دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام بپردازد؛
شرط وذکور در چنحن صورتی ،اشكال ندارد.

1

شاخان ذکور اسوت ،حوا توجوه حوه توضوححات فووق ،در قورارداد وضوارحه خوا وشوارکت،

چنانچه سرواخه خا سود حاصل از آن بر اثر تقصحر عاول تلف شود خا آنكه عاوول در آن

تصوورفی نهاخوود کووه ووجووب ضووهان حاشوود ،وووثال آن را در هزخنووههای جوواری زنوودگحش

صوورف کنوود ،ایوون اووور ووجووب ووودیون شوودن عاووول ووویگووردد و شوورط دیرکوورد در ازای
تأخحر در پرداخت آن ،حكن صورت «الف» را دارد.

2

 اشتغال درحانک

فعالحتهای حانكی دو قسن است؛ فعالحتهای حرام و فعالحتهای وجاز؛
 oالف .فعالحت حانکی حرام

مسأله  .1512فعالحتهایی که وربوط حوه قورض خوا وعواوالت ر بووى ویحاشود ،واننود

وکالووت در اجوورای آن خووا نوشووتن و ثجووت آن خووا ضووهانت 3خووا شووهادت و گووواهی بوور آن و
ههحن طور درخافت سود ربوى ،از اقداوات حرام ویحاشد.

 .1ههان.
 .2تفصحل احكام دیرکرد در جلد سوم ،فصل وربوط حه آن ،وساجل « 1404تا  »1404ذکر شد.
 .3ضهانت اصل وام حدون لحواظ سوود ربووی آن اشوكال نودارد ،ولوی ضوهانت فواجود ر بووی آن حاطول و حورام
ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

درخافووت کوواروزد قوورض 1خووا اخووذ دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام در

ازای تأخحر در پرداخت دین نحز ،از ههحن قجحل (فعالحتهای حرام) است.

2

مسأله  .1513فعالحووتهووای ووورتجط حووا وعوواوالت شوورکتهووایی کووه حووه صووورت ر بوووی
وعاولووه وی کننوود خووا حووه تجووارت خهوور ،گوشووت خوووک و وثوول آن ویپردازنوود  -واننوود
فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها  -جایز نحست و حرام ویحاشد.

مسأله  .1514از آنجایی که فعالحوت و اشوتغال در اووور ذکور شوده در وسواجل« 1014و

 »1017قجل جایز نحست ،درخافت اجرت در قجال آنها نحز حرام ویحاشد.
 oب .فعالحت حانکی وجاز

مسأله  .1515فعالحووتهووایی کووه ووورتجط حووا ر حووا و وعوواوالت ناوشووروع نحسووت وووانعی
ندارد و درخافت اجرت در قجال آنها جایز است.
 oحکن حقوق کاروند حانک

مسأله  .1516حكوون حقوووق کارونوود حانووک ،حسووتگی حووه نوووع عهلووی دارد کووه جهووت
انجام آن در حانک استخدام شوده اسوت .حنوابراین ،در صوورتی کوه کوار حوالل حاشود،
حقوق درخافتی در قجال آن نحز حالل اسوت و ا گور کوار حورام حاشود ،حكون حوه ولكحوت

حقوقی که درخافت وی کند ،نهیشود.

مسأله  .1517اگر حخشی از فعالحتهای کاروند حانک از ووارد حرام و حخش دخگر از
و ووووارد ح وووالل آن حاشوووود ،آن وقوووودار از حقو وووق کو ووه در وقابو وول کارهو ووای ور بو وووط حو ووه

فعالحووتهووای حوورام ووویحاشوود ،حووا وحاسووجۀ نسووجت آن حووه وجهوووع کووار ،ولووک فوورد
وحسوب نهیشود.

مسأله  .1518حووا توجووه حووه وسوواجل قجوول ،اشووتغال در ِسو َوهت رخاسووت شووعجۀ حانووک خووا
 .1ونظور ،کاروزدی است که در ضهن اعطای قرض توسط قرض دهنده (حانک) شرط شده است.
 .2توضحح بیشتر دروورد کاروزد قرض در جلد سوم ،وسألۀ « »1475و در وورد دیرکرد در ههان جلود ،وسواجل
« 1404تا  »1404بیان شد.

احكام حانکها و و سسات/...

صندوقداری ،دایرۀ اعتجوارات ،دایورۀ حسوابداری حانوک و ...نسوجت حوه حخشوی از

فعالحتهای فرد که در ارتجاط حا انعقاد و اوضای عقود وشتهل بر رحا ،ثجت و نوشوتن
و حاخگانی آنهوا ،درخافوت و پرداخوت (قوجض و اقجواض) ر حوا 1و سوایر اووور حورام حاشود،

جایز نحست.

وود
شاخان ذکر اسوت ،وقودوات درخافوت وام خوا تسوهحالت ر بووی و اوووری کوه در خ ِ
انعقاد قرارداد رحا و وراحل حعود از آن نقوش نودارد ،حورام وحسووب نهویشوود ،هرچنود

احتحاط وستحب در ترک آن است.
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مسأله  .1519اگر کاروند حانک در حخشهای ورتجط حا رحا خا سایر اوور حرام فعالحت

دارد ،الزم است از اداوۀ فعالحت در این قسهتها ،اجتناب نهاخد.

حووووودیهی اسووووت اووووور رزق و روزی حو ووا خداونو وود وتعو ووال اسو ووت و کسو ووی کوو وه حو ووه

خداوند وتعال توکل کند و ولتزم حه رعاخت وظحفه شرعیاش حاشود و اسوجاب را تورک

نكنوود و دنجوووال تحصووحل روزی و لقهوووۀ حووالل حاشوود ،خداونوود راههووای دخگووری را در

صورتی که حه وصلحت فرد حاشد حه روخش حاز ویکند و این وعدۀ الهی است که:
َْ ََ
ُ
ْ َُ ْ
ُُْ
« َو َو ْن َخ َتق َ
ام
ام َخ ْج َعل له َوخ َرجا َو َی ْرزقه ِو ْن َح ْحث ال َخ ْح َت ِس ُب َو َو ْن َخ َت َوکل علوی ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ ُ ُ 3
فهو حسجه».

«هر کس تقوی پیشه کند ،خداوند برای او راه نجاتی قرار ویدهد و او را از جوایی

کووه گهووان نوودارد روزی ویدهوود و کسووی کووه حووه خداونوود توکوول نهاخوود ،خوودا او را کووافی

است».

 .1وانند کاروزد قرض ،دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام حاحت تأخحر در پرداخت دین.
 .2ونظور از این گونه وقدوات ،اووری واننود وعرفوی وام و تسوهحالت ر بووی حوانكی و شوراخط قوانونی درخافوت
آن و ودارک الزوه وورد نحاز و شهول خا عدم شهول وام خا تسهحالت برای وتقاضوی ،حودون ورود حوه ورحلوۀ
انعقاد قرارداد ویحاشد؛
الجته ،ترغحوب و اخجواد انگحوزه بورای درخافوت وام ربووی جوایز نحسوت؛ حلكوه چنانچوه شوراخط نهوی از ونكور
وجود داشته حاشد ،حاخد فرد وتقاضی را نسجت حه درخافت آن نهی از ونكر نهاخد.
 .3سورۀ طالق ،آخات  4و .7

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1521اگر پرداخت کنندۀ سوود ر بووی در قورض خوا وعاولوه ر بووى« ،وسولهان»

نجاشد ،خواه حانک خارجی حاشد و خواه غحر آن ،گرفتن این سود براى وسلهان جوایز
است 1.حنابراین ،اشتغال در حخشهای ورتجط حا وورد وذکور جایز ویحاشد؛

اوا گرفتن قرض بوی از غحر وسلهانان  -وانند حانکهای ور بووط حوه کفوار - 2جوایز

نحسووت؛ الجتووه در ایوون وووورد ووویتوووان بوورای رهووایی از حروووت ر حووا ،وووال را «حوودون نحووت
قوورض گوورفتن» از حانووک گرفووت و در ایوون صووورت تصوورف در آن جووایز اسووت و نحوواز حووه

اجازه از حاکن شرع نهیحاشد ،هرچند حداند که حانک وذکور اصل وال و سوود را از او

خواهد گرفت.

مسأله  .1521اووووال ووجووود در حانووکهوواى دولتووی خووا وشووترک در کشووورهاى اسووالوی

ههان طور که قجال ذکر شد ،در حكن اووال وجهول الهالک است کوه تصورف در آنهوا
برای شاغلحن در حانک و غحر آنان ،حدو ن رجوع حه حاکن شرع جایز نحست.

شاخان ذکر است ،وعظنله آن را براى ههۀ و ونحن حه شرط آنكوه تصورفات وطوابق

حا ووازین شرعی وقرر در فتاوى اخشان حاشد ،اجازه دادهاند.

 .1الجتوه ،ونظووور ر حوا گوورفتن از کفوار غحوور ذووی اسووت؛ توضووحح بیشوتر در جلوود سووم ،وجحووث «ووواردی کووه ر حووا
حرام نحست» ،وسألۀ « »50ذکر شده است.
 .2چه حانکهای خصوصی و چه حانکهای دولتی در کشورهای غحر اسالوی.

احکام صندوقهای قرضالحسنۀ غیر رسمی
اقسام صندوقهای قرضالحسنۀ غحر رسهی

٭ صووندوقهووای قوورضالحسونۀ غحوور رسووهی کووه در جلسووات فوواوحلی خووا هحجووات و

وانند آن تشكحل ویشود ،دو نوع است:

يىعاول :صندوقهایی که حه عنوان «جهت عرفی» 1لحواظ وویگوردد و بورای ادارۀ

شووؤون آن وتووولی قوورار داده ووویشووود تووا اووووالی را کووه حووه ولكحووت صووندوق خووا وتووولی

جهووت ،حووه عنوووان خووک شخصووحت حقوووقی درآوووده ،حووه اعضووا قوورض دهوود و قوورض

گحرندگان حه صندوق جلسه خا وتولی وذکور حدهكار ویشوند ،نه اعضای جلسه.
ّ
يىعدوم :صندوقهایی که در آن اشخاص حقحقوی حوه خكودخگر قورض ویدهنود و

صندوق حه عنوان «جهت عرفی» که تعاول افراد در قورض دادن و قورض گورفتن حوا آن

صوووورت گحووورد ،لحووواظ نشوووده؛ حلكوووه قص وود اعض ووا آن اس ووت ک ووه ف ووردی ح ووه عن وووان
 .1ونظووور از «جهووت عرفووی» چحووزی شووجحه اصووطالح «شخصووحت حقوووقی» در عوورف جاوعووه اسووت و اکثوور
وواردی که در اصطالح حقووقی «شخصوحت حقووقی» ناوحوده ویشوود ،در اصوطالح فقهوی «جهوت» نوام
دارد ،هرچند در ههۀ ووارد چنحن نحست.
بوورای تحقووق «جهووت» ،وجووود عرفووی آن در نووزد عقووال کووافی بوووده و ثجووت رسووهی الزم نحسووت؛ توضووححات
بیشتر در وورد تعرخف جهت در اصطالح فقهی ،در کتابهای وفصلتر ذکر شده است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ووودیر وسووؤول صووندوق ،وکحوول از اعضووا حاشوود تووا وووال آنووان را حووه خكوودخگر قوورض دهوود و
سایر شؤون ورتجط حا صندوق را اداره نهاخد.
 حکن صندوق قرضالحسنۀ نوع اول

مسأله  .1522صندوقهای قرضالحسنۀ نوع اول ،حكن حانکها و و سسات والی
اعتجاری را دارند ،که احكام وربوط حوه آن حوهطوور وفصول در فصول ور بووط حوه آن بیوان

شد.

1

 احکام صندوقهای قرضالحسنۀ نوع دوم

٭ تشكحل و فعالحت صندوق قرضالحسنه حاخد حا رعاخت «احكوام قورض» کوه در

جلد سوم فصل وربوط حه آن ذکر شد ،انجام شود؛

٭ در این قسهت برخی از نكاتی که در فعالحت صندوقهای قرضالحسونۀ نووع

دوم بیشتر وحل احتال ویحاشد و الزم است وورد توجه قرار گحرد ،ذکر وی گردد:
 وساجل وربوط حه اوور ربوی
 oشرط پرداخت وجلغ بيشتر

مسأله  .1523اگر قرض دادن حه اعضوا ،وشوروط حوه پرداخوت وجلغوی ز خوادتر از آنچوه
قرض داده ویشود 2حاشد ،رحا و حرام وحسوب وی گردد.
 oشرط پرداخت کاروزد

مسأله  .1524اگووور وسوووؤول صوووندوق  -ح ووه وکال ووت از ق وورض دهن وودگان  -در ض ووهن

قرض ،پرداخت کاروزد را بر قرض گحرنده شرط کند ،این شرط ههانند شرط وووکلحن
 .1حه فصل «احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» وراجعه شود.
 .2سود ربوی.

احكام صندوقهای/ ...

بوده و رحا وحسوب ویشود ،هرچند کاروزد ووذکور ،حقحقوی و حوه انودازۀ حوق الزحهوۀ
وی و هزخنههای قرض دادن حاشد.

٭ برای اصالح کاروزد در این صندوقها ،چند راهكار پیشنهاد ویشود:

الفففف .وسوووؤول صوووندوق حووه جوووای درخافووت کوواروزد از قوورض گحرنووودگان ،آن را از

قرض دهندگان درخافت نهاخد؛

حووه ایوون صووورت کووه هوور خووک از قوورض دهنوودگان حووه وسووؤول صووندوق حووه صووورت

ُجعاله حگوخد« :اگر حه وکالت از طرف ون پولن را حه دخگوران قورض حودهی ،فوالن وجلوغ

را حاحت حق الزحهه حه تو ویپردازم»؛
این کاروزد که نوعی « ُج ْعل» در ُجعاله از طرف قرض دهنده وحسوب وویشوود،
اشكال ندارد.

وووثال ا گوور تعووداد اعضووا 14 ،نفوور و وجلغووی کووه واهانووه حسووب قرعووه حووه هوور نفوور داده

ویشود ،خک وحلحوون توووان و کواروزد آن 44 ،هوزار توووان حاشود ،فوردی کوه در وواه دوم

قرعه حه نام او اصاحت وویکنود و خوک وحلحوون توووان درخافوت ووینهاخود ،در حقحقوت

 144هووزار تووووان از آن ،حازپرداخووت پووول خووودش ووویحاشوود کووه در ووواه قجوول در ضووهن
خک وحلحون تووان حوه نفور اول حوه عنووان قورض پرداخوت شوده و  544هوزار توووان دخگور،
قرض از سایر افراد حه او ویحاشد؛

حا این توضوحح ،وسوؤول صوندوق 44 ،هوزار توووان حوه عنووان ووزد کوار خوود (جهوت

قووورض دادن  144هوووزار توو ووان از و ووال وی در و وواه گذش ووته ح ووه نف وور اول) از او درخاف ووت

و وووویکن وووود؛ درخافوووووت ایووووون وجل ووووغ و وووویتوان و وود حس و ووب تواف و ووق ،حع و وود از پرداخ و ووت

خک وحلحون تووان حه وی حاشد.

1

 .1شاخان ذکر است ،هرچند وقدار کاروزدی که از هر خک از اعضا گرفته ویشوود خكسوان ( 44هوزار توووان در
وثووال فوووق) اسووت ،اوووا کوواری کووه وسووؤول صووندوق بوورای اعضووا انجووام ویدهوود وتفوواوت ووویحاشوود؛ ز یوورا
کاروزدی که از نفر دوم در وثال گرفته ویشود حاحت خک حار قرض دادن ووال وی بووده و از نفور سووم حاحوت
دو حار قرض دادن وال او و ههحن طور تا نفر دهن که کاروزد حاحت نه حار قورض دادن ووال وی در وواههوای
گذشته ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ب .حووودون اخنكوووه وسوووؤول صوووندوق در ض ووهن ق وورض ب وورای پرداخوووت ک وواروزد ح ووا

قرض گحرندگان شرطی کند (هر چند حهطور ضهنی) 1،هر خوک از قورض گحرنودگان حوه
صووورت ُجعالووه حووه وسووؤول صووندوق حگو خوود« :ا گوور وقوودوات گوورفتن وام را بووراخن فووراهن
کنی ،فالن وجلغ حه عنوان حق الزحهه ُ
(ج ْعل) حه شها ویدهن»؛
درخافت و پرداخت چنحن کاروزدی نحز اشكال ندارد.

وود قوورض
شوواخان توجووه اسووت ،در ایوون شووحوه (صووورت «ب») ،کوواروزد در وقابوول خو ِ

واقع نشده ،حلكه حه ازای انجام کارهای وقدواتی برای درخافت وام ویحاشد.

2

 oدیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه

مسأله  .1525اگ وور در ازای توووأخحر در پرداخووت حوودهی خووا تهدخوود ووودت آن ،وجلغووی
اضافه درخافت شود ،دیر کرد و رحا وحسوب ویشود.

در این وسأله ،فرقی نحست بوین اخنكوه الوزام حوه پرداخوت دیرکورد در ضوهن قورض

شرط شده حاشد خا نه.

ههووحن طووور ،تغحیوور نووام آن حووه عنوووان «خسووارت تووأخحر تأدخووه» خووا «وجووه التووزام» آن را

حالل نهیکند.

٭ بووورای آنكوووه اعضوووا ،نسووجت حووه پرداخووت اقسوواط در زوووان وقوورر ،وقحوود شوووند،

ویتووووان از روشهوووای تشووووخقی واننووود اهووداء جووایزه 3خووا روشهووای تهدخوودی وانن وود
وحرووحت از عضوخت در صندوق در دورۀ آخنده ،استفاده نهود.

 .1توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.
 .2اوا چنانچه قرض گحرنده  -ووثال  -حگوخود :اگور حوه وون قورض حودهی ،وجلغوی حوه عنووان حوق الزحهوه حوه توو
وود قورض واقوع شوود ،ایون صوورت وحول اشوكال
ویدهن حه گونهای کوه ُج ْعول و حوق الزحهوه در وقابول خ ِ
است و احتحاط واجب اجتناب از آن است.
 .3الجتووه ،نجاخوود اعطووای وام از طوورف قوورض دهنوودگان ،وشووروط حووه پرداخووت جووایزه حووه افووراد خوووش حس واب
گردد.

احكام صندوقهای/ ...

 oشرط ادارۀ وجانی صندوق

مسأله  .1526اگر اعضا در اولحن جلسه ،وجالغ جهعآوری شوده را حودون قرعوه کشوی

حووه وسووؤول صووندوق قوورض دهنوود 1و حووا وی شوورط نهاخنوود کووه ووودیرخت صووندوق و

رسحدگی حه اوور آن را حهطور وجانی تا پاخان دوره عهدهدار شود ،رحا و حرام وحسووب

ویشود؛

الجته ،چنانچه عهل وذکور حدون شورط از ناححوۀ قورض دهنودگان حاشود ،اشوكال

ندارد.

 oشرط پرداخت حق عضوخت

مسأله  .1527اگوور جهووت افووزاخش ووجووودی صووندوق و اعطووای وجووالغ بیشووتر وام خووا
اعطای وام حه نفرات بیشتر ،حا هر خک از اعضا که وثال قرعه حه نام وی درآووده ،شورط
شود عالوه بر پرداخت اقساط وام ،وجلغی حاحت «حق عضوخت ثاحت» 2بپوردازد ،ایون

وورد از وصادیق قرض حه شرط قرض است که رحای حكهی وحسوب ویشود.

3

 .1فرض وسأله در ووورد صوندوقی اسوت کوه حنوا دارنود نوحوت وام هور عضوو را حوا قرعوه تعحوین کننود؛ الجتوه ا گور
نوحت اعضا حه روش دخگری هن تعحین شود ،قراردادن چنحن شرطی برای اعطای وام حه وسؤول صوندوق
از طرف قرض دهندگان ،ههحن حكن را دارد.
 .2این حوق عضووخت ثاحوت ،در اختحوار وسوؤول صوندوق قورار وویگحورد توا از طورف وی حوه اعضوا قورض داده
شود.
 .3در حسحاری از این صندوقها که ووارد وذکور در وساجل « 1047تا »1044را رعاخت وینهاخنود ،فوردی کوه
قرعووه حووه نووام وی درآوووده و قوورض ووویگحوورد ،از دور قرعووه کشووی خووارح شووده و تنهووا ووظووف اسووت اقسوواط
حدهی خو خش را پرداخت نهاخد و پس از آن حه کسی قرض نهیدهد؛ در ایون صوندوقها ،ووضووع قورض
حه شرط قرض در فعالحت آنان ونتفی است.
وهكوون اسووت تصووور شووود وسووألۀ «قوورض حووه شوورط قوورض» در ایوون صووندوقها نحووز حووهطووور دخگووری وحقووق
ویشود ،حه این صورت که قرض دهنده حا کسوی کوه قرعوه حوه نواوش درآووده (قورض گحرنوده) شورط وی کنود
«هرگاه در آخنده قرعه حه نوام وون درآوود ،سوایر اعضوا حوه وون نحوز قورض دهنود»؛ اووا چنوحن برداشوت و تصووری
صححح نحست؛ زیرا شرط وذکور لغو و بیاثر است ،حه این جهت که در ضهن عقود قورض خوا غحور آن ،شورعا
نهیتووان شورطی را علحوه شوخص ثوالثی کوه خووارح از عقود اسوت قورار داده و وی را ولوزم حوه رعاخوت آن شوورط
نهود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oشرط وثحقه گذاشتن حخشی از وام

مسأله  .1528اگر حا فردی که  -وثال حه قحود قرعوه  -واووی را درخافوت وی کنود ،شورط
شود وجلغی از ههان وام را حه عنوان «وثحقوه» و واننود آن ،در اختحوار وسوؤول صوندوق

قرار دهد تا حه ووجودی صندوق افزوده گردخده و حه دخگران قورض داده شوود ،ایون اوور
زخادی حكهی و رحا وحسوب ویشود.

1

 سایر وساجل وربوط حه فعالحت این نوع از صندوقها
 oقرض ندادن پول خود قرض گحرنده حه وی

٭ در پرداخووت وجووالغی کووه در هوور نوحووت  -وووثال پووس از قرعووه کشووی  -حووه فوورد داده

ویشود ،والحظه گردد که پول خود فرد و نفراتی که قجال قرعه حوه ناوشوان درآووده ،حوه
وی قرض داده نشود؛

زیرا ههان طور کوه در «نهونوۀ جودول قورضالحسونۀ اعطوایی حوه اعضوا و کحفحوت

حازپرداخووت آن» 2والحظووه ووویشووود ،وووثال کسووی کووه در جلسووه سوووم ،قرعووه حووه نوواوش
درآوده ،پولی که در ههان جلسه جهعآوری شوده و در اختحوارش قورار وویگحورد ،سوه

عنوان دارد:

 .1در برخووی از ووووارد شوورط وووذکور حووا توجووه حووه کحفحووت پرداخووت و درخافووت وجوووه و نوحووت وام گحرنووده ،طووور
دخگری لحاظ ویشود؛ وثال اگر اعضای صندوقی که در آن هر نوحت  4وحلحوون توووان وام داده ویشوود،
 44نفوور حاشووند و در هوور جلسووه  144هووزار تووووان از هوور نفوور درخافووت شووود ،چنانچووه فووردی کووه قرعووه حووه نوواوش
درآوده (وثال حسحن) دههحن نفر حاشد ،در حقحقت از پولهوای جهوعآوری شوده ،وجلوغ  544هوزار توووان
حازپرداخووت وامهووایی اسووت کووه  5نفوور قجوول از حسووحن قوورض گرفتهانوود و وسووؤول صووندوق آن وجلووغ را حووه
وکالت از وی (حسحن) از آنان حاحت ادای دین درخافت وی کنود و حوا درخافوت وی حوه ولكحوت حسوحن در
ویآخوود؛  144هووزار تووووان پووول خووود حسووحن اسووت کووه در ههووان جلسووه از وی درخافووت شووده اسووت ،خووک
وحلحون تووان دخگر ،پولی است که از سایر اعضا حه حسحن قرض داده ویشود؛
حا این توضحح ،اگر زوانی که خک وحلحون تووان حه حسحن قرض داده ویشود شرط شود ووثال  144هوزار توووان
خود حسحن که در ههان جلسه از سایرین خا خوود حسوحن گرفتوه شوده ،توا پاخوان تسووخۀ حسواب
از پولهای ِ
وام در صندوق حهاند و وجلغ وذکور وسدود حاشد تا از آن حوه سوایر اعضوا  -ووثال  -وام داده شوود ،ایون اوور نحوز
رحا وحسوب ویشود.
 .2جدول وذکور ،در پاخان این فصل اراجه ویشود.

احكام صندوقهای/ ...

الف .وجلغ درخافت شده از دو نفری که قجال از وی قرض گرفتهاند؛

این پول حه عنوان ادای حدهی آنان حه نفر سوم داده ویشود و قرض جدخد نهیحاشد.
خود فرد در آن جلسه؛
ب .وجلغ درخافت شده از ِ
این پول نحز عنوان قرض ندارد.

ج .وجلغ جهعآوری شده از سایر نفرات؛

فقط ههحن وجلغ ،قرض سایر نفرات حه وی وحسوب ویشود.

حا توضحح فوق ،حاخد وعلوم حاشد وجالغی که حه فورد داده ویشوود ،حاحوت ادای حودهی

است خا قرض؛ برای نهونه ویتوان حه جدول وذکور در پاخان این فصل وراجعه نهود.
 oرعاخت شراخطی که اعضا برای وام وقرر نهودهاند

مسأله  .1529وسؤول صندوق ،از آنجا که «وکحل اعضا» ویحاشد ،بر وی الزم اسوت

تصرفش در وجالغ درخافتی از اعضا ،فقط در وحودودۀ وکالوت حاشود .حنوابراین ،نجاخود

پووولهووا را در غحوور وسووحر آن حووه کسووی قوورض دهوود خووا حوودون رضوواخت اعضووا در جهووت
دخگری صرف کند.

مسأله  .1531اگر وسؤول صندوق حه وکالت از اعضا در ضهن پرداخت وام وصرف
وعحنی را حا قرض گحرنده شورط کنود طووری کوه ر حوا وحسووب نشوود ،وثول آنكوه شورط
نهاخد قرض گحرنده وجلغ وام را در خرخد لوازم ونزل برای خودش وصورف نهاخود ،الزم

است وطابق آن عهل شود.

 oتوافقی بودن پرداخت وام حا قرعه و وانند آن

مسأله  .1531اگوور قرعووه حووه نووام خكووی از اعضووا در آخوود ،ایوون اووور حووق شوورعی بوورای وی

ثاحووت نهی کنوود و پرداخووت وام حووه فوورد وعووحن ،حتووی پووس از قرعووه کشووی ،حووه صووورت
توافقی و حا رضاخت اعضا انجام ویشود.

1

 .1الجته اگر اعضا حه هن وعوده دادهانود کوه حسوب وقوررات صوندوق حوه هون قورضالحسونه دهنود ،طووری کوه رحوا
وحسوب نشود ،احتحاط واجب است (حكن تكلحفی) حه وعدۀ خود عهل نهاخند و خلف وعده نكنند؛ ولوی
در هر حال وسؤول صندوق نهیتواند حدون اذن خا وکالت از اعضا ،پول آنان را حه سایر اعضا قرض دهد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oالزاوی نجودن استهرار عضوخت افراد

مسأله  .1532اداوووه و اسووتهرار عضوووخت در صووندوق ،نسووجت حووه کسووانی کووه تووا آن
زوووان وام درخافووت نكووردهانوود ،الزاوووی نحسووت و ووویتواننوود از فعالحووت وووذکور انصووراف

دهند.

حنابراین اگر فردی که قرعه حه ناوش در نحاووده ،حخواهود از عضووخت در صوندوق

و درخافووت وام انصووراف دهوود و وجووالغی را کووه تووا آن زوووان داده از شووخص جوواخگزین

درخافووت نهاخوود ،ووویتوانوود حووه وسووؤول صووندوق وراجعووه کوورده تووا وی حووا وکووالتی کووه از

اعض ووا حس ووب وق ووررات ص ووندوق دارد ،او را ب وورای درخاف ووت طل ووب خ وووخش ح ووه ف وورد
جانشحن حواله دهد.

حا انجام حواله و قجول آن از طورف شوخص جواخگزین ،وی حوه فوردی کوه انصوراف

داده حدهكار شده ،و از وام گحرندگان قجلی طلجكار وویگوردد و حوا ایون روش ،در قرعوه

کشی وام شرکت وینهاخد.

1

 نهونۀ جدول قرضالحسنه اعطایی حه اعضا و کحفحت حازپرداخت آن

٭ در نهونه جدول صفحۀ « - »505که وربوط حه صندوقهای قر ضالحسنۀ نوع

دوم است  -عنوان وجالغ پرداختی حه فردی که نوحتش رسحده و ههوحن طوور ،وجوالغی
 .1شاخان ذکر است ،حه جای حواله ویتوان از دو روش ذیل نحز استفاده نهود:
الففف .وووثال اگوور فوورد انصووراف دهنووده «علووی» و فوورد جوواخگزین «حسووحن» نووام داشووته حاشوود ،وسووؤول صووندوق
وعادل وجالغی را که علی تا آن زوان پرداختوه ،از حسوحن حوه عنووان قورضالحسونه درخافوت کنود؛ در ایون
شحوه قرض دهنده ،حسحن و قرض گحرندگان ،کسانی هستند که توا آن زووان از علوی وام گرفتوه و حوه وی
حوودهكار شوودهانوود ،وسووؤول صووندوق پووس از درخافووت و قجووول قوورض بوورای اعضووای وووذکور (وام گحرنودگان
قجلی از علی) حا وکالتی که از آنان حسب وقررات صندوق دارد ،حدهحشان را حه علی ادا نهاخد.
ب .وسووؤول صووندوق حووه وکالووت از فووردی کووه انصووراف داده ،طلجووی را کووه وی از اعضووای جلسووه دارد ،حووه
شخص جانشحن در وقابل ههوان وجلوغ در ذووۀ وی صولح کنود و حوا انجوام ایون وصوالحه ،طلوب وی حوه
شخص جانشحن ونتقل شده و وی از اعضا ،طلجكار ویگردد و وسؤول صندوق وجلغ درخافتی از عضوو
جانشحن را حاحت ادای حدهحش حه فردی که انصراف داده بپردازد.

احكام صندوقهای/ ...

که در جلسات حعد از وی درخافت ویگردد حوه تفصوحل وشوخص شوده اسوت؛ نوحوت

شخص وهكن است بر اساس قرعه تعحین شود خا غحر آن.

٭ در این جدول کوه حوه عنووان نهونوه عرضوه ویشوود ،اعضوای صوندوق 44 ،نفور و

وقوودار وجلغووی کووه در هوور جلسووه از هوور نفوور درخافووت ویشووود 144 ،هووزار تووووان و وجلووغ
اعطایی حه فردی که قرعه حه ناوش در ویآخد 4 ،وحلحون تووان است.

شاخان توجه است در این صندوق ،فرض بور آن اسوت کوه هور خوک از اعضوا  -چوه

آنانی که قجال وام حه ناوشان درآوده و چه کسانی که هنوز وام نگرفتهاند  -وجلغ ثاحوت

 144هزار تووان را در هرجلسه بپردازند (جدول در صفحۀحعد):

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نهونۀ جدول قرضالحسنۀ اعطایی حه اعضا و کحفحت حازپرداخت آن
زديف

هالخىدفسد 

هبلغادای

هبلغاصلیلسض

ّ
خمعآوزیشدهدز بدهیيفسات
كلهبلغدزيافحیفسد ( 
ديگساوبهفسد
هماوخلسه
لبلیبهفسد

نفر اول

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

-------

105440444

نفر دوم

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

 1440444تووان

104440444

نفر سوم

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

4440444

103440444

نفر چهارم

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

7440444

105440444

نفر پنجن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

0440444

100440444

نفر ششن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

0440444

100440444

نفر هفتن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

5440444

107440444

نفر هشتن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

3440444

104440444

نفر نهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

4440444

101440444

نفر دهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

5440444

104440444

نفر خازدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

104440444

5440444

نفر دوازدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

101440444

4440444

نفر سحزدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

104440444

3440444

نفر چهاردهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

107440444

5440444

نفر پانزدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

100440444

0440444

نفر شانزدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

100440444

0440444

نفر هفدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

105440444

7440444

نفر هجدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

103440444

4440444

نفر نوزدهن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

104440444

1440444

نفر بیستن

 4وحلحون تووان

 144هزار تووان

105440444

----

راهکارهایی برای رهایی از ربا
بووراى رهووایی از انووواع رحووا ،راههووایی ذکوور شووده کووه در ایوون فصوول ،حووه توضووحح آنهووا

پرداخته ویشود.
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
در حدخثی از اوام حاقر نقل شدهِ « :نعن الش ْويء ال ِفورار ِوون الحور ِام ِؤلوی الحوال ِل»،
«چه نحكو است فرار از حرام حه سوی حالل».

1

شحوههای رهایی از رحای دیرکرد
 راهکار اول« :وصالحه»

مسأله  .1533ههان طور که در جلد سوم ،در فصول «خر خود و فوروش» (وجحوث ر حوا)

ذکر شد ،اگر فرد کاالیی را نسوحه حفروشود و حوا خر خودار شورط نهاخود چنانچوه پرداخوت
حدهحش را از زوان وقرر حه تأخحر بیندازد ،وجلوغ وعحنوی را بپوردازد ،نووعی دیرکورد و ر حوا
وحسوب ویشود.

بوورای رسووحدن حووه ایوون وقصووود ،فروشوونده ووویتوانوود قجوول از انعقوواد وعاولووۀ نسووحه حووا

خرخدار ،قرارداد وجوزای دخگوری حوه صوورت «وصوالحه» انجوام دهود کوه توضوحح آن از
قرار ذیل است:

 .1جهريباألزكام ،ح ،3کتاب التجارات ،حاب ،4ص ،140ح.01

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

احتوودا فروشوونده حووداکثر زوووان احتهووالی تووأخحر در پرداخووت قحهووت کوواال را لحوواظ

کرده و بر اساس آن وجلغ وشخصی را حا توافق طرفحن که وناسب حا وقدار زوان تأخحر

است تعحین وینهاخد ،سپس دو طرف ،وصالحهای را حه صورت کلوی در ذووه بور آن

وجلغ انجام ویدهند.

وت (ثهوون) وعاولووۀ نسووحه کووه قوورار اسووت حعوودا انجووام
وووثال ا گوور زوووان پرداخووت قحهو ِ

شووود ،اول فووروردین حاشوود و حووداکثر زوووان تووأخحر در پرداخووت قحهووت (ثهوون) از ووعوود

تعحووین شووده در وعاولووه 5 ،ووواه فوورض شووود و وجلووغ وووورد وصووالحه 7 ،وحلحووون تووووان
حاشد ،خرخدار حه عنوان « ُوصا ِلح» حه فروشنده که « ُو َتصالح» است ،ویگوخد:
«وصالحه ویکنن حوه شوها وجلوغ  7وحلحوون توووان را بور ذووۀ خوودم ،در ازای اخنكوه

وعاولۀ نسوحۀ ووورد توافوق را حوا اخنجانوب ونعقود نهاییود ،حوه شورط آنكوه از طورف شوها

وکحوول حاشوون چنانچووه قحهووت کوواالی خر خووداری شووده را در ووعوود وقوورر (اول فووروردین)

پرداخت نهودم ،خودم را نسجت حه وجلغ وورد وصالحه ( 7وحلحوون توووان) ابوراء ذووه

نهوواخن و در صووورت تووأخحر نسووجت حووه پرداخووت قحهووت کوواال ،وکحوول حاشوون وطووابق حووا
جدولی که برای ابراء ذوه حه نسجت وقدار تأخحر تنظوحن شوده عهول کونن و حاقحهانودۀ

وجلغ وورد وصالحه را حاخد حسب تارخخهای وقرر شده در جدول حه شها بپردازم».
آن گوواه فروشوونده حووه عنوووان « ُوتصووالح» ووویگو خوود «اخنجانووب وصووالحۀ وووذکور را حووا

شرط ضهن آن پذیرفتن».

1

شاخان ذکر است ،شحوۀ وذکور اختصواص حوه وعاولوۀ نسوحه نودارد و وویتووان از آن

 .1الزم است این وصالحه قجل از انعقاد وعاولۀ نسحه و ودیون شدن خرخدار ،انجام گردد؛
شاخان ذکر است ،طرفحن ویتوانند حا توافق اولحه ،وعحن کنند چنانچه فرد حخشوی از وجلوغ وعاولوۀ نسوحه
را در تارخخهووای وووذکور در جوودول پرداخووت نهووود ،حووه نسووجت وقوودار وجلووغ و حووا توجووه حووه تووارخخ آن ،حسووب
وکالت نسجت حه «حدهی وربوط حه وصالحه» ،خود را بریء الذوه نهاخد؛
ههحن طور ،برای وعلوم شدن جزجحات وربوط حه پرداخت وجالغ در وصالحۀ وذکور ،وحوزان ،توافوق اولحوۀ
طرفحن است؛ وثال در وورد اخنكه اگر پرداخت وجلغ وعاولۀ نسحه ،در بوین دو توارخخ ووذکور در جودول انجوام
شود  -وثال دهن واه آن را بپردازد  -آخا فرد نسجت حه  44روز حاقحهاندۀ از آن واه ،وویتوانود خوود را بوریء الذووه
نهاخد خا نه ،از احتدای وصالحه آن را وعحن کنند.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

در سایر عقود اسالوی غحر از قرض نحز  -حا توضححی که بیان شد  -استفاده نهود.
 oنهونه جدول وصالحه
هبلغی(اشهصالسۀخايگصيى

هبلغی(اشهصالسهخايگصيىديسكسد 

ديسكسد كهفسديسبثبهآوبسیف
ّ
الرهههیشىد

كهفسديسبثبهآوهديىوبالی
هیهايد


اول فروردین

تهام  7وحلحون تووان

4

اول اردیجهشت

 400440444تووان

 0440444تووان

اول خرداد

 404440444تووان

 104440444تووان

اول تحر

 100440444تووان

 100440444تووان

اول ورداد

 104440444تووان

 404440444تووان

اول شهریور

 0440444تووان

 400440444تووان

اول وهر

4

تهام  7وحلحون تووان

شهاوپ سداخثبدهیبابث
هعاهلۀيسیه

مسأله  .1534راهكووار ذکوور شووده در وسووألۀ قجوول در وووورد تسووهحالت حووانكی (غحوور از

قوورضالحسوونه) 1نحووز قابوول اسووتفاده اسووت ،حووه ایوون صووورت کووه حانووک حووا وطالعووات
کارشناسووی ،حووداکثر زوووان تووأخحر وتقاضووی تسووهحالت در پرداخووت دیووون خوووخش حووه

حانک را (تا زوانی که از طریق وراجع قضایی اقدام حه وصوول وطالجوات شوود) در نظور

گرفته و وجلغ وتناسجی را که برای چنحن تأخحری حازدارنده و عادالنوه اسوت وحاسوجه

نهاخد.

2

 .1در وورد قرضالحسنه  ،حنابر احتحاط واجب نهیتوان از این شحوه استفاده نهود.
 .2شاخان ذکر است وجلغ و کحفحت پرداخوت ووورد وصوالحه حوه گونوهای طراحوی شوود کوه از عودل و انصواف
خووارح نشووده و نسووجت حووه وتقاضووی تسووهحالت ،حازدارنووده از تخلووف حاشوود و از تجوودیل شوودن آن حووه وحوول
درآود اضافه برای حانکها اجتناب شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

سووپس فوورد وتقاضووی قجوول از انعقوواد قوورارداد تسووهحالت ،وصووالحهای را حووا حانووک

انجوام وویدهود و وجلوغ وعووحن شوده را بور ذووۀ خووخش حووه حانوک وصوالحه وویکنوود ،در
وقابوول اخنكووه حانووک قوورارداد شوورعی وشووتهل بوور اعطووای تسووهحالت غحوور ر بوووی (حوودون

دیرکوورد) را حووا وی ونعقوود نهاخوود ،وشووروط بوور اخنكووه حانووک در زوووان تسوووخه حسوواب،

وتناسب حا پرداخت هر خک از اقساط تسهحالت در ووعد وقرر خود ،تهام خوا حخشوی

از دخنی که حا صلح وذکور بر ذوۀ وتقاضی آوده را ابراء نهوده و بجخشد.

حانک ویتواند برای انجام این ابوراء ذووه خوا حخشوش حوه فورد وتقاضوی تسوهحالت و

وصالحه ،وکالت حدهد.

حنووابراین ،حانووک ووویتوانوود هنگووام درخافووت هوور قسووط حووه تووأخحر افتوواده ،عووالوه بوور

درخافت وجلغ قسط وذکور ،وقداری از دین وورد وصالحه را نحوز از تسوهحالت گحرنوده

درخافت نهاخد.

1

 راهکار دوم« :افزاخش نرخ سود در عقود اسالوی (غحر قرض)»

مسأله  .1535اگر فرد کاالیی را نسحه حفروشد ،ویتواند قحهوت (ثهون) وعاولوۀ نسوحه

را  -حووا در نظوور گوورفتن وقوودار زوووانی کووه احتهووال تووأخحر در پرداخووت قحهووت ووویرود -
افزاخش دهد و خرخدار در ضهن وعاوله شرط کند کوه وکحول حاشود توا چنانچوه حودهی
نسحه را حه ووقع پرداخت نهود ،ذوۀ خوخش را از پرداخت وجلغ اضافه ابراء نهاخد.

 .1الجته ،ویتوان در عقد «قرض» نحز حه نحوی از این راهكار بهره برد؛ حه ایون صوورت کوه قجول از انعقواد عقود
قورضالحسوونه حووا وتقاضووی وام ،وصووالحۀ وووذکور حووا ضوواون (شووخص ثووالثی غحوور از قوورض گحرنووده) انجووام
شود که طی این وصالحه ،ضاون وثال وجلغ وذکور را حه ذوه وی گحرد در وقابل اخنكه حانوک ،قرضوی غحور
ربوی حه فردی که او حه حانک وعرفی ویکند اعطا نهاخد؛ وشروط بر اخنكه حانوک در زووان تسووخه حسواب،
وتناسب حا پرداخت هر خک از اقساط تسهحالت در ووعد وقرر خود ،تهام خا حخشی از دخنی که حا صولح
وذکور بر ذوه ضاون آوده را ابراء نهوده و بجخشد.
ضوواون نحووز ،بوورای آنكووه ابووزاری حازدارنووده در اختحووار داشووته حاشوود و جلوووی سوووء اسووتفادۀ احتهووالی قوورض
گحرنده را برای تأخحر در پرداخت اقساط قرض حگحرد ،ویتواند وشاحه ههحن وصالحه را حا وتقاضی قورض از
حانک انجام دهد.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

برای این وقصود ،ویتوان جودولی نحوز وشواحه جودول راهكوار اول در وسوألۀ «»1077

تنظحن نهود.

شاخان ذکر است ،شحوۀ وذکور اختصواص حوه وعاولوۀ نسوحه نودارد و وویتووان از آن

در سایر عقود (غحر قرض) نحز استفاده نهود.

1

مسأله  .1536راهكووار ذکوور شووده در وسووألۀ قجوول ،در وووورد تسووهحالت حووانكی (غحوور از

قرضالحسنه) 2نحز قابل استفاده است؛

حه این صورت که حانک ویتواند نورخ سوود «عقوود وجادلوهای» و سوهن سوود «عقوود

وشارکتی» 3را  -حا پویش بینوی حوداکثر زووان توأخحر وتقاضوی تسوهحالت در پرداخوت
اقساط حانكی  -افزاخش دهد؛

س ووپس در ض ووهن عق وود وتعه وود ش ووود 4،چنانچ ووه وش ووتری اقس وواط و ووذکور را در

سررسوحد وقوورر پرداخوت نهووود ،حانوک سووهن سووود اضوافه را در عقووود وجادلوهای حووه نفووع
وشووتری ابووراء ذوووه کوورده و در عقووود وشووارکتی حووا حخشووش خووا صوولح وجووانی حووه وی

تهلحک نهاخد؛

حانک ویتواند برای انجام این ابراء ذووه خوا حخشوش حوه فورد وتقاضوی تسوهحالت و

وصالحه ،وکالت حدهد.

 راهکار سوم« :افزاخش ودت قرارداد در عقود وجادلهای»

مسأله  .1537اگوور فوورد کوواالیی را نسووحه حفروشوود ووویتوانوود زوووان وعاولووۀ نسووحه را 5حووا
احتساب سود وعاوله افزاخش دهد و خرخدار در ضهن وعاولوه ،شورط کنود کوه وکحول

 .1توضحح بیشتر در این زوحنه ،از وسأله حعد فههحده ویشود.
 .2در وورد قرضالحسنه ،حنابر احتحاط واجب نهیتوان از این شحوه استفاده کرد.
« .3عقود وجادلهای» وثل فروش اقساطی ،وراححه ،وعواوالت سولف ،اجواره حوه شورط تهلحوک ،خر خود دیون و
«عقود وشارکتی» وثل وشارکت ودنی ،وشارکت حقوقی ،وضارحه ،وزارعه ،وساقات ویحاشد.
 .4در تسهحالت « ُجعاله» حا توجه حه اخنكه جعاله از اخقاعات وحسوب ویشود و شورط ضوهن آن الزم الوفواء
نحست ،ویتوان حا قراردادن شرط وذکور در ضهن عقد دخگری وثل صلح از شحوه وذکور استفاده نهود.
 .5حا در نظر گرفتن وقدار احتهال تأخحر در پرداخت قحهت.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حاشد تا چنانچه حدهی خوخش را قجل از ووعد وقرر بپردازد ،ذوۀ خووخش را نسوجت حوه
حخش وعحنی از سود که وربوط حه ودت حاقحهانده ویحاشد ابراء نهاخد.

برای تعحین وقدار سود قابل ابراء ذوه و حخشش ،ویتوان جدولی را وشاحه جدول

راهكار اول در وسألۀ « »1077تنظحن نهود.

شاخان ذکر است ،شحوۀ وذکور اختصواص حوه وعاولوه نسوحه نودارد و وویتووان از آن

در سایر عقودی که دینآور است (غحر قرض) نحز استفاده نهود.

مسأله  .1538راهكار ذکر شده در وسوألۀ قجول در «عقوود وجادلوهای» راخوج در حانوک

1

نحز قابل استفاده است؛

حه این صورت که حانک وویتوانود وودت قورارداد را حوا لحواظ سوود ثاحوت آن اضوافه

نهوده و بر وتقاضی ضهن قرارداد (عقد) شرط نهاخد 2چنانچه قجل از سررسحد وقورر،

تهووام خووا حخشووی از حوودهی خوووخش را بپووردازد ،تفوواوت قحهووت پرداخووت نقوود و اقسوواط،
تخفحف داده شود و حانک وتقاضی را نسجت حه آن وقدار ،ابراء ذوه نهاخد؛

حانووک ووویتوانوود بوورای انجووام ایوون ابووراء ذوووه و حخشووش حووه فوورد وتقاضووی تسووهحالت

وکالت حدهد.

 راهکار چهارم« :فسخ وعاولۀ قجل و انعقاد وعاوله جدخد»

مسأله  .1539اگوور فوورد کوواالیی را نسووحه فروختووه و خر خوودار در سررسووحد قحهووت (ثهوون
وعاوله) ،حدهحش را نپردازد ،فروشنده ویتوانود وعاولوه را فسوخ نهاخود و حعود از فسوخ
وعاوله ،چنانچه کاال ووجود حاشد ،طرفحن ویتوانند در صورت توافق ،وعاوله نسوحۀ
جدخدی حا قحهت بیشتر انجام دهند.
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 .1وصادیق «عقود وجادلهای» در صفحۀ قجل ،پاورقی « »7ذکر شد.
 .2در تسهحالت « ُجعاله» حا توجه حه اخنكه جعاله از اخقاعات وحسوب ویشود و شورط ضوهن آن الزم الوفواء
نحست ،ویتوان حا قراردادن شرط وذکور در ضهن عقد دخگری وثل صلح از شحوۀ وذکور استفاده نهود.
 .3در صورتی که کاال اتالف خا تلف شده خا حوه فورد دخگوری ونتقول شوده ،فروشونده در «اشوحای وثلوی» ،وثول
آن و در «اشحای قحهی» ،قحهوت آن را از خرخودار طلجكوار اسوت و فوروش طلوب ووذکور از وصوادیق فوروش
دین وحسوب شده که حكن آن در جلد سوم ،فصل «دین» ،وجحث «فروش طلب» ذکر شد.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

بررسی حعضی دخگر از راهکارها در اصالح دیرکرد
 الف« .عقد وحاحاتی حه شرط تأخحر در پرداخت حدهی»

مسأله  .1541برخی از فقهای عظام فروودهاند :اگر حدهكار درخواسوت تهدخود زووان
حدهكاری خووخش را داشوته حاشود ،وویتوانود حوا توافوق طلجكو وار کواالیی را  -ووثال  -حوه

44درصد گرانتر از قحهت واقعی آن از وی حخرد 1حه گونهای که ز خوادی قحهوت برابور حوا
وجلغ دیرکرد حاشد 2و در ضهن وعاوله شرط کند کوه طلجكوار ،وجلوغ طلوب خووخش را

براى ودت وعحن (وثال سه واه) وطالجه ننهاخد؛

ولی این وسأله وحل اشكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب از ایون شوحوه اسوتفاده

نشود.

مسأله  .1541حكن وذکور در وسألۀ قجل ،در وورد هجه و نحز صلح و اجوارۀ وحاحواتی
حه شرط تهدخد زوان حدهكاری جارى است.

حنابراین ،اگر حدهكار والی را حه طلجكار بجخشد خا حهطور وجانی صلح نهاخد و در

ضهن آن شرط کند که وی وجلغ طلب خوخش را بوراى وودت وعوحن وطالجوه ننهاخود،

وحل اشكال است و حنابر احتحاط واجب از این شحوه استفاده نشود.

ههحن طور ،اگر ووجر (صاحبخانه) جهت تهدخد رهن و اجوارۀ ونوزل ،حوا انعقواد

قرارداد جدخدی ونزل را حه کهتر از کراخۀ وعهوول آن حوه وسوتأجر اجواره دهود ،حوه شورط

آنكه وی طلجی را که از ووجر حاحت رهن (قرضالحسنۀ اعطوایی در سوال قجول) دارد،

تووا خووک سووال دخگوور وطالجووه نكنوود ،ههووحن اشووكال جوواری اسووت و احتحوواط واجووب در
اجتناب از آن است.
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 .1این نوع وعاوله را «وعاوله وحاحاتی» ویناوند.
 .2خا آنكه کاالیی را حه کهتر از قحهت واقعی آن  -وثال  -حوه 44درصود ارزانتور حوه طلجكوار حفروشود ،حوه گونوهای
که وقدار تخفحف برابر حا وجلغ دیرکرد حاشد.
 .3شواخان ذکور اسووت ،از آنجوا کوه ایوون وسوأله حنووابر احتحواط واجوب اسووت ،قابول وراجعوه حووه سوایر وجتهوودین
جاوع الشراخط حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن ویحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1542اگر ف ورض ش وود ووارد وذک وور در وساجو ول« 1004و  »1001ح و ودون شو ورط

 -هرچند حه صورت شرط ضهنی خا حنوایی  1-حوا توافوق و تراضوی طورفحن انجوام گوردد

اشكال ندارد؛

وثال در وورد حدهكاری که در سررسحد دیون ،توانوایی پرداخوت حودهحش را نودارد،

ولی نحاز حه خرخد جنس و کاال از طلجكار دارد ،چنانچه طلجكار حاضر حه صجر حاشود

و وطالجووۀ طلووجش را از روی ارفوواق و حوودون هووحچ شوورطی تووأخحر بینوودازد و حوودهكار نحووز

پاسخ احسوان را حوا احسوان داده و حوا رضواخت خوود و حودون هوحچ الزاووی وجلغوی را حوه

طلجكار بجخشود خوا حوهطوور وجوانی صولح نهاخود خوا کواالی جدخود را گورانتور و حوه وجلوغ

بیشتر از وی نسحه حخرد ،اشكال ندارد.

 ب« .قجول نکردن شرط دیرکرد از طرف حدهکار»

مسأله  .1543برخوووی از فقه ووای عظوووام فروو وودهان وود« :ا گ وور وام (ق وورض) خ ووا تس ووهحالت
اعطایی حانک (وثال فوروش اقسواطی) شواول شورط ر بووی دیرکورد حاشود ،فورد وویتوانود
اصل عقد قرض خا تسهحالت را قجول نهاخد ،ولی شرط دیرکرد که حرام و حاطل اسوت

را نپووذیرد و در ایوون صووورت ،قوورض خووا تسووهحالت اعطووایی صووححح واقووع شووده و فوورد

ورتكووب حوورام نشووده اسووت؛ الجتووه درخافووت دیرکوورد بوورای حانووک ناوشووروع اسووت ،ولووی
پرداخت آن برای وتقاضی که چارهای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شحوه ،حه علت «عدم وطاحقت بین اخجاب و قجول» 2صححح نحست.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور حانووک وووذکور دولتووی خووا وشووترک وحسوووب ووویشووود ،فوورد

ووویتوانوود ب ورای درخافووت وام خووا تسووهحالتی کووه شوواول ر حووای دیرکوورد اسووت ،وطووابق حووا
وساجل« 1007و  »1055عهل نهاخد.

 .1توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.
 .2تطابق بین اخجاب و قجول از شراخط عهووی صحت وعاوالت و عقوود وویحاشود؛ توضوحح در ایون ووورد در
جلد سوم ،وساجل« 54و  »55ذکر شد.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

شحوههای رهایی از رحای قرضی
 راهکار اول« :هجۀ وشروط حه هجه»

مسأله  .1544اگر فرد وجلغ وعحنی را حه شخصی بجخشد ،حوه شورط آنكوه آن شوخص
در تارخخ وعلوم ،وجلغ وعحن بیشتری را حه وی هجه نهاخد و بجخشد و آن شخص هجۀ

وشروط را قجول و وجلغ وذکور را قجض نهاخد ،اشكال ندارد.
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 راهکار دوم« :صلح وشروط حه صلح»

مسأله  .1545اگر فرد وجلغ وعحنی 2را حوه دخگوری حوهطوور وجوانی وصوالحه نهاخود ،حوه

شرط آنكه طرف وقابل ،وجلغ وعحن بیشوتری را حوا تعحوین وودت در ذووۀ خووخش حوه او

حهطور وجانی صلح نهاخد ،اشكال ندارد.
َ
 راهکار سوم« :بي ِع ْحنه»

«بیع عحنه» قراردادی است ورکب از دو وعاولۀ «نقد و نسحه» که در آن ،عحن کواال

حه فروشنده برگشت وی کند.

وثال شخص حقحقی خا حقوقی  -وانند حانک خوا و سسوه ووالی اعتجواری  -کواالی

وشخصووی را حووه وجلغووی وووثال  14وحلحووون تووووان ،حووه صووورت نسووحه حووا ووودت وعووحن حووه

وتقاضی وام حفروشد؛ سپس ههان را نقدا حه وجلغی کهتر از آن وثال  14وحلحوون توووان

حخرد.

خا آنكه کاالیی را حه وجلغی وثال  14وحلحوون توووان ،حوه صوورت نقود از وتقاضوی وام

 .1قرارداد وذکور هرچند از لحاظ نتحجه حا قرارداد «قورض وشوروط حوه زخوادی» خكسوان اسوت ،ولوی در «هجوه»
تهلحک وذکور حهطور وجانی اسوت و ووجوب اشوتغال ذووۀ هدخوه گحرنوده نهویشوود و شورط هجوۀ دخگور در
ضهن آن اشكال ندارد؛ حال آنكه در «قرض» تهلحک وال حه وجه ضوهانت در ذووۀ طورف قورض گحرنوده
اسووت و ووجووب اشووتغال ذوووۀ وی ووویشوووود و شووورط زخوووادی ضوووهن آن  -هرچنووود حوووه عنوووان هجووه  -ر حووا
وحسوب ویشود.
 .2وجلغ وعحن ویتواند حه صورت عحن شخصی خا کلی در ذوه حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حخووورد؛ سوووپس ههووان کووواال را نسوووحه حوووه وجلووغ بیشووتر از آن وووثال  14وحلحووون تووووان حووه
وتقاضی وام حفروشد.
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مسأله  .1546وعاولۀ وذکور (بیع عحنه) ،ههان طور که در جلد سووم وسوألۀ «»474

بیووان شوود چنانچووه در بیووع اول ،انجووام بیووع دوم شوورط شووده حاشوود ،صووححح نحسووت و

هر دو وعاوله حاطل است ،هرچند شرط حه صوورت شورط حنوایی حاشود ،وثول آنكوه در

پیشگفتگوی وعاوله وطرح شده و وعاوله وجنی بر آن انجوام گوردد؛ 2ولوی ا گور چنوحن
شرطی در وحان نجاشد ،اشكال ندارد.

حنابراین ،اگر ووثال حانوک کواالیی را نسوحه حوه وودت وعوحن حفروشود و خر خودار را آزاد

حگذارد و شرط نكند که دوحاره آن را حهطور نقدی حوه قحهوت کهتور از خر خود ،حوه حانوک

حفروشوود ،طووورى کووه خر خوودار کوواوال وختووار حاشوود کووه کوواالخش را حووه هوور کووس خواسووت
حفروشد و ههحن طور خرخدار حا حانک شرط نكند کوه حانوک دو حواره آن را حوهطوور نقودی
حه کهتر از قحهت خرخود ،از او حخورد ،طووری کوه حانوک کواوال وختوار حاشود کوه کواالی

فروخته شده را حخرد خا نخرد و در این حالت ،خرخدار حا توافق دوسوتانه بوین طورفحن و

رضوواخت ،ههووان کوواال را حووهطووور نقوود حووه حانووک حفروشوود ،ایوون وعاولووه اشووكال نوودارد،
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هرچند انجام این کار براى رهایی از رحا حاشد.

مسأله « .1547بیع عحنۀ غحور وشوروط» راهكواری بورای تصوححح چوکهوای صووری

نحز وحسوب ویشود؛

وثال فردی که چک صوری حه وجلغ  44وحلحون توووان حوه توارخخ  5وواه آخنوده دارد و

شخصی حاضر است آن را حوه وجلوغ  14وحلحوون توووان نقود حخورد ،بورای رهوایی از ر حوا

ویتواند حه خكی از دو شحوه ذیل عهل نهاخد:

الف« .انعقاد وعاولۀ اول نقد و وعاولۀ دوم نسحه حدون شرط»:

 .1توضحح بیشتر در وورد «بیع عحنه» در جلد سوم ،وسألۀ « »474ذکر شد.
 .2توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.
 .3وعاولۀ وذکور را ویتوان «تسهحالت بیع عحنه غحر وشروط» ناوحد.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

فروشندۀ چک ویتواند کاالیی (وثل وسحلۀ نقلحهاش خا قسهتی از خانهاش ووثال

خک دهن وشاع آن که  14وحلحون تووان ارزشگذاری ویشود) را حوه وجلوغ  14وحلحوون

توو وان حهطور نق ود حه شخ وص ووذکور حفروشو ود ،سپو وس ههوان کواال را از وی حوه وجلو وغ

 44وحلحون تووان نسحۀ شش واهه حخرد و چک را تحویل شخص وذکور دهد؛

الجتووه ،در ضووهن وعاولووۀ نقوود اول نجاخوود انجووام وعاولووۀ نسووحه دوم شوورط شووود ،کووه

توضحح آن در وسألۀ قجل بیان گردخد.

ب« .انعقاد وعاولۀ اول نسحه و وعاولۀ دوم نقد حدون شرط»:

شووخص وووذکور ووویتوانوود کوواالیی را (وثوول وسووحلۀ نقلحووهای کووه  14وحلحووون تووووان

ارزشگذاری ویشود) را حه وجلغ  44وحلحون تووان نسحۀ شش واهه حه صواحب چوک
حفروشد و چک را از وی درخافت کند ،سپس ههان کاال را از وی حه وجلغ  14وحلحوون

تووان نقد حخرد؛ الجته در ضهن وعاولۀ نسحۀ اول ،نجاخد انجام وعاولۀ نقد دوم شورط
شود که توضحح آن در وسأله قجل بیان گردخد.

 راهکار چهارم« :وعاولۀ ورکج نقد و نسحه»

مسأله  .1548حا توجه حه اخنكوه سوود و بهورۀ وعواوالت نسوحهای کوه وجلوغ و وودت آن

وعحن است حالل ویحاشد ،ویتوان برای درخافت و پرداخت سود از این شوحوه بهوره

برد؛

حه این صورت که سرواخهگذار پوول خووخش را در اختحوار سورواخهپوذیر (عاوول) قورار

دهد و وی را در خرخد و فروش و وعاولۀ کاالهای تجاری وکحل نهاخود؛ عاوول حسوب

وکالووت ،کوواالی وووورد نظوور را بوورای صوواحب سوورواخه حووه صووورت نقوود خر خووداری نهوووده،

سپس آن را حه خود خا شخص ثالث حه صورت نسحه حا احتساب سود وعحن حفروشود؛

نهونهای از این نوع قرارداد در اداوه ذکر ویشود:

1

 .1در ایووون نهونوووه ،عاووول حعووود از خرخوود وکوووالتی کووواال بووورای صووواحب سووورواخه ،کووواالی ووووذکور را حووه خووودش
ویفروشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 oقرارداد وکالتناوه نقد و نسحه

یسفیىلسازداد :

در این قرارداد ،صاحب سرواخه «ووکل» و سرواخهپذیر «وکحل» وحسوب ویشود.

هفادوكالث :

صاحب سرواخه ،عاول را وکحل در ووارد ذیل قرار داد و وی قجول وکالت نهود:

عاول ،وکحل از طرف صاحب سرواخه در انجام وعاولۀ نقود و نسوحه اسوت ،حودین

صورت که کاالی وورد احتحاح خوخش را برای صاحب سرواخه حهطوور نقود خر خوداری

نهاخوود ،سووپس آن را حووا احتسوواب سووود وعووحن و ووودت وشووخص  -وووثال خووک سوواله -
نسحۀ اقساطی حه خوخشتن حفروشد ،طوری که سود وعاولۀ نسحه  -ووثال  -حوه صوورت
 14قسط در اول هرواه حه خرخدار (صواحب سورواخه) پرداخوت شوود و حاقحهانودۀ ثهون
وعاوله که وعادل اصول رأس الهوال و سورواخه اولحوه اسوت حوه ضوهحهۀ قسوط آخور ،حوه

صاحب سرواخه پرداخت شود.
شسايطضمىعمدوكالث :

 .1عاووول وتعهوود ووویشووود اقوودام حووه انجووام وعاولووۀ نقوود و نسووحه حووه صووورت وووذکور

نهاخد.

 .2اگوور اصوول پووول خووا کوواالی خرخوودار ی شووده بوورای صوواحب سوورواخه قجوول از انجووام

وعاولووۀ نسووحه حووه هوور دلحلووی از بووین بوورود ،عاووول وتعهوود ووویشووود آن را از وووال خوووخش

حووهطووور وجووانی ججووران نهاخوود و وعووادل آن را حووه صوواحب سوورواخه اهوودا کنوود خووا صوولح
حالعوض نهاخد.

1

 تذکرات

 .1در صورت تأخحر در پرداخوت سوود وعاولوۀ نسوحه ،درخافوت دیرکورد و خسوارت

تأخحر تأدخه جایز نجوده و وشروع نحست.

 .1راهكار دخگری نحز برای بیهه کردن اصل سرواخه در وسألۀ « »1007ذکر ویشود.
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 .2این وکالت حه صورت وجانی و تجرعی است و عاول حاحت انجام اوور تفووخض

شده حه او ،وستحق درخافت حق الوکاله نحست.

 .3عاول ووظف است سرواخه را حسب وفاد وکالت در وعاولۀ نقود و نسوحه حكوار

گحرد و جایز نحست آن را صرف ادای دیون خوخش و واننود آن نهاخود و سوود قورارداد را
از درآود دخگری بپردازد.

 .4وخلوط شدن این سرواخه حا سرواخۀ عاول حوا توجوه حوه رضواخت طورفحن اشوكال

نوودارد و عاووول ووظووف اسووت وعوواوالت را بوور اسوواس نسووجت سووهام وشووترک هوور خووک از

سرواخهگذار و سرواخهپذیر انجام دهد.

مسأله  .1549وعاولۀ ورکب نقد و نسحه ،راهكاری برای تصححح چکهای صووری
وحسوب ویشود؛

ووثال فوردی قصود دارد چوک خوا سوفتۀ صووری (ووثال حوه وجلوغ  14وحلحوون توووان حوه

تارخخ  5واه آخنده) را حه وجلغ کهتر (وثال  14وحلحون تووان نقد) نزد شخص حقحقی خوا
حقوقی  -وانند حانک خوا و سسوه ووالی اعتجواری  -تنزیول نهاخود ،بورای انجوام وعاولوۀ
ورکب نقد و نسحه جهت تصححح تنزیل چک وذکور ،دو صورت فرض ویشود:

صففىزتالففف :فوورد احتحوواح حووه خر خوود کوواال حووه ههووحن قحهووت ( 14وحلحووون تووووان)

داشته حاشد؛

در این صورت ،وویتوانود از آن شوخص خوا حانوک کوه حاضور اسوت چوک ووذکور را

نقد خرخداری کند تقاضا نهاخد حه جای خرخد چک ،حه وی وکالت در انجام وعاولۀ
نقد و نسوحه دهود ،توا وی حوه عنووان وکحول ،کواالی ووورد نظورش را حوه وجلوغ ( 14وحلحوون
تووان نقد) برای ووکلش (شخص وذکور خا حانک) خرخداری نهاخد؛ سپس حه وکالوت
از وی آن را حووه خووودش نسووحه (حووه وجلووغ  14وحلحووون تووووان  5واهووه) حفروشوود و خر خوودار،

چک وذکور را حاحت قحهت خرخد کاال حه آن شخص خا حانوک حدهود ،در ایون صوورت

چک صوری ،حه چک حقحقی ضهن وعاولۀ نسحه تجدیل ویشود.

شوواخان ذکوور اسووت ،در صووورت فوووق چنانچووه شووخص وووذکور خووا حانووک قسووهتی از

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ثهن (قحه وت) خرخ ود کاال را و ویپ وردازد ،نه تهو وام آن را ،ووثال بورای خرخو ود کواالیی کوه

 44وحلحووون تووووان ارزش دارد فقووط  14وحلحووون تووووان در اختحووار وی (صوواحب چووک)
قرار ویدهد و  14وحلحون تووان دخگر را خود صاحب چک تأوحن وینهاخود ،صواحب

چووک ووویتوانوود کوواالی وووورد نظوور را حووه صووورت شووراکتی خر خووداری نهاخوود ،طوووری کووه

نصف وشاع آن را حه وکالت برای شخص وذکور خا حانوک حخورد و نصوف وشواع دخگور
را برای خودش خرخداری نهاخد؛

سپس حه وکالت از آن شخص خا حانک ،سهن الشرکۀ شرخكش را حه خودش نسحه

(حه وجلغ  14وحلحون تووان  5واهه) حفروشد و چک ووذکور را حاحوت قحهوت خر خود کواال
حه آن شخص خا حانک حدهد.

صىزتب .فرد احتحاح حه خرخد کاال نداشوته و ووثال قصود ادای حودهی خووخش را

داشته حاشد؛

در این صورت ،ویتواند از شخص وذکور خا حانوک کوه حاضور اسوت چوک را نقود

خرخداری کند تقاضا نهاخد حه جای خرخد چوک ووذکور ،حوه وی وکالوت دهود توا او حوه

عنوان وکحل ،طال (وانند سكه خا طال ی وستعهل خا ِشهش) خا ارز خوارجی (وثول یوورو

خا دخنار) را حه وجلغ وعحن (وثال  14وحلحون تووان نقد) برای ووکلش (شخص وذکور خوا

حانک) خرخوداری نهاخود؛ سوپس حوه وکالوت از وی آن طوال خوا ارز خوارجی را حوه خوودش

نسووحه حووه وجلووغ بیشووتر (وووثال  14وحلحووون تووووان پووول ایووران  5واهووه) حفروشوود و خر خوودار،
چک را حاحت قحهت خرخد کاال حه شخص وذکور خا حانک حدهد؛

از آنجا که طال خا ارز درخافتی حكن پول نقد را دارد و خرخدار ویتواند حوا تجودیل آن

حه پوول راخوج ،حودهحش را ادا نهاخود خوا تراضوی حوه غحور دیون نهووده و ههوان طوال خوا ارز را
حاحووت ادای حوودهحش حووه طلجكووار بپ وردازد ،وقصووود وی حووا چنووحن قووراردادی ،حاصوول
ویشود.

شاخان توجه است ،در این شحوه (الف و ب) الزم است:
ا
اوال :خرخد کاال خا طال خا ارز ،حقحقی حاشد و خرخد و فروش صوری کافی نحست؛
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ا
ثايیا :احكام ور بووط حوه قوجض در کاالهوای وزنوی (وثول بورنج ،طوالی وسوتعهل) خوا


پیهانهای  -که در جلد سوم وسألۀ« »414بیان شد  -رعاخت گردد.
 راهکار پنجن« :قرارداد بي و شرط اجاره»

مسأله  .1551در ایوون راهكووار ،فووردی کووه نحوواز وووالی دارد تهووام خووا قسووهتی از کوواال خووا
شیء دخگری (وانند ونزل ،وغازه ،ابزار کار ،وسحلۀ نقلحوه و )...را حوه کسوی کوه حاضور
است نحاز والی وی را رفع نهاخد حه ثهن (قحهت) وعحن ویفروشد؛

وی (فروشنده) در ضهن وعاوله شرط وی کند چنانچه در تارخخ وقرر خا فوالن وودت

وعحن ،قحهت (ثهن) آنچه را که فروختوه پوس دهود ،حتوانود وعاولوه را فسوخ نهاخود و آن را
پس حگحرد و طرف وقابل حه عنوان خرخدار ،وعاولۀ وذکور را قجول وی کند؛

1

سووپس خرخوودار ،شوویء وووذکور را حووه فروشوونده حووا وجلووغ و ووودت وووورد توافووق اجوواره

ویدهد تا از این طریق سود بجرد؛

2

چنحن قراردادی ،بیاشكال و صححح است.

وثال فرض کنحد «علوی»  144وحلحوون توووان پوول اضوافی داشوته و ویخواهود آن را

حه دخگری داده و سود حگحرد ،از طرفی وغازهداری هن (حسحن) نحاز حه پول دارد؛

حسحن ویتواند وثال خک دانو وشاع از وغازهاش را حه  144وحلحون تووان حه علوی

فروخته و شرط کند در وودت خوک سوال ا گور ثهون وعاولوه ( 144وحلحوون توووان) را پوس

دهد ،حق فسخ وعاوله را داشته حاشد؛

سپس خرخدار (علی) ههان خك دانو وشاع را که شرعا ولک اوست ،حه عنووان

ووجر حه حسحن حه وجلغ  7وحلحون تووان واهانه حه ودت خک سال اجاره دهد؛

در ایووون ش ووحوه ،علوووی  144وحلحوووون توو ووان داده و ح ووه ت وودرخج  175وحلح ووون توو ووان

پس ویگحرد.

 .1تفصحل احكام «بیع و شرط» در جلد سوم ،وساجل« 454تا  »450ذکر شد.
 .2خرخدار ویتوانود در ضوهن بیوع ووذکور حوا فروشونده شورط نهاخود شویء خر خوداری شوده را حوه وجلوغ و وودت
وعحن از وی اجاره نهاخد.
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 راهکار ششن« :تجدیل قرض حه فروش ارز»

مسأله  .1551خكی از راههوای رهوایی از ر حوای قرضوی ،تجودیل قورض حوه بیوع (فوروش)

است؛

حووه ایوون صووورت کووه فوورد حوه جووای قوورض دادن وووال خوووخش ،اقوودام حووه فووروش نسووحۀ ارز

نهاخوود؛ واننوود اخنكووه  044هووزار دخنووار عراقووی را حووه صووورت نسووحۀ « »0واهووه ،حووه  14وحلحووون

تووان پول ایران حفروشد و خا اخنكه  14وحلحون تووان پول ایران را حه صورت نسحه « »0واهه

حه  544هزار دخنار عراقی حفروشد و در وقت پرداخت جایز است حه جاى ارز ووذکور ،ر خوال
نقدا پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جونس دخگور خواهود بوود و حوا رضواخت
طرفحن اشكالی ندارد.

1

اوا اگر فرد حخواهد اقدام حه فروش نسحۀ پولهای ههجنس نهاخد ،وثال  14وحلحون

تووان را حه  14وحلحون تووان حه صورت نسوحۀ « »0واهوه حفروشود ،هرچنود ایون وعاولوه
قرض ربوى نحست ،ولی صحت بیع وذکور وحل اشوكال اسوت و حنوابر احتحواط الزم
رحای وعاولی نسحه وحسوب ویشود.

2

 راهکار هفتن« :قرارداد وکالت ،جعاله در فعالحت اقتصادی»

مسأله  .1552خكووی از قراردادهووای سوواده و کوواربردی بوورای رهووایی از ر حووای قرضووی و
درخافووت و پرداخووت سووود« ،قووراداد وکالووتُ ،جعالووه» اسووت؛ در اداوووه دو نهونووه از ایوون
نوع قرارداد ذکر ویشود:

 oقرارداد وکالت ،جعاله در فعالحتهای اقتصادی ()9

یسفیىلسازداد :

در ایوون قوورارداد صوواحب سوورواخه« ،ووکوول» و ههووحن طووور «جاعوول» و سوورواخهپووذیر،

«وکحل» و ههحن طور «عاول» وحسوب ویشود.

 .1حه جلد سوم ،وسألۀ « »453رجوع شود.
 .2توضحح بیشتر وطلب در جلد سوم ،وساجل« 04و  »454ذکر شد.
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هفادلسازدادوكالث،خعاله :

 .1صوواحب سوورواخه ،عاووول را وکحوول از طوورف خووود حووا حووق توکحوول غحوور در انجووام

تجارت و سایر فعالحتهوای اقتصوادی سوودآور وطوابق عقوود اسوالوی غحور ر بووی قورار
داده و عاول قجول وکالت نهود.

 .2سوورواخهگووذار حووه عنوووان جاعوول وتعهوود شوود ا گوور سوورواخهپووذیر حووه عنوووان عاووول

سرواخه را حسب وکالوت در تجوارت خوا سوایر فعالحتهوای اقتصوادی حوه کوار حگحورد و

سودی در ودت قرارداد حاصل شود ،وجلغ ( .....درصد) از سود در هر وواه حوه عنووان
1
« ُج ْعل و حق الزحهۀ» وی حاشد.
 .3عاول وکحل اسوت توا در انتهوای وودت قورارداد جهوت تسووخه حسواب ،سورواخۀ

ووجووود وتعلووق حووه صوواحب سوورواخه را حووه وجلووغ وعووحن  .....در ذوووۀ خوووخش وصووالحه
نهوده و وجلغ وذکور را حه حساب سرواخهگذار واریز نهاخد و عاول قجول وکالت نهود.
ّ
هدتلسازداد :
ودت قرارداد از تارخخ  .....تا تارخخ  .....ویحاشد.
شسايطضمىعمدوكالث :

 .1عاووول وتعهوود ووویشوووود در صوووورت حصووول «سووود» در هوور ووواه 2،سووهن سووود

صاحب سرواخه را حه وجلغ وعحن (وثال خک وحلحون تووان) در ذوۀ خوخش حوه صوورت

نقد وصالحه کند ،سپس وجلغ وذکور را حه حساب حانكی سرواخهگذار  -وثال  -وار یوز

نهاخد.

در صورت عدم حصول سود واهانه ،وجلغ ووذکور (خوک وحلحوون توووان) را حوه وی

هجه (اهدا) خا صلح حالعوض نهاخد.

(خووا اخنكووه عاووول وتعهوود ووویشووود کووه وجلووغ وعووحن  -وووثال خووک وحلحووون تووووان  -را

واهانوووه ح ووه صوووورت «علوووی الحسووواب» ح ووه س وورواخهگ ووذار بپ ووردازد و در پاخ ووان در وق ووت
 .1حنابراین ،اگر سودی حاصل نشود ،عاول وستحق حق الزحهه ُ
(ج ْعل) نخواهد بود.
 .2چه اخنكه وقدار سود سهن سرواخهگذار وعلوم شده و چه هنوز وعلوم نشده حاشد.
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حسابرسی ،وجلغ «سود علی الحسواب» را حوا سوود حقحقوی سوهن وی حوا توافوق طورفحن

وصوووالحه کننووود ،خوووا در صوووورت بیشوووتر بووودن س ووود س ووهن س وورواخهگ ووذار ،آن را ح ووه وی
پرداخت نهاخود و چنانچوه سوودی حاصول نشوده ،عاوول وی را از حواز پرداخوت وجلوغ
علی الحساب ابراء ذوه نهاخد).

1

 .2اگر اصل سرواخه حه هور دلحلوی از بوین بورود ،عاوول وتعهود وویشوود آن را از ووال

خووخش حووهطوور وجووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آن را حووه صواحب سوورواخه اهودا کنوود خووا
صلح حالعوض نهاخد.
ّ
جركسات :

2

 .1عاووول ووظووف اسووت سوورواخه را حسووب وفوواد وکالووت ،در زوحنووۀ تجووارت خووا

فعالحووتهووای اقتصووادی وطووابق حووا عقووود اسووالوی ح وه کووار گحوورد و جووایز نحسووت آن را
صرف ادای دیون خوخش و وانند آن نهاخد و سود قرارداد را از درآود دخگری بپردازد.

 .2وخلوط شدن این سرواخه حا سرواخۀ عاول حوا توجوه حوه رضواخت طورفحن اشوكال

نوودارد و عاووول ووظووف اسووت سوورواخۀ وشووترک را در فعالحووتهووای اقتصووادی سووود آور
وصرف نهاخد و کلحه وعاوالت بر اساس نسجت سهام وشترک هر خک از سرواخهگوذار

و سرواخهپذیر انجام شود.

 oقرارداد وکالت ،جعاله در فعالحتهای اقتصادی ()3

یسفیىلسازداد :

در این قرارداد صاحب سرواخه« ،ووکل» و سرواخهپذیر« ،وکحل» ویحاشد؛

ههحن طور سرواخهپذیر« ،جاعل» و سرواخهگذار« ،عاول» وحسوب ویشود.
هفادلسازدادوكالث،خعاله :
 .1شاخان ذکر است ،عاول خا سرواخهگذار ویتواند در ضهن وکالت (خا عقد جداگانۀ دخگور واننود وصوالحه)
برای خوخش نسجت حه ووارد وذکور وکالت حگحرد تا خود ،این وصالحه خا ابراء ذوه را انجام دهد.
 .2بیهووه نهووودن اصوول سورواخه در ضووهن عقوود «وصووالحه» جداگانووه نحووز اوكووانپووذیر اسووت کووه توضووحح آن در
وسألۀ « »1007ذکر ویشود.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

 .1سوورواخهپووذیر حووه عنوووان «جاعوول» وتعهوود ووویشووود ا گوور سوورواخهگووذار حووه عنوووان

«عاووول» در وووورد اوووور وووذکور در وووادۀ « 4و  7و  »0حووه جاعوول وکالووت دهوود و از وکالووت
خوووخش در ووودت قوورارداد عوودول نكنوود ،وی (سوورواخهگووذار) وسووتحق حووق الزحهووه
ُ
(ج ْعل) حه وجلغ وعحن  .....در ذوۀ جاعل حاشد.
 .2صوواحب سوورواخه جاعوول را وکحوول از طوورف خووود حووا حووق توکحوول غحوور در انجووام

وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالحتهووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور
ربوی قرار داد و جاعل ،قجول وکالت نهود.

 .3صاحب سرواخه وکالت ویدهد توا جاعول تهوام سوود حاصول شوده 1در وودت

قرارداد را حه خودش حوهطوور وجوانی وصوالحه و تهلحوک نهاخود و جاعول قجوول وکالوت

نهود.

2

 .4جاعل وکحل است تا در انتهای وودت قورارداد جهوت تسووخه حسواب ،سورواخۀ

ووجووود وتعلووق حووه صوواحب سوورواخه را حووه وجلووغ وعووحن  .....در ذوووۀ خوووخش وصووالحه

نهوده و وجلغ وذکور را حه حساب سرواخهگذار واریز نهاخد و جاعل قجول وکالت نهود.
ّ
هدتلسازداد :
ودت قرارداد از تارخخ  .....تا تارخخ  .....ویحاشد.
شسايطضمىعمدوكالث :

 .1جاعل وتعهود وویشوود ُج ْعول (حوق الزحهوه) ور بووط حوه ُجعالوه را  -ووثال  -اول

هرواه حه حساب سرواخهگذار واریز نهاخد.

 .2اگر اصل سرواخه حه هر دلحلی از بوین بورود ،جاعول وتعهود وویشوود آن را از ووال

 .1ونظور ،سودی است که وحقق شده است.
 .2شاخان ذکر است ،در این قرارداد از آنجا که پول (رأس الهال) ووال صواحب سورواخه اسوت و وعواوالت حوه
وکالووت از وی انجووام ووویشووود ،سووود حاصوول از آن هوون وربوووط حووه وی ویحاشوود .حنووابراین ،سوورواخهگووذار
ویتوانوود بوورای وصووالحۀ سووود حووه سوورواخهپووذیر وکالووت حدهوود تووا وی پووس از حصووول سووود (تحقووق آن) ،حووا
انشووای وصووالحه ،سووود را تهلووک نهاخوود و تووا زوووانی کووه وصووالحه انجووام نشووود سووود حووه ولكحووت وی در
نهیآخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

خووخش حووهطوور وجووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آن را حووه صواحب سوورواخه اهودا کنوود خووا
صلح حالعوض نهاخد.
ّ
جركسات :

1

 .1جاعوول ووظووف اسووت سوورواخه را حسووب وفوواد وکالووت ،در زوحنووۀ تجووارت خووا

فعالحووتهووای اقتصووادی وطووابق حووا عقووود اسووالوی ح وه کووار گحوورد و جووایز نحسووت آن را
صرف ادای دیون خوخش و وانند آن نهاخد و سود قرارداد را از درآود دخگری بپردازد.

 .2وخلوط شدن این سرواخه حا سرواخۀ جاعل حا توجه حوه رضواخت طورفحن اشوكال

نوودارد و جاعوول ووظووف اسووت سوورواخۀ وشووترک را در فعالحووتهووای اقتصووادی سووودآور
وصرف نهاخد و کلحۀ وعاوالت بر اساس نسجت سهام وشترک هر خک از سرواخهگوذار

و سرواخهپذیر انجام شود.

مسأله  .1553بیهه نهودن اصل سرواخه در ضوهن عقود «وصوالحۀ» جداگانوه نحوز حوه
صورت ذیل اوكان پذیر است:
الف.صلرهشسو  :

صاحب سرواخه حوه عنووان « ُوصوا ِلح» وجلوغ ووثال ده هوزار توووان را حوه عاوول حوهطوور

وجووانی صوولح نهاخوود حووه شوورط آنكووه ا گوور اصوول پووول خووا کوواالی خر خووداری شووده بوورای
صاحب سرواخه قجل از انجوام وعاولوۀ نسوحه حوه هور دلحلوی از بوین بورود ،عاوول وتعهود

شووود آن را از وووال خوووخش حووهطووور وجووانی ججووران نهاخوود و وعووادل آن را حووه صوواحب
س ورواخه اهوودا کنوود و عاووول حووه عنوووان « ُوتصووالح» وصووالحۀ وووذکور را بپووذیرد ،در ایوون
صورت این شرط صححح و عهل حه آن الزم است.
ّ
صلردزذهه :
ب.

عاول حه عنوان « ُوصا ِلح» وجلغی وعادل ارزش کل سرواخه را حه صوورت کلوی در ذووۀ

خوخش حه صاحب سرواخه حهطور وجانی و حدون عوض خا در ازای کاالیی  -هرچند کن
 .1بیهووه نهووودن اصوول سوورواخه در ضووهن عقوود «وصووالحه» جداگانووه نحووز اوكووانپووذیر اسووت کووه توضووحح آن در
وسألۀ « »1007ذکر ویشود.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

ارزش  -وصالحه و سازش نهاخد تا عاول حه آن وجلغ حدهكار گوردد و عاوول در ضوهن
قرارداد وصوالحه ،بورای خوود وکالوت در ابوراء ذووۀ خووخش قورار دهود توا در صوورتی کوه

ضرر خا خسارتی حادث نشود ،ذوۀ خود را از وجلغ وورد وصالحه ابراء نهاخد؛

اوا در صورت بروز ضرر خا خسارت ،حه وقدار ضرر خا خسارت وکالت در ابراء ذوه
نداشته حاشد و صاحب سرواخه نحز حه عنوان « ُوتصالح» ،وصالحۀ وذکور را بپذیرد.
 راهکار هشتن« :قرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی»

مسأله  .1554خكووی از قراردادهووای سوواده و کوواربردی بوورای رهووایی از ر حووای قرضووی و

درخافت و پرداخت سود« ،قراداد وکالوت ،وصوالحه در فعالحوتهوای اقتصوادی» نوام

دارد؛ در این قسهت ،سه نهونه از این نوع قرارداد ذکر ویشود:
 oقرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی ()9

یسفیىلسازداد :

در این قرارداد ،سرواخهگذار حوه عنووان « ُوصوا ِلح» و سورواخهپوذیر (عاوول) حوه عنووان

« ُوتصا ِلح» ویحاشد.

هفادلسازدادوكالثهصالسه 
صاحب سرواخه حه عنوان « ُوصا ِلح» وصالحه ویکند بر اخنكه:

 .1عاوووول ،وکح وول تجرع ووی (وج ووانی) از ط وورف وی ح ووا ح ووق توکح وول غح وور در انج ووام

وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالحتهووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور

ربوی در ودت قرارداد حاشد.

 .2عاول ،وکحل حاشد تهام سود حاصل را در ودت قرارداد حوه خوودش حوه صوورت

وجانی وصالحه و تهلحک نهاخد.

1

 .1در این قرارداد ُج ْعل و حوق الزحهوهای بورای عاوول در نظور گرفتوه نشوده و حوهجوای آن ،وکالوت در تهلوک و
وصووالحۀ حالعوووض و وجووانی سووود حاصوول از سوورواخه حووه وی اعطووا شووده اسووت و از آنجووا کووه پووول (رأس
الهال) وال صاحب سورواخه اسوت و وعواوالت حوه وکالوت از وی انجوام وویشوود ،سوود حاصول از آن هون

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در ازای اخنكووه وجلووغ وعووحن ( .....کووه برابوور حووا وجهوووع وقوودار سووودی اسووت کووه در

ودت قرارداد حنا است حه سرواخهگذار پرداخوت شوود) بور ذووۀ سورواخهپوذیر (حوه عنووان

عوض وصالحه) حاشد.

سرواخهپذیر حه عنوان « ُوتصا ِلح» وصالحه وذکور را قجول وینهاخد و حسوب وفواد

صلح وکحل سرواخهگذار ویحاشد.
ّ
هدتلسازداد:ودت قرارداد از تارخخ  .....تا تارخخ  .....ویحاشد.

شسايطضمىهصالسه 
 .1سرواخهپذیر ُ(وتصالح) ووظف اسوت وجلوغ ووورد وصوالحه را در طوی  14قسوط

حهطور واهانه  -وثال  -در اول هر واه ،حه حساب سرواخهگذار واریز نهاخد.

 .2اگر اصل سرواخه حه هر دلحلی از بوین بورود ،سورواخهپوذیر وتعهود وویشوود آن را از

وال خوخش حهطور وجانی ججران نهاخد و وعوادل آن را حوه صواحب سورواخه اهودا کنود

خا صلح حالعوض نهاخد.

1

شوواخان ذکوور اسووت ،آنچووه حووه عنوووان «تووذکرات» در نهونووۀ اول از «قوورارداد وکالووت،

ُجعاله» در ذیل وسألۀ « »1004بیان شد ،در این وورد نحز جاری است.
این قرارداد ویتواند حا جا حه جایی عنوان « ُوصوا ِلح» و « ُوتصوا ِلح» نحوز انشواء شوود
که در اداوه ذکر ویشود.

 oقرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی ()3

یسفیىلسازداد :

در این قورارداد سورواخهپوذیر (عاوول) حوه عنووان « ُوصوا ِلح» و سورواخهگوذار حوه عنووان

« ُوتصا ِلح» ویحاشد.

وربوط حه وی ویحاشد .حنابراین ،سرواخهگذار ویتواند برای وصالحۀ سود حه سرواخهپذیر وکالت حدهد توا
وی پس از حصول سوود (تحقوق آن) ،حوا انشوای وصوالحه ،سوود را تهلوک نهاخود و توا زووانی کوه وصوالحه
انجام نشود ،سود حه ولكحت وی در نهیآخد.
 .1بیهووه نهووودن اصوول سوورواخه در ضووهن عقوود «وصووالحه» جداگانووه نحووز اوكووانپووذیر اسووت کووه توضووحح آن در
وسألۀ « »1007ذکر شد.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

هفادلسازدادوكالثهصالسه 
سرواخهپذیر حه عنوان « ُوصا ِلح» بر ذوۀ خوخش وجلغ وعحنوی را (کوه برابور حوا وجهووع

وقوودار سووودی اسووت کووه در ووودت قوورارداد حنووا اسووت حووه سوورواخهگووذار بپووردازد) حووه نفووع

سرواخهگذار وصالحه ویکند در ازای آنكه از طرف سرواخهگذار:

 .1وکحوول تجرعووی (وجووانی) حووا حووق توکحوول غحوور در انجووام وعوواوالت شوورعی و سووایر

فعالحتهووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور ر بوووی در ووودت قوورارداد

حاشد.

 .2وکحل حاشد تا تهام سود حاصل (وحقوق شوده) را در وودت قورارداد حوه خوودش

حه صورت وجانی وصالحه و تهلحک نهاخد.

1

سرواخهگذار حه عنوان «وتصا ِلح» ،وصالحه وذکور را قجول وینهاخد.

شوواخان ذکوور اسووت ،ووودت قوورارداد و شووراخط ضووهن وصووالحه و سووایر خصوصووحات

ههانند نهونۀ اراجه شده در قرارداد قجل است.

 oقرارداد وکالت ،وصالحه در فعالحتهای اقتصادی ()7

یسفیىلسازداد :

در این قرارداد ،سرواخهگذار حوه عنووان « ُوصوا ِلح» و سورواخهپوذیر (عاوول) حوه عنووان

« ُوتصا ِلح» ویحاشد.

هفادلسازدادوكالثهصالسه 
صاحب سرواخه حه عنوان « ُوصا ِلح» ،وصالحه ویکند بر اخنكه:

 .1عاوووول ،وکح وول تجرع ووی (وج ووانی) از ط وورف وی ح ووا ح ووق توکح وول غح وور در انج ووام

وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالحتهووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور

ربوی در ودت قرارداد حاشد.

 .1حه پاورقی « ،»1صفحۀ « »553رجوع شود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .2عاول ،وکحل حاشد تهام سود حاصل را در ودت قرارداد حوه خوودش حوه صوورت

وجانی وصالحه و تهلحک نهاخد.

1

سرواخهپذیر حه عنوان «وتصا ِلح» وصالحۀ وذکور را قجول وینهاخد و حسوب وفواد

صلح ،وکحل سرواخهگذار ویحاشد.
ّ
هدتلسازداد :

ودت قرارداد از تارخخ  .....تا تارخخ  .....ویحاشد.
شسايطضمىهصالسه 

 .1سرواخهپذیر (عاول) وتعهد ویشود واهانه در وودت قورارداد وجلوغ وعوحن .....

را حه سرواخهگذار هجه کند (اهدا کند) خا حه صورت وجانی صلح نهاخد.

 .2اگر اصل سرواخه حه هور دلحلوی از بوین بورود ،عاوول وتعهود وویشوود آن را از ووال

خووخش حووهطوور وجووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آن را حووه صواحب سوورواخه اهودا کنوود خووا
صلح حالعوض نهاخد.

2

شوواخان ذکوور اسووت ،آنچووه حووه عنوووان «تووذکرات» در نهونووۀ اول از «قوورارداد وکالووت،

جعاله» در ذیل وسألۀ « »1004بیان شد ،در این وورد نحز جاری است.
بررسی برخی دخگر از راهکارهای رهایی از رحای قرضی
 الف« .عقد وحاحاتی حه شرط قرض»

مسأله  .1555برخووی از فقهووای عظووام فروووودهانوود« :ا گوور قوورض گحرنووده ،کوواالیی را از

شووخص حقحقووی خووا حقوووقی  -واننوود حانووک  -وووثال  14درصوود خووا 44درصوود گوورانتوور از

قحهت واقعی آن خرخداری نهاخد 3حوه گونوهای کوه ز خوادی قحهوت برابور حوا وجلوغ سوودی

 .1ههان.
 .2بیهووه نهووودن اصوول سوورواخه در ضووهن عقوود «وصووالحه» جداگانووه نحووز اوكووانپووذیر اسووت کووه توضووحح آن در
وسألۀ « »1007ذکر شد.
 .3این نوع وعاوله را «وعاولۀ وحاحاتی» ویناوند.

راه کارهایی برای رهایی از رحا /

که در قرض ربوی لحاظ وویشوود حاشود 1و ضوهن وعاولوه شورط نهاخود آن شوخص خوا

حانک وجلغی را که ووورد توافوق طورفحن اسوت بوراى وودت وعحنوی حوه وی قورض دهود،
این نوع قرض گرفتن جایز است و رحا نحست».

ولی این وسأله وحل اشكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب از ایون شوحوه اسوتفاده

نشود.

ههووحن حكوون ،در وووورد هجووه و نحووز صوولح و اجووارۀ وحاحوواتی ح وه شوورط قوورض دادن

جارى است.

حنابراین ،اگر فرد والی را حه شخص حقحقی خا حقوقی  -وانند حانوک  -بجخشود خوا

حووهطووور وجووانی صوولح نهاخوود و در ضووهن آن شوورط کنوود کووه شووخص وووذکور خووا حانووک
وجلغی را که ووورد توافوق طورفحن اسوت بوراى وودت وعحنوی حوه وی قورض دهود ،وحول

اشكال است و حنابر احتحاط واجب رحا است.

ههووحن طووور ،اگوور وووجر (صوواحبخانووه) جهووت رهوون و اجوواره ،ونووزلش را حووه بهووای

کهتر از کراخۀ وعهول آن حه وستأجر اجواره دهود ،حوه شورط آنكوه وسوتأجر وجلغوی را کوه

وورد توافق طرفحن است براى ودت وعحنی حه او قرض دهود 2،ههوحن اشوكال جواری
است و احتحاط واجب در اجتناب از آن است.
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مسأله  .1556اگر فرض شود ووارد وذکور در وسألۀ قجول حودون هوحچ شورط  -هرچنود

حه صورت شورط ضوهنی خوا حنوایی - 4حوا توافوق و تراضوی طورفحن انجوام گوردد ،اشوكال

ندارد؛

وثال اگر در رهون و اجواره ونوزل ،وووجر (صواحبخانوه) ونوزلش را حوه وجلوغ کهتور از

 .1خا کاالیی را حه کهتر از قحهت واقعی آن حه شخص وذکور خا حانک حفروشود حوه گونوهای کوه وقودار تخفحوف
برابر حا وجلغ سودی حاشد که در قرض ربوی در نظر گرفته شود
 .2در عرف ،آن را اجاره حه شرط رهن (قرض) ویناوند.
 .3شاخان ذکور اسوت ،از آنجوا کوه ایون وسوأله حنوابر احتحواط واجوب اسوت ،قابول وراجعوه حوه سوایر وجتهودین
جاوع الشراخط حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن ویحاشد.
 .4توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.
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کراخۀ وعهول حدون هحچ شرطی حاحت درخافت قرض اجاره دهد و وسوتأجر نحوز پاسوخ

احسان را حا احسوان داده و حوا رضواخت خوود و حودون هوحچ الزاووی ،وجلغوی را حوه وووجر

قرضالحسنه حدهد اشكال ندارد.

 ب« .قجول نکردن شرط زخاده از طرف قرض گحرنده»

مسأله  .1557برخووی از فقهووای عظووام فروووودهانوود« :ا گوور وام (قوورض) حانووک خووا غحوور آن
شاول شورط زخوادی ربووی حاشود ،فورد وویتوانود اصول عقود قورض را قجوول نهاخود ،ولوی
شرط زخاده که حرام و حاطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطوایی صوححح

واقع شده و فرد ورتكب حرام نشده است؛ الجته برای قرض دهنده (حانک خوا غحور آن)

درخافت زخادی ناوشروع ویحاشد ،ولی پرداخت آن بورای وتقاضوی کوه چوارهای از آن

ندارد جایز است»؛

ولی این شحوه حه علت «عدم وطاحقت بین اخجاب و قجول» 1صححح نحست.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور حانووک وووذکور دولتووی خووا وشووترک وحسوووب ووویشووود ،فوورد

ویتوانود بورای درخافوت وام وشوتهل بور ز خوادی ر بووی ،وطوابق حوا وسوألۀ « »1007عهول

نهاخد.

 .1تطابق بین اخجاب و قجول از شراخط عهووی صحت وعاوالت و عقوود وویحاشود؛ توضوحح در ایون ووورد در
جلد سوم ،وساجل« 54و  »55ذکر شد.

بیمه
تعرخف بيهه

مسأله « .1558بیهه» قراردادى است که طجق آن «بیههگذار» 1وتعهد ویشود وجلوغ

وعحنووی (حووق بیهووه) را نقوودا خووا حووه صووورت اقسوواط (واهانووه ،فصوولی ،سوواالنه خووا حووهطووور

دخگر) حه «بیههگر» 2بپوردازد و در وقابول آن« ،بیهوهگور» وتعهود وویشوود وجلغوی پوول خوا
وال دخگرى حه صورت خوک جوا خوا وسوتهری ،در صوورت تحقوق خكوی از اوووری کوه در

قرارداد حه آن تصرخح شده  -وانند بیهاری ،فوت ،حازنشستگی ،وقوع حادثوۀ خواص،

ضرر والی خا غحر والی وعحن  -حه «بیههگوذار» خوا «شوخص ثوالثی» کوه در قورارداد بیهوه
وعحن شده بپردازد.

اقسام رایج بيهه

«بیهه» اقسام وختلفی دارد از جهله ووارد ذیل:

«-بیهۀ اشخاص»؛ در برابر وفات ،بیهارى خا حوادث دخگر؛

 .1وتقاضی بیهه.
 .2شرکت بیهه.
 .3حه صورت بیهۀ عادی ،بیهۀ تكهحلی خا بیهۀ عهر و غحر آن.
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« -بیهووۀ اووووال»؛ واننوود خانووه ،اتووجحوول ،هواپیهووا و کشووتی ،کاالهووای تجوواری در

برابر خطر آتشسوزى ،سرقت ،زلزله ،غرق شدن و حهجاران و وانند آنها؛

« -بیهۀ وشاغل و وسؤولحتها»؛ وانند بیهوۀ وسوؤولحت حرفوهای پزشوكان کوه حوه

ونظووور پوشووش ججووران وووالی صوودوات حوودنی وارد حووه بیهوواران خووا فوووت آنووان حووه علووت

اشتجاه ،غفلت خا قصور پزشوک در تشوخحص ،وعالجوه ،اعهوال جراحوی و سوایر اووور
پزشكی صادر ویشود ،خوا بیهوۀ عهلحوات سواختهانی کوه در آن وسوؤولحت کارفرووا و

کلحۀ عواول اجرایی حهطور وشترک در وورد زخانهای والی و صدوات جسوهانی وارد

حه اشخاص ثالث در اجرای عهلحات ساختهانی تحت پوشوش بیهوه قورار وویگحورد.

تفصحل احكام شرعی بیهه ،در اداوه بیان وی گردد.

شراخط قرارداد بيهه

مسأله  .1559قووورارداد «بیهوووه» عقوووود ویحاشووود و بووورای وحقوووق شووودنش الزم اسوووت

«اخجوواب» و «قجووول» 1ح وه صووورت لفظووی خووا عهلووی صووورت گحوورد .حنووابراین ،دو طوورف
ویتوانند وثال حا اوضاء قرارداد صححح ،عقد بیهه را ونعقد نهاخند.
مسأله  .1561در عقد بیهه ،ووارد ذیل شرط است:

 .1تعحین وورد بیهه شده ،چه شخص حاشد و چه وال (وثال فالن وسحلۀ نقلحه خا

ساختهان خا شخص وعحن)؛

 .2تعحین آغاز و پاخان ودت قرارداد بیهه (وثال از فالن روز تا خک سال)؛

 .3تعحین سجب ضرر و زخان (وثل آتشسوزى ،زلزله ،سرقت ،غرق ،بیهارى)؛

 .4تعحین وجلغ پرداختی توسوط بیهوهگوذار و نحوز اقسواط بیهوه  -واهانوه ،فصولی،

ساالنه خا طور دخگر  -در صورتی که پرداخت آن قسطی حاشد؛

 .5تعحین وحزان تعهد والی بیههگر نسجت حه وورد بیهه (وثال  %34هزخنۀ درووان توا

سقف  144وحلحون تووان).

 .1وعنای «عقد» در جلد سوم ،وسألۀ « »30و وعنای «اخجواب و قجوول» در ههوان جلود ،وسواجل « 45و حعود
از آن» ذکر شد.

بیهه /

شراخط بيههگر و بيههگذار

مسأله  .1561طرفحن قرارداد بیهه (بیههگر و بیههگذار) حاخد قرارداد بیهه را حا «قصود»

و «اختحار» انجام دهند.

ههووحن طووور ،هوور خووک از آن دو نسووجت حووه وووالی کووه حووا بیهووه حووه ولكحووت دخگووری در

ویآورد« ،والک» خا «در حكن والک» (وانند وکحل خا ولی شرعی) حاشد؛

عالوه بر این ،نجاخد ههچون ناحالغ و سفحه و وفلس شرعا «وحجور» 1حاشند.

شاخان ذکر است ،چنانچوه بیهوهگور شورکت بیهوه حاشود ،احكوام و شوراخط فووق در

وورد سهامداران آن شرکت جاری ویشود.

2

فسخ بيهه

مسأله  .1562قووورارداد «بیهوووه» از عقووودهاى الزم حووه شووهار و وویرود و جووز حووا رض وواخت
طووورفحن قابووول فسوووخ (اقالوووه) نحس ووت ،وگ وور و ووواردی ک ووه ش وورعا ووج ووب ثاح ووت ش وودن

حق فسخ (خحار) ویگردد.

حنابراین ،اگر در قرارداد بیهه شرط شود که بیههگذار خا بیههگر خوا هوردو حوق فسوخ

داشته حاشند ،فسخ آن بر حسب شرط ،جایز است.

تخلف بيههگر خا بيهه گذار از عهل حه تعهدات

مسأله  .1563اگر بیههگر حه تعهدات خود عهل نكند ،بیههگذار ویتواند  -حا رجوع

حه حاکن شرع ،خا غحر او  -وی را حه اجراى تعهداتش الزام نهاخد؛

ههووحن طووور ،ووویتوانوود قوورارداد را فسووخ نهاخوود و خواسووتار حوواز گردانوودن وجووالغی کووه

حاحت حق بیهه پرداخت کرده ،شود.

 .1افراد «وحجور» کسانی هسوتند کوه شورعا نسوجت حوه تصورف در اوووال خوود وحودودختهایی دارنود؛ شورح
وساجل وربوط حه این افراد در جلد سوم ،فصل « َح ْجر» ذکر شد.
 .2شخصحت حقوقی شرکت بیهه ،ونحل در اعضای حقحقی آن (سهامداران) ویگردد.
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مسأله  .1564اگر بیههگذار در قرارداد بیهه ،وتعهود شوده حاشود وجلغوی را حوه عنووان

حق بیهه حه صورت اقساط بپردازد ،چنانچه در اجراى این تعهد  -چوه از نظور وقودار
و چه از نظر زوان  -تخلف کند ،دو صورت دارد:

الفففف .در وفوواد قوورارداد در ایوون زوحنووه دسووتور و روش خوواص وشووروعی لحوواظ و

پیشبینی شده؛ در این صورت ،حاخد حه ههوان روش عهول شوود ،هرچنود آن روش حوه
صورت شرط ارتكازی خا ضهنی در قرارداد لحاظ شده حاشد؛

1

ب .قرارداد در این زوحنه بر اساس روش خاصی ونعقد نشده؛ در ایون صوورت ،بور

بیههگر واجب نحست حه تعهد خود در پرداخت وجلغ خوا عووض وعوحن حوه هنگوام بوروز

حادثووه و ضوورر وشووخص عهوول نهاخوود و در فوورض وووذکور ،بیهووهگووذار نحووز نهوویتوانوود
خواستار حاز گرداندن حق بیهۀ پرداخت شده گردد.
بيهۀ نقد و نسحه

مسأله  .1565اگر شرکت بیهه اقدام حه انعقاد «بیهۀ نسحه» حا وتقاضحان بیهه نهاخود
و عوضووی را کووه حاحووت «بیهووۀ نسووحه» حووه صووورت رأس ووی خووا اقساط ووی در قوورارداد وعووحن

ویکند ،بیشتر از عوضی حاشد که در «بیهۀ نقدی» است اشكال ندارد.

مسأله  .1566در برخی از ووارد قراردادهای شرکت اصلی بیهه حا وتقاضوحان ،فقوط

حه صورت بیهوۀ نقودی پویشبینوی شوده و از طرفوی فورد وتقاضوی  -ووثال بورای وسوحلۀ

نقلحوووۀ خووووود  -خواهوووان اسوووتفاده از خووودوات بیهوووه حوووه صوووورت نسوووحه و وووودتدار
ویحاش ود؛

در این ووارد ،اگر برای این ونظور حا وراجعه حه نهاخنودگی بیهوه ،توافوق نهاخنود کوه

وی حا وال خودش اقدام حه بیهۀ نقدی بورای وتقاضوی بیهوه نهاخود و در وقابول ،وعوادل

حق بیهوه را حوا وجلوغ بیشوتر حاحوت توأخحر در پرداخوت آن ،حوه صوورت وودتدار  -ووثال

 .1توضحح اقسام شرط در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.

بیهه /

چک سه واهه  -حه نهاخندۀ شرکت بیهوه بپوردازد ،انجوام ایون عهول جوایز نحسوت و از
ووارد رحای دیرکرد وحسوب ویشود.
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ههحن طوور ،اگور نهاخنودگی بیهوۀ وجلوغ ووذکور را از ووال خووخش حوه وتقاضوی بیهوه

قرض دهد تا وی حتواند اقودام حوه بیهوۀ نقودی  -ووثال  -واشوحن خوود نهاخود ،سوپس از

وی چكووی حووه وجلووغ بیشووتر وطالجووه نهاخوود ،از وصووادیق قوورض ر بوووی وحسوووب شووده و

حرام است.

دیر کرد ،خسارت تأخحر تأدخه در قرارداد بيهه

مسأله  .1567ا گوور در ضووهن عقوود بیهووه بوورای تووأخحر در پرداخووت وجلووغ بیهووه (حووق

بیهووه) ،دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام شوورط شووده حاشوود ،چنانچووه
حق بیهه ،دین در ذوۀ بیههگذار وحسووب نشوود ،حلكوه پرداخوت آن «عهلوی» حاشود
که وی نسجت حه انجام آن وتعهد شده است ،قراردادن چنوحن شورطی وحول اشوكال
است و احتحاط واجب در ترک آن ویحاشد و در صورتی کوه حوق بیهوه «دیون در ذووۀ

بیههگذار» وحسوب شود ،شرط وذکور ربوی وحسوب شده و حرام ویحاشد.
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شرط هجه خا صلح حدون عوض در ضهن عقد بيهه

مسأله  .1568ا گوور در ضووهن عقوود بیهووه شوورط شووود کووه در صووورت رعاخووت تعهوودات

بیهه از طرف بیههگذار ،بیههگر (شرکت بیهه) وجلغ وعحنی 3را در زوان وشخص  -ووثال

انتهای وودت قورارداد بیهوه  -حوه بیهوهگوذار هجوه کنود (اهودا کنود) خوا صولح حالعووض

نهاخد ،صححح است و حاخد حه شرط وذکور عهل نهاخد.

 .1زیوورا زوووانی کووه نهاخنوودگی بیهووه حووه اووور خووا درخواسووت وتقاضووی بیهووه ،از وووال خوووخش «حوودون قصوود تجوورع و
وجانحووت» اقوودام حووه انعقوواد بیهووۀ نقوودی وووینهاخوود ،فقووط ههووان وجلووغ حووق بیهووه را طلجكووار ووویشووود.
حنوووابراین ،وطالج ووۀ وجلوووغ بیشوووتر حاحوووت توووأخحر در پرداخوووت ح وودهی و وهلوووت دادن حوووه وی ،دیرک وورد و ر ح ووا
وحسوب ویشود.
 .2توضححات بیشتر در این وورد در جلد سوم ،فصل «دیرکرد» ،وساجل « 1401و  »1405ذکر شده است.
 .3هرچند وجلغ وذکور ،بیشتر از وجلغ حق بیهه که بیهه گذار آن را پرداخته حاشد.
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بيهۀ سرواخه گذاری و حکن سود آن

مسأله  .1569گاه «بیههگذار» اقدام حه انعقاد نوعی قرارداد سرواخه گذاری حوا بیهوهگور

(شرکت بیهه) وینهاخد؛

1

طجووق ای ون قوورارداد ،بیهووهگووذار وتعهوود ووویشووود وجلووغ وعحنووی را حووهطووور نقوود خووا حووه

صورت اقساط (واهانه ،فصلی ساالنه خا حهطور دخگر) حه «بیهوهگور» بپوردازد توا آن را در

فعالحتهای اقتصادی سرواخه گذاری نهاخد و در وقابل آن «بیههگر» وتعهد وویشوود
که عالوه بر اراجۀ خدوات بیهه  -حا توضححی که در وساجل قجول بیوان شود  -اقودام حوه

سرواخه گذاری در فعالحتهای اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن حوه «بیهوهگوذار»
نهاخد.

در فوورض وووذکور ،الزم اسووت ایوون قوورارداد وطووابق حووا عقووود خووا اخقاعووات شوورعی  -حووا
رعاخت شوراخط آن  -واننود وصوالحه ،وشوارکت ،وضوارحه ،اجوارهُ ،جعالوه ،وکالوت در
کلحه عقود خا اخقاعات شرعی خا ترکحجی از آنها ونعقود گوردد 2کوه توضوحح دو ووورد آن،

حه عنوان نهونه در وساجل حعد ذکر ویشود.

مسأله  .1571اگر قرارداد بیهۀ سرواخه گذاری حه عنوان «وصوالحه» بوین بیهوهگوذار حوا

بیههگر (شرکت بیهه) 3ونعقد شود ،تحقق آن حه صورت ذیل است:
بیههگذار حه عنوان « ُوصوا ِلح» وتعهود وویشوود وجلوغ وعحنوی را حوه صوورت اقسواط

واهانه  -وثال  -حه بیههگر بپردازد و وکالت ویدهد بیههگر ،از طرف او 4آن وجالغ را حوه

صورت وشاع در فعالحتهوای اقتصوادی وطوابق «عقوود شورعی و وعواوالت اسوالوی
حدون رحا» سرواخه گذاری نهاخد؛

 .1که در عرف حه آن «بیهۀ سرواخهگذاری» گفته ویشود.
َ
 .2حنابراین« ،بیهۀ سرواخهگذاری» حه خودی خود از عقود شرعی وستقل و وسوتحدث وحسووب نهویشوود،
حلكه حاخد ونطجق حا عقود اسالوی گردد.
 .3ونظووور از «شوورکت بیهووه» در ایوون وووورد و ووووارد وشوواحه ،سووهامداران شوورکت بیهووه اسووت کووه ووودیر عاووول و
هحأت ودیره را وکحل در ادارۀ اوور شرکت نهودهاند.
 .4حا حق توکحل دخگران و نحز داشتن وکالت در وعحن نهودن حق الوکاله.

بیهه /

در وقابل ،بیهوهگور (شورکت بیهوه) حوه عنووان « ُوتصوا ِلح» وتعهود وویشوود حسوب

وفاد وکالت وذکور اقدام حه سرواخه گذاری در فعالحتهای اقتصوادی نهاخود و حعود از

تحقق سود و کسر هزخنهها و حق الوکالوه ،سوود ووذکور را در زووان وعوحن حوه بیهوهگوذار
بپردازد و عالوه بور آن وتعهود وویشوود کوه خودوات بیهوه را حوه کحفحتوی کوه در قورارداد

وشخص شده ،حه بیههگذار اراجه نهاخد.

شاخان ذکر است ،شراخطی که بیههگذار خا بیههگور الزم اسوت آن را رعاخوت نهاخود،

در ضهن عقد صلح وذکور لحاظ ویشود.

1

مسأله  .1571اگر قرارداد بیهۀ سرواخه گذاری حه عنوان« ُجعاله» بین بیهوهگور (شورکت

بیهه) حا بیههگذار ونعقد شود ،تحقق آن حه صورت ذیل است:

بیههگر حه عنووان «جاعول» اعوالم ووینهاخود :ا گور بیهوهگوذار حوه عنووان «عاوول» (در

ُجعاله) وجلغ وعحنی را حه صورت اقساط واهانه حه بیههگر بپردازد و نحز حه وی وکالوت

دهوود 2تووا وجلووغ وووذکور را جهووت سوورواخهگووذاری در فعالحووتهووای اقتصووادی وطووابق

«عقود شرعی و وعاوالت اسالوی حدون رحا» حه صورت وشاع حوه کوار گحورد ،در وقابول

بیهووهگوور وتعهوود ووویشووود کووه حسووب وفوواد وکالووت وووذکور اقوودام حووه سوورواخه گذاری در
فعالحووتهووای اقتصووادی نهاخوود و حعوود از تحقووق سووود و کسوور هزخنووههووا و حووق الوکالووه،

سود ووذکور را در زووان وعوحن حوه بیهه گوذار بپوردازد و عوالوه بور آن وتعهود وویشوود کوه
خدوات بیهه را حه کحفحتی که در قرارداد وشخص شده حه بیهه گذار اراجه نهاخد؛

 .1حنووابراین ،احتوودا بیهه گووذار حووه عنوووان « ُوصووا ِلح» ووویگوخوود :وصووالحه ووویکوونن بوور اخنكووه وجلووغ وعحنووی را حووه
صورت اقساط واهانه  -وثال  -حه بیههگر بپردازم و بیههگر از طرف ون وکحل حاشد حا حق توکحل غحور توا آن
وجالغ را حه صورت وشاع در فعالحتهای اقتصادی وطابق «عقود شرعی و وعاوالت اسوالوی حودون ر حوا»
سرواخه گذاری نهاخد و حعد از تحقق سود و کسر هزخنههوا و حوق الوکالوه ،سوود ووذکور را در زووان وعوحن حوه
ووون (بیهووهگووذار) بپووردازد و عووالوه بوور آن خوودوات بیهووه را حووه کحفحتووی کووه در قوورارداد وشووخص شووده حووه
اخنجانب اراجه نهاخد (ضهنا ،اگر قرارداد وشتهل بر شروطی است ،ذکر ویشود).
در وقابل ،بیههگر حه عنووان « ُوتصوا ِلح» وویگوخود :ایون وصوالحه را قجوول کوردم و وتعهود وویشووم حسوب
وکالت فوق برای بیهه گذار سرواخه گذاری کرده و حه وفاد وذکور عهل نهاخن.
 .2حا حق توکحل دخگران و نحز وکالت در وعحن نهودن حق الوکاله ُ
(ج ْعل).

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،در این قرارداد ،تعهودات بیهوهگور حوه عنووان « ُج ْعول» و «عووض»
در « ُجعاله» وحسوب ویشود.

مسأله  .1572گواه شوورکتهووای بیهووهای کووه اقوودام حووه سوورواخه گذاری وووینهاخنوود ،در
ضهن لحستهوا و جوداول خووخش ،وجلوغ قطعوی سوودی را کوه در آخنوده حوه بیهه گوذار

حاحت سرواخه گذاری پرداخت ویشود اراجه ویکنند؛

برای این ونظور ،ویتوان در ضهن قرارداد وصالحهای که در وسوألۀ « »1034اراجوه
شووود ،بیهه گوووذار ح ووه عنووووان « ُوص ووا ِلح» ش وورط نهاخ وود ک ووه ا گ وور وجل ووغ س ووود حاص وول از

سرواخه گذاری حعد از کسر هزخنههوا و حوق الوکالوه ،کهتور از وقودار سوود ووورد انتظوار و
تعحین شده حاشد ،بیههگر وقدار کهجود را ججران نهوده و آن را حه بیهه گذار بپردازد؛
ههحن طور ،بیههگر حه عنووان « ُوتصوا ِلح» در ضوهن عقود وصوالحه شورط وویکنود

که وکحل حاشد تا چنانچه وجلغ سود حاصول از سورواخه گذاری حعود از کسور هزخنوههوا و

حق الوکاله ،بیشتر از وقدار سود وورد انتظوار و تعحوین شوده بوود ،وجلوغ اضوافه را بورای
خوخش برداشته و حا عقد صلح و وانند آن حه خود تهلحک نهاخد.

1

اعطای وام خا تسهحالت توسط شرکتهای بيهه

مسأله  .1573اگر شورکتهوای بیهوه حخواهنود اقودام حوه اعطوای وام خوا تسوهحالت حوه

بیههگذاران نهاخنود ،چنانچوه قورض خوا تسوهحالت ووذکور وطوابق حوا عقوود شورعی  -حوا
رعاخت صححح بوودن عقود  -حاشود و شواول شورطهوای ر بووی واننود کواروزد قورض خوا

وسوودودی حسوواب در قوورض خووا خس وارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام حاحووت تووأخحر در

پرداخت حدهی نجاشد ،اشكال ندارد.

2

 .1شوواخان ذکوور اسووت ،از آنجووا کووه ُجعالووه نوووعی اخقوواع وحسوووب ووویشووود ،شووراخط ضووهن آن واجووب الوفوواء
نحست .حنابراین ،اگر قرارداد بیهۀ وذکور حه عنووان جعالوه ونعقود شوود ،بورای الزم شودن عهول حوه شوراخط
ضهن آن نحواز حوه عقود جداگانوۀ دخگوری واننود صولح وویحاشود کوه شوراخط ووذکور در ضوهن آن عقود ذکور
گردد.
 .2احكام ووارد وذکور حه تفصحل ،در فصل «احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» ذکر شد.

بیهه /

اراجه اطالعات نادرست حه شرکت بيهه

مسأله  .1574اراجوۀ اطالعووات نادرسووت حووه شوورکتهووای بیهووه و صووحنهسووازیهووای
وصوونوعی خووا صوووری واننوود آتووشسوووزی عهوودی خووا تصووادف صوووری حووا واشووحن بوورای
درخافت والی کوه اسوتحقاق آن را نودارد جوایز نحسوت و ا گور فورد از ایون طریوق ووالی را

درخافت کند ،شرعا ضاون آن ویحاشد.

1

 .1حكن اقدام حه جذب وشتری جهت بیهه شدن از طریوق وعرفوی افوراد «حوه صوورت شوجكه ای» و درخافوت
وجلغ حاحت اور فوق در قالب پورسانت خا هدخه خا اجرت آووزش و وانند آن در جلد سووم ،وسواجل « 505و
 »504ذکر شد.

بورس
توضححات وقدواتی کلی بورس

بورس نوعی حازار خرخد و فروش و وجادله ،حا نظوام و وقوررات خواص وویحاشود کوه

در آن ،سهام شرکتهای سهاوی ،انواع وختلف کواال ،ارز و اسوناد و اوراق ووالی و...

وجادله ویشود.

٭ «حسترهای سرواخه گذاری در بورس» 1عجارتند از:

 .1اوراق سهام که نشان دهندۀ والكحت صاحجان سهام در خک شرکت سوهاوی

عام حهطور وشاع ویحاشد که غالجا حه صورت «سهام عادی» ونتشر ویشود؛

گاه نحز اوراق سهام حه عنوان «سهام وهتاز» عرضه ویشوند؛ ویژگیهای سهام وهتواز

وهكن است نسجت حه تفاوت در وحزان سود ،اولوخت در درخافت آن و ...حاشد.

 .2سوووایر اوراق ووووالی واننووود اوراق اجوواره ،وراححووه ،سوولف ،وشووارکت ،وضووارحه،

وزارعه ،وساقات ،جعاله ،استصناع (سفارش سواخت) ،خر خود دیون ،اسوناد خزانوه،
اوراق رهنی و اوراق قرضالحسنه.

2

 .1خا فرابورس خا وراکز والی وشاحه.
 .2اوراق حند ( )1و ( )4اصطالحا «اوراق بهادار» ناوحده ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .3کوواال و دارایوویهووای پاخووه ،ار قجحوول وحصوووالت کشوواورزی (واننوود گنوودم ،پنجووه،

ُ
کنجاله)؛ فلوزات (واننود آهون ،فووالد ،ووس ،روی)؛ فلوزات گوران قحهوت (واننود طوال،

پالتحن ،نقره)؛ کاالهای پتروشحهی (وانند نفت ،پلی اتحلن)؛

 .4ارز کشورهای وختلف (وانند دخنار ،یورو ،ین ،دالر ،یوهان)؛

٭ قراردادهووای بورسووی وتنوووع هسووتند و عووالوه بوور وعوواوالت نقوود ،نسووحه ،سوولف،

قراردادهووای آتووی خووا فردایووی (فحوووچرز  )futuresو قراردادهووای اختحووار وعاولووه (آپشوون
 )optionsنحز از حسترهای سرواخه گذاری راخج بورس وحسوب ویشوند.
توضححات تفصحلی حازار بورس
 اوراق بهادار
 .9 oاوراق سهام
 تعرخف اوراق سهام

٭ «اوراق سهام» اسنادی است که شرکتهوای سوهاوی عوام بورای توأوحن سورواخۀ

شرکت ونتشر و حه ووردم واگوذار وویکننود و بیوانگر والكحوت صواحب آن بور حخشوی از

شوورکت سووهاوی «حووهطووور وشوواع» اسووت و وحووزان وشووارکت در دارایوویهووا و تعهوودات و
ونافع صاحب آن را در شرکت سهاوی نشان ویدهد.
 حکن کحفحت والکحت صاحجان اوراق سهام

مسأله  .1575حو ووا توجو ووه حو ووه تعر خو ووف اوراق سو ووهام ،ایو وون اوراق  -چو ووه حو ووه صو ووورت

برگ وووۀ کاغووووذی و چ وووه ح وووه صووووورت الكترونحكو ووی و دخجحتو ووال  -خو ووود دارای والحو ووت
نهیحاشند و وعاوله بر خود آنها 1صححح نحست.
 1خا وقف آنها.

بورس /

بور اسوواس ایوون تعرخووف ،شوورکتهوای سووهاوی دارای شخصووحت حقوووقی هسووتند؛
ولووی ایوون شخصووحت حقوووقی حووه لحوواظ والكحووت وسووتقل نجوووده و ُونحوول در اعضوواء

سهامداران آن اسوت و سوهامداران حوا خر خود سوهام ،حقحقوة والوک دارایوی شورکت حوه
صورت وشاع ویگردند.

1

 توضحح وحدودۀ اختحارات سهامداران در وورد سهام از نظر قانونی

٭ فردی که حه خرخد سهام اقدام ویکند حهطور وشاع حوا سوهامداران دخگور شورخک

شده و حسب قوانحن شرکتهای سهاوی و اسواسناووۀ شورکت سورواخۀ خووخش را در

اختحار «ودیر عاول و هحأت ودیره» قرار ویدهد تا آنان حا اذن خوا وکوالتی کوه از اعضوا
دارند وطابق حا اساسناوه حا سرواخۀ شرکت حه فعالحتهای اقتصادی بپردازند و سوود

 .1در تعرخف سهام ،نظرخات وختلفی بیان شده است از جهله نظرخات ذیل:
حعضووی وعتقدنوود در فووروش سووهام شوورکتهووای سووهاوی عووام ،وجهوعووهای از حقوووق عرفووی (واننوود حووق
حض وووور و رأی در وجهووووع عه وووووی ،حو ووق خر خو وود و فو ووروش و گو ووواهی نقو وول و انتقو ووال ،حو ووق کسو ووب اط و والع،
حق استفاده از سود سهام ،حق تقدم نسجت حه فروش سهام جدخود و )...کوه حوه عنووان سوهام اعتجوار شوده،
وورد وعاوله قرار ویگحرد ،نه داراییهای شرکت و خرخد و فروش سهام ،از وصادیق «فوروش حوق» وحسووب
ویشود.
حعضووی دخگوور وعتقدنوود در فووروش سووهام شوورکتهووای سووهاوی عووام ،ووضوووع والكحووت سووهامداران ،وووال
عحنووی و ولهوووس نحسووت ،حلكووه شوورکت حووه عنوووان «شخصووحت حقوووقی اعتجوواری» ووضوووع والكحووت قوورار
ویگحرد؛
این شخصحت حقوقی ،تهاوی حقوق و تكالحف شخصحت حقحقی حه استثنای آنچه حه اعتجوار انسوان
بووودن دارد (واننوود حنوووت و زوجحووت) را دارا ووویحاشوود و اووووال و دارایوویهووای سووهام ،تحووت والكحووت ایوون
شخصحت اعتجاری است؛ اوا در عحن حال ،شخصحت حقوقی خود جزء اووال وحسوب ویشوود و تحوت
تهلک قرار ویگحرد و هر خک از اعضا خا سهامداران شرکت حوه نسوجت وحوزان سوهام خوود ،در ایون شخصوحت
حقوقی سهحن و شرخک هستند؛
حنابراین در این نظرخه ،سهامداران راحطۀ والكانۀ وستقحن و حق عحنی نسجت حه اوووال و دارایوی شورکت
ندارند و دارندگان سهام صرفا والک شرکت حه عنوان خک حنگاه تجاری دارای شخصحت حقوقی هستند و
شوورکت والووک اووووال و دارایوویهووای خووود ووویحاشوود و راحط وۀ والكحووت سووهامداران حووه نحووو والكحووت طووولی،
تخرخج فقهی شده است.
لكن فروش سهام حه صورتهای ذکر شده در این نظرخات صححح نحست .ههچنوان کوه وقوف خوا اجوارۀ
آن حه این وعنا صححح نهیحاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

و زخان حاصل را بین سهامداران حه نسجت سوهام و طجوق ضوواحط توافوق شوده تقسوحن

کنند.

٭ برخووی از تصووهحهات شوورکت سووهاوی در هحووأت ووودیره و برخووی دخگوور از آنهووا در

وجهووووع عه وووووی س وووهامداران اتخو وواذ وو وویشو ووود و وو وودیر عاوو وول وجو ووری آن اسو ووت و

هرسهامداری حه نسجت تعداد سهاوش در «وجهع عهووی» حق رأی دارد؛

وثال پیشنهاد ادغام شورکت در شورکت دخگور خوا تغحیور نهوودار سوازوانی شورکت خوا

تغحیر سرواخۀ شرکت خا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغحیر در اساسناوۀ شرکت و ...حوا
اکثرخت آرای صاحجان سهام شرکت صورت وی گحرد.

 حکن خرخد و فروش سهام و سایر احکام ورتجط حا آن
□ شراخط صحت خرخد و فروش سهام

مسأله  .1576اگر اووال و داراییهای شرکت سهاوی عام 1حهطور وشاع سوهنحنودی
و در بووورس فروختووه شووود و سووایر شووراخط صووححح بووودن وعاولووه رعاخووت گووردد (واننوود

وعلوم بودن قحهوت و نووع ،وقودار ،اوصواف و خصوصوحات دارایویهوای وا گوذار شوده

برای خرخدار و فروشنده) 2چنحن وعاولهای اشكال ندارد و صححح است؛

الجتووه ،فعالحووت شوورکت سووهاوی نجاخوود وشووتهل بوور ر حووا خووا تولحوودات حوورام حاشوود؛

ههچنووحن خرخوودار سووهام نجاخوود حووه ووودیر عاووول و هحووأت ووودیرۀ شوورکت سووهاوی بوورای
ادارۀ اوور شرکت ،اذن خا وکالت در وورد وقررات خالف شرع دهد.

مسأله  .1577در وعوواوالت سوووهام بوووورس ،هرچنوود قحهووت حووازاری سووهام در زوووان
 .1اعوون از داراییهووای ثاحووت واننوود زوووحن ،سوواختهان ،ابووزارآالت و ههووحن طووور داراییهووای در گووردش واننوود
وواد اولحه و وحصوالت تولحد شده و نحز وطالجات شرکت سهاوی از اشخاص حقحقی و حقوقی.
 .2قحهت سوهام در تهوام بوورسهوای دنحوا حوه صوورت آنالیون و لحظوهای وعلووم اسوت و اووا وعلووم بوودن نووع
دارایی و وقدار و اوصاف آن توضححی دارد که در وسأله حعد خواهد آوود؛ شوراخط صوححح بوودن وعاولوه
اعوون از شووراخط عوضووحن و شووراخط فروشوونده و خر خوودار در جلوود سوووم ،فصوول «احكووام خر خوود و فووروش» بیووان
شد.
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وعاولوووه وعل وووم بووووده و وعاولوووه ح ووه ایووون لح وواظ غ وورری نحس ووت ،ول ووی چنانچ ووه ن وووع

داراییهای وورد وعاوله در فروش سهام از نظور وقودار و اوصواف و خصوصوحات آنهوا

حه تفصحل در هنگام وعاولوه وعلووم 1نجاشود 2،صوححح بوودن خر خود و فوروش سوهام از
این جهت وحل اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.
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مسأله  .1578آنچه در خرخد و فروش سوهام شورکت سوهاوی عوام ووورد وعاولوه واقوع

ویشود (وجحع)  -ههان طور که قجال ذکر شد  -حاخد «داراییهای شرکت» حاشد؛

حنابراین ،اگر حقحقة عحن داراییهای شرکت سهاوی حه خرخداران فروختوه نشوود،

حلكه فقط در ونافع حاصله شرکت شرخک شوند 4،صححح نحست؛

چنووحن قووراردادی در حعضووی ووووارد عرفووا تطجحووق حووه قوورض ویشووود کووه در حقحقووت

خرخداران سهام حه شرکت سهاوی قرض ویدهند ،وشروط حه اخنكه وقوداری از سوود
و ونافع حاصله را درخافت نهاخند که در این صوورت ،قورض ر بووی و حورام وحسووب

 .1ونظووور از وعلوووم بووودن سووهام ،دانسووتن اووووری واننوود نوووع و وقوودار و اوصوواف دارایوویهووای ثاحووت ههچووون
زوحن ،ساختهان ،دستگاههوا و واشوحنآالت و وسواجل نقلحوه و ههوحن طوور دارایویهوای در گوردش واننود
وواد اولحۀ خام و وحصوالت تولحود شوده و وقودار آنهوا و نحوز وطالجوات و حودهكاریهوای شورکت در زووان
وعاولۀ سهام ویحاشد .برای تقرخب حه ذهن وثالی ذکر ویشود:
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اگر فردی وارد خک فروشگاه وواد غذایی شود و حوه صواحب آن اب
ِ
وشاع از سرواخۀ وی را خرخداری نهاخود و فورض کنحود قحهوت عادالنوه و کارشناسوی تهوام خوا آن حخوش وشواع
کاوال برای طرفحن وعلوم حاشد ،ولی خرخدار در هنگام وعاوله حوه تفصوحل ندانود چوه نووع کاالهوایی در وغوازه
وجود دارد ،خا اخنكه نوع آنها را حداند ،ولوی ندانود از هور کودام چوه تعوداد خوا چوه وقودار و حوا چوه کحفحتوی وجوود
دارد ،چنحن وعاولهای حاطل است ،هرچند حتواند حعد از وعاولوه حوا بررسوی اجنواس خوا وراجعوه حوه اطالعوات
ثجت شده از اجناس وغازه ،از آن اطالع پیدا کند و ایون حكون حوه صوورت احتحواط الزم ،در وعواوالت سوهام
نحز جاری است.
 .2وعهوووال در وعوواوالت راخووج سووهام ،شوورط وووذکور رعاخووت نشووده و تفصووحل وقوودار و اوصوواف کاالهووا هنگووام
وعاوله برای طرفحن وعلوم نحست.
 .3فرد ویتواند در این وسأله حه سوایر وراجوع وعظون تقلحود حوا رعاخوت اْلعلون فواْلعلن وراجعوه نهاخود .شواخان
ذکر است ،چنانچه وعاوالت سهام از طریق قرارداد وصالحه انجام شود ،جهالت وذکور اشكالی نودارد
و وعاولۀ سهام صححح است ،ولی وعهوال این اور در بورس حه علت عودم وجوود سواز و کوار اجرایوی آن،
وهكن نحست.
 .4حه لحاظ فقهی «وشارکت در ونافع» ،در وقابل «وشارکت در عحن خا اعحان» حكار ویرود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ویشود و در برخی ووارد نحز نوعی خرخد خا وعاوضۀ حاطل حه حساب ویآخد.
□ خرخد و فروش برند شرکت

مسأله  .1579حعضی از شرکتهای سوهاوی اعحوان و دارایوی قابول تووجهی ندارنود و
عهد « ِب َرند» ،نشان تجاری و اوتحاز آنها 1دارای ارزش اسوت و حوه عنووان سوهام تلقوی
شده و در بورس وورد وعاوله قرار ویگحرد؛ 2خرخد و فروش (بیوع) ایون حخوش از سوهام
صححح نحست.

□ وعاوله بر نوسانات قحهت
توضحح وعاوله بر نوسانات قحهت در بورس

٭ گاه آنچه در بورس وورد وعاوله و توافق قورار وی گحورد ،نوسوانات قحهوت سوهام و

تفاضل قحهتها خا شاخص سهام 3ویحاشد؛

4

واننووود اخنكوووه شووواخص سوووهام بوووورس در ح ووال حاض وور « »144حاش وود ،ف وورد (ال ووف)

پ وویشبینوووی وووویکنووود در هفت ووۀ آخن ووده ش وواخص س ووهام « »144و وویش ووود و ف وورد (ب)
پوویشبینوووی وووویکنوود شووواخص سوووهام « »54خواهوود شوود و در ایوون حووال طوورفحن بوور
شوواخص سووهام وعاولووه انجووام ووویدهنوود؛ وووثال هووزار واحوود شوواخص  -کووه قحهووت هوور

واحوود آن « »144تووووان اسووت  -بوورای هفتووۀ آخنووده فروختووه ووویشووود ،در هفتووه حعوود ا گوور

شاخووووص « »144شوووود ،فوووورد (ب) حاخوود قحه و وت « »1444واحوود ض و ورب در « - »4خعنووی
 .1نهانام خوا نشوان تجواری کوه حوه انگلحسوی برنود ( )brandو حوه فرانسووی ووارک ( )marqueناوحوده وویشوود
عجووارت اسووت از طوورح ،نهوواد خووا هوور ویژگووی دخگووری کووه وشووخص ک ٔ
ننده خوودوات خووا فووروش وحصوووالت
ٔ
وسحله آن از دخگر وحصوالت و خدوات وشاحه وتهایز وی گردد.
خاص است که حه
 .2وانند حعضی از شرکتهای حازرگانی خا بیهه.
 .3این وعاوله وهكن است روی شواخص کول بوورس حاشود خوا روی شواخصهوای ز یور وجهوعوۀ بوورس وثول
شاخص صنعت ،خا شاخصهای جزجیتر وثل شاخص صنعت سحهان.
 .4این وعاوله ،عرفا نوعی شورطحنودی طرفحنوی و از وصوادیق «قهوار و بورد و حاخوت ووالی» و نحوز نووعی «ا کول
وال حه حاطل» وحسوب ویشود.
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« »444هزار تووان  -حه فرد (الوف) حدهود و ا گور شواخص سوهام « »54شود ،فورد (الوف)

حاخووود قحهوووت « »1444واحووود ضووورب در « - »4خعن ووی « »444ه ووزار توو ووان  -ح ووه ف وورد (ب)
حده ود.

خا آنكه هر دو وثجت فكر کنند؛ وثال فرد (الف) پیشبینی وویکنود در هفتوۀ آخنوده

شوواخص سووهام « »144ووویشووود و فوورد (ب) پوویش بینووی ووویکنوود شوواخص سووهام 140

شووود و بوور شوواخص وعاولووه ووویکننوود ،وووثال « »1444واحوود شوواخص بوورای هفتووه آخنووده

فروخت وه ووویشووووود و در هفتووۀ حعوود اگوور شوواخص « »144ش و وود ،فوورد (ب) حاخوود قحه و وت

« »1444واحوود ضوورب در « »4حووه فوورد (الووف) حدهوود و ا گوور شوواخص سووهام  140شوود ،فوورد
(الف) حاخد قحهت « »1444واحد ضرب در « »4حه فرد (ب) حدهد.

1

حکن وعاوله بر نوسانات قحهت

مسأله  .1581اگر در وجادالت بورسی ،سهام ور بووط حوه دارایویهوای شورکت سوهاوی

عام فروخته نشود 2و تنها «نوسوانات قحهوت سوهام و تفاضول قحهوتهوا» خوا «شواخص

سهام»  -حا توضححی که بیان شد  -وورد توافق و وعاوله قرار گحرد ،چنوحن وجادلوهای
جایز نجوده و حاطل است.

□ فروش سهام حه صورت والکحت ووقت

مسأله  .1581فووروش داراییهووای شوورکت از طریووق اوراق سووهام حووه صووورت والكحووت

ووقووت (بوورای ووودت زوووان حووه خصوصووی) طوووری کووه حووا سووپری شوودن زوووان وووذکور،
خرخدار والک آن نجاشد ،حاطل است؛ توضوحح بیشوتر والكحوت زووانی در جلود سووم،

وساجل« 144و  »147بیان شد.
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 .1ایوون وجلووغ وعهوووال از حسوواب وثحقووه کووه فوورد نووزد «کووارگزاری و اتوواق پاخاپووای بووورس» قوورار داده ،کسوور شووده و
تسوخۀ حساب نقدی بین طرفحن صورت ویگحرد.
 .2وعاوالت صوری سهام.
 .3الجته ،اگر فروش سهام حدون آنكه وقحد حه زوان وعحنوی شوده حاشود صوورت گحورد ،ولوی در ضوهن وعاولوه
شرط شود که فروشنده وکحل در حازخرخد سهام در زوان وعحن حاشد ،وعاوله صححح است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

□ تحویل سهام فروخته شده

مسأله  .1582از شوراخط صوححح بوودن وعاولوه آن اسووت کوه فروشونده حتوانود کوواالی
وعحن فروختوه شوده را حوه خر خودار تحو وویل دهود 1و در فوروش سو وهام ،ههح و ون قودر کوه

سهو وام حه صورت رسه وی حه نام خرخدار ش وود ،برای وحقق شدن شو ورط ووذکور کوافی
است و تحویل دادن عحن سهام شرکت سهاوی حه خرخدار الزم نحست.

2

□ خرخد سهام حانک

مسأله  .1583خرخوود سووهام حانوکهووایی از حووالد اسووالوی کووه فعالحووت آنهووا وجتنووی بوور

قوووانحن وشووتهل بوور رحووا حاشوود (واننوود درخافووت دیرکوورد و خسووارت تووأخحر تأدخووۀ دیوون و

کووواروزد قووورض) 3،چنانچ ووه ههوووراه حوووا اذن خ ووا وکال ووت ح ووه و وودیران حان ووک ب وورای انج ووام
وعاوالت ربوی حاشد 4،تكلحفا حرام است.

ههحن حكن ،در جایی کوه فورد حخواهود چنوحن سوهاوی را در ولكحوت خوود حواقی

حگذارد نحز جاری است.

5

ولوی ا گور خر خوودار سوهام حتوانوود حوه ووودیرخت ورکوزی حانووک اعوالم کنوود کوه حانووک در

انجام وعاوالت ربوى در شعب خود ،ووأذون خوا وکحول از طورف او نهویحاشود ،از آنجوا

که وعاولۀ ربوى حه او ونتسب نهیشود ،در این فرض خر خود اصول سوهام خوا حقوای آن

در ولكحت او  -حوا رعاخوت نكتوهای کوه در وسوألۀ حعود ذکور وویشوود  -اشوكال نودارد و
 .1قدرت بر تسلحن.
 .2حلكه این کار عرفا وقدور نهیحاشد.
 .3ونظور ،کاروزدی است که در ضهن قرض توسط قرض دهنده شرط شده است.
 .4هرچند حه نحو شرط ارتكازی در هنگام خرخد سهام که شاخد غالجا نحز چنحن حاشد؛ توضحح اقسوام شورط
در جلد سوم ،وسألۀ « »744ذکر شده است.
 .5الجتووه ،در وووواردی کووه فوورد خووود اقوودام حووه تهحووۀ سووهام وووذکور نكوورده ،حلكووه وووثال از جانووب نهوواد خووا شووخص
دخگری حدون ههاهنگی و حهطور فضولی سهام وذکور حه نام وی شده و او قجل خا حعد از واگذاری سوهام،
اذن و اجازهای نسجت حوه وا گوذاری ووذکور نوداده و در آن تصورفی هون نهی کنود ،حواقی بوودن سوهام حوه نوام
وی ،تكلحفی براخش اخجاد نهی کند.
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تكلحفا ورتكب گناه رحا نشده است.
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مسأله  .1584اگر فردی سهام حانکهای حوالد اسوالوی را کوه فعالحوت آنهوا وجتنوی بور
قوانحن وشتهل بر رحا ویحاشد خرخداری کرده حاشد و حخواهد آن را حفروشود ،چنانچوه
حا خرخدار شرط نكند که وی حانک را وکحل خا وأذون در وعاوالت ربوی نهاخد ،فروش

آن اشووكال ن وودارد و تكلحف ووا ج ووایز اس ووت؛ حلكووه گ وواهی جه ووت ره ووایی از ح وورام  -ح ووا
توضححی که در وسأله قجل بیان شد  -واجب است؛

الجته ،اگر وعلوم حاشد حخشوی از سوهام حانوک وشوتهل بور اوووال حورام اسوت  -واننود

اووووالی کووه حووه نوواحق از وسوولهانان وصووادره شووده خووا سووودهای ر بوووی کووه از آنووان گرفتووه

شده جزء سرواخۀ و سهام سهامداران قورار گرفتوه حاشود  -وعاولوۀ آن قسوهت از سوهام
وضووعا حاطوول اسووت و خر خوودار والووک آن نهیشووود و در فوورض فووروش آن حووه شووخص

دخگوور ،وعاولووه نسووجت حووه وقوودار حووالل  -حووا رعاخووت شووراخط صووحت خر خوود و فووروش -
2
صححح ویحاشد و نسجت حه وقدار حرام فضولی و حاطل است؛
وگر آنكوه از صواحجان آن حاللحوت گرفتوه شوود و آنوان وعاولوه را اجوازه دهنود و در

صووورتی کووه دسترسووی حووه صوواحجان وسوولهان آن هرچنوود حووا فحووص و تحقحووق وهكوون

نجاشد ،حاخد عوض آن را از حاحت اووال وجهول الهالک خوا در حكون آن 3حوا اذن حواکن

شرع 4حه فقرای شحعۀ وتدین صدقه حدهد 5و چنانچه صاحجان وال و وقودار حورام از
سهام وعلوم نجاشد ،در وورد آن احكام وذکور در جلد دوم ،فصل «خهس» ،وجحوث

 .1لكون غالجووا بوورای عهوووم ،دسترسووی و اعووالم حووه وودیرخت ورکووزی حانووک وقوودو ر نحسووت و از آنجووا کووه سووهام،
وشاع در کل شعب حانكی است ،اعالم حه وسؤول چند شعجه از شعب حانک ،کافی نحست.
 .2حنووابراین ،تصوورف وی در ثهوون وعاولووه نسووجت حووه وقوودار حوورام جووایز نحسووت؛ وگوور آنكووه حدانوود کووه خر خوودار
حتی در صورت حاطل بودن وعاوله نحز راضی حه تصرف است.
 .3در فوورض وووذکور ،ایوون وووال نسووجت حووه حانووکهووای خصوصووی وجهووول الهالووک وحسوووب ووویشووود و در
حانکهای دولتی خا نحهه دولتی (وشترک) ،در حكن وجهول الهالک ویحاشد.
 .4لزوم اجازه از حاکن شرع نسجت حه حانکهای خصوصی ،حنابر احتحاط واجب ویحاشد.
 .5در ووردی که فرد قصد دارد حعد از فروش سهام ،از ثهن درخافتی اقدام حه پرداخت صودقه حوه فقورا نهاخود،
ویتواند وقدار حرام را حا حاکن شرع خا وکحل وی حه قحهت وتعارف آن در ذوۀ خوخش وصوالحه نهاخود توا
جزء حرام حه ولكحت وی درآوده و وجاز حه فروش آن گردد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

«خهس حالل وخلوط حه حرام» جاری ویشود.

شوواخان ذکووور اسوووت ،چنانچوووه وشوووتهل بووودن اصوول سووهام حانووک بوور اووووال حوورام

وشكوک حاشد ،فروش خا خرخد آن  -حا لحاظ سایر شراخط صوحت وعواوالت سوهام -
وضعا صححح است و حكن تكلحفی آن در این وسأله و وسألۀ قجل بیان شد.

مسأله  .1585اگوور فوورد سووهام حانووکهووایی از حووالد اسووالوی را کووه فعالحووتهووای آنهووا
وشتهل بر رحا اسوت ،خرخوداری کنود و از حانوک سوود سوهام درخافوت نهاخود ،چنانچوه

سووود وووذکور فقووط ور بوووط حووه فعالحووتهووای ر بوووی حاشوود ،الزم اسووت آن را حووه فقوورای

شووحعۀ وتوودین حووا اذن حووا کن شوورع 1صوودقه دهوود و ا گوور سووود وخلوووط از فعالحووتهووای
حالل و حرام هر دو است ،احكام وذکور در فصل «خهس» ،وجحوث «خهوس حوالل

وخلوط حه حرام» در وورد آن جاری ویشود.

□ خرخد سهام شرکتهایی که تولحدات حرام خا فعالحت ربوی دارند

مسأله  .1586خرخ وود سوووهام ش وورکته ووای س ووهاوی ک ووه اق وودام ح ووه تولح وودات ح وورام و
ناوشروع واننود شوراب و وسوكرات ،ووواد غوذایی وشوتهل بور گوشوت خووک خوا وحتوه و

وانند آن وینهاخند جایز نحست.

ههحن طور ،حكن خرخد سهام شورکتهوایی کوه بورای اداووۀ فعالحتشوان اقودام حوه

وعاوالت وشتهل بر رحا وینهاخند 2خا قسهتی از درآود خووخش را صورف خر خود سوهام

حانکهای ربوی وینهاخند خا اقدام حه درخافت قورض خوا تسوهحالت ر بووی وویکننود 3از
آنچه در وساجل قجل گذشت روشن ویشود.

 .1لزوم اجازه از حاکن شرع در حانکهای خصوصی ،حنابر احتحاط واجب ویحاشد.
 .2وثوول فووروش نسووحۀ وحصوووالت کووه در ضووهن آن شوورط شووود در صووورت تووأخحر وشووتری در پرداخووت حوودهی
حاحت ثهن وعاوله ،حاخد فالن وجلغ حاحت دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام بپردازد.
 .3وثال اقدام حه درخافت تسهحالت وراححه خا فوروش اقسواطی از حانوک ووینهاخنود کوه در ضوهن آن دیرکورد خوا
خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام حاحت تأخحر در پرداخت دین شرط شده است.
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□ خرخد سهام شرکتهایی که قوانحن خالف شر ع دارند

٭ وعهووال خر خودار سوهام ،در هنگوام خر خود خووا پوس از آن ،حوه هحوأت وودیره و ووودیر

عاول شرکت وکالت خا اذن ویدهد تا حسب قووانحن عهوووی شورکتهوای سوهاوی و
وقررات وصوحه در وجهوع عهوووی خوا هحوأت وودیره شورکت عهول نهاخنود و شورکت را

اداره نهاخوند و فرد حا خرخد سه وام ،عهال قووانحن ور بووط حوه شرکو وتهوای سوهاوی و نحوز
آنچه که قانون نحست ،ولی جزء وقررات شرک وت سهاوی اس وت را ویپذیرد.

مسأله  .1587قوووانحن و وقووررات شوورکتی کووه سووهام آن توس وط فوورد خر خووداری شووده و
رعاخت آن قوانحن و وقررات وورد وکالت خوا اذن خر خودار وویحاشود ،نجاخود خوالف شورع

وحسوب شود؛ وانند اخنكه هحأت ودیره شرکت سهاوی وصوب نهاخند که قرض خوا
تسهحالت ربوی از حانک برای شرکت سهاوی درخافت شود.
□ خرخد سهام شرکتهای صهحونحستی

مسأله  .1588خرخوود سووهام وربوووط حووه دولووت اسووراجحل و شوورکتهووای صهحونحسووتی
جووایز نحسووت و نحووز اگوور وعلوووم حاشوود کووه شوورکت دخگووری حووا پرداخووت حخشووی از درآووود

خوخش حه عنوان والحات و وانند آن حوهطوور وو ثر و و کود از دولوت اسوراجحل حهاخوت و

پشووتحجانی ووویکنوود ،خرخوود سووهام آنهووا جووایز نحسووت و نوووعی کهووک و اعانووه بوور ظلوون
وحسوب ویشود.

□ خرخد سهام شرکتهایی که ون قانونی دارد

مسأله  .1589ا گوور خر خوود و فووروش سووهام شوورکتی قانونووا وهنوووع حاشوود ،وخالفووت حووا
قانون وورد رخصت نجوده و اجازه داده نهیشود.
□ درخافت اعتجار والی برای وعاوالت سهام

٭ گووواه افووووراد اقوووودام حوووه درخافوووت «اعتجوووار وعووواوالتی» از کوووارگزاریهوووای بوووورس
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وینهاخند؛ اعتجار وعاوالتی حوه وعنوای قورض گورفتن سورواخه از کوارگزاری حوه صوورت
ووقت 1جهت انجام وعاوالت سهام خا غحر آن در بورس ویحاشد.

مسأله  .1591اگوور درخافووت اعتجووار وووالی حووا توضووحح فوووق (قوورض وووذکور) ،وشووروط حووه

پرداخت وجلغی  -هرچند اندک وثال  - %1حه عنوان سود خا کاروزد حاشد ،قرض ربوی
و حرام وحسوب ویشود.
□ قرض دادن سهام

٭ در برخی از ووارد ،کارگزار بورس از صاحب سهام ویخواهود توافوقناووهای را حوا

عنوان «اعالوحه رضاخت وام» اوضا کند که طجق آن ،کارگزار وکالت دارد سهام وی را
حه شخص ثالث قرض دهد و حه نام وی ثجت نهاخد حه این شورط کوه در هنگوام ادای

حدهی ،قرض گحرنده حه ههان تعداد سهام حه وی بپردازد.
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مسأله  .1591در فوورض فووووق ،اگووور سوووهام وووذکور وتعلووق حووه اووووالی حاشوود کووه عرفووا

«قحهی» 3وحسوب ویشود ،قرض گحرنوده فقوط قحهوت زووان قورض را ضواون اسوت.

حنابراین ،چنانچه در هنگام ادای قرض ،ارزش سوهام نسوجت حوه زووان قورض افوزاخش

خافته حاشد ،قرض وذکور ربوی وحسوب ویشود.

عووالوه بوور آن ،چنانچووه قوورض دهنووده در ضووهن قوورض شوورط نهاخوود کووه تهووام خووا

 .1وثال حستههای اعتجاری وام حا سررسحد خک واهه ،سه واهه ،شش واهه ،خک ساله.
 .2این عهل را «فروش سهام استقراضی» ویناونود؛ فوروش سوهام استقراضوی وعهووال زووانی اتفواق وویافتود
که والک سهام انتظار دارد در آخنده قحهت سهام ثاحت وانده خا حواال وویرود و قصود فوروش سوهام خوود را
ندارد و ویخواهد افزون بر سود سوهام از افوزاخش قحهوت سوهام نحوز ونتفوع شوود .در وقابول ،قورض گحرنوده
انتظار دارد قحهت سهام وذکور تغحیر نكرده خا کاهش پیدا کند ،وی حه صاحب سوهام پیشونهاد «فوروش
سهام استقراضی» را ویدهد ،صاحب سهام ویبینود حوا قور ض دادن سوهام خوود ،افوزون بور حفوظ اصول
سهام و اسوتفاده از سوود آن ،وجلغوی هون حوه صوورت بهوره درخافوت وویکنود و قورض گحرنوده وعتقود اسوت
ویتواند حا فروش سوهام ووذکور اقودام حوه فعالحوت در بوورس و سوود کسوب نهاخود و پوس از گذشوت وودتی
سهام وذکور را حا قحهت سابق خا کهتر تهحه و حه قرض دهنده پس دهد.
 .3تعرخف اووال «قحهی» در جلد سوم ،وسألۀ « »1040ذکر شد.
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قسهتی از سود حاصل از حسواب سورواخهگوذاری وتعلوق حوه وی حاشود 1،ایون قورارداد
نحز از وصادیق قرض ربوی وحسوب شده و حرام ویحاشد.

مسأله  .1592اگر فرد وتقاضی وام حوه صواحب سوهام پیشونهاد دهود کوه سوهاوش را
خودش فروخته خا او را وکحل در فروش آن نهاخد و قحهت فروش سوهام را حوه وی قورض

دهوود ،چنانچووه قوورض وووذکور وشووروط حووه درخافووت بهووره حاشوود ،احكووام قوورض ر بوووی را
دارد.

□ افزاخش سهام

٭ شرکتهای سهاوی برای «افزاخش سهام» خوخش راههای وختلفوی دارنود کوه از

جهله آنها ووارد ذیل است:

 .1از وحوول آورده نقوودی جدخوود؛  .2از وحوول سووود انجاشووته؛  .3افووزاخش سووهام از

وحل تجدخد ارزخابی داراییها.
افزاخش سهن حه روش اول

٭ در روش نخست ،افزاخش سوهام ،نحازونود توأوحن ونواحع جدخود اسوت و شورکت

اولوخت در تهحه آن را برای سهامداران فعلی قرار وویدهود؛ حوه ایون صوورت کوه اوراقوی

تحت عنوان «اوراق حق تقدم سهام» در اختحار آنان قرار ویگحرد؛

سهامدار در ودت زوان وجاز بورای وعواوالت ایون اوراق (ووثال  4وواه)  -کوه حوه آن

«وهلت پذیرهنوخسی» گفته ویشود  -ویتواند وجلغ اسهی سهام را در ودت وقورر حوه

شرکت پرداخت نهاخد و حه ودیر عاول خا هحأت ودیره شرکت سهاوی وکالت خوا اذن
 .1زیرا وعهوال حنای توافق طورفحن بور ایون اسوت کوه قورض گحرنوده وجلغوی را (وعوادل قحهوت فوروش حوه عوالوۀ
درصدی بیشتر) حه صورت وثحقه در اختحار کارگزار قرار ویدهد (حساب ودخعه) تا چنانچه حه هور علتوی
قرض گحرنده نتوانست سهام را برگرداند ،کارگزار حتواند از این حساب ،قرض را تسووخه نهاخود ،ایون وثحقوه
در حساب سرواخهگذاری وکالتی سوددار نگهداری ویشود.
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دهد که داراییهای الزم برای افزاخش سهام را حهطور وشاع خرخداری نهاخند .
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افزاخش سهام حه روش دوم

٭ خكوووی از روشهوووای افوووزاخش سوووهام در شوورکتهووای سووهاوی ،اسووتفاده از سووود

انجاشووته 3اسووت؛ در ایوون روش ،سووهامداران پووولی بوورای سووهام جدخوود خووود پرداخووت

نهوویکننوود ،حلكووه ووودیر عاووول خووا هحووأت ووودیره شوورکت سووهاوی حووا وکالووت خووا اذن از
سهامداران داراییهای وورد نحاز برای افزاخش سوهام را حوهطوور وشواع حوا سوود انجاشوت
شده خرخداری ویکنند؛
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افزاخش سهام حه روش سوم

٭ خكی دخگر از روشهای افزاخش سهام در شورکتهوای سوهاوی ،تجدخود ارز خوابی

داراییهوا اسوت؛ شورکت دارایویهوای خوود ،نظحور زووحن ،سواختهان ،واشوحن آالت و

تجهحووزات ،سوورواخه گووذاریهووا و … را وووورد تجدخوود ارز خووابی قوورار ووویدهوود ،حووا ایوون کووار
ارزش داراییهای شرکت در تراز ناوۀ والی حه روز ویشود.
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 .1حه دلحل اخنكه سهام داران خک شرکت ،خواهان حفظ حقوق ،ونافع و ووقعحت خود در شرکت هسوتند،
این انتظار را دارند که حعد از افزاخش سهام شورکت ،درصود والكحوت خوود در شورکت را نسوجت حوه قجول از
افووزاخش سووهام حفووظ کننوود و در صووورت انتشووار سووهام جدخوود نسووجت حووه سووایر خر خووداران اولوخووت داشووته
حاشووند؛ حووه ایوون اولوخووت در خر خوود سووهام نسووجت حووه سووهامداران جدخوود« ،حووق تقوودم خر خوود سووهام» گفتووه
ووویشووود و از آنجووا کووه وعهوووال قحهووت پیشوونهادی وا گووذاری سووهام شوورکت ،کهتوور از قحهووت حووازار سووهام
است ،سهامداران از این حق تقدم استفاده وی کنند.
 .2چنانچه پس از اتهام وهلت پذیرهنوخسی ،سهامدار از حق تقدم خود استفاده نكنود ،شورکت ایون حوق را
حسب وکالت خا اذنی که از سهامدار دارد در بورس حه دخگری واگذار ویکند و وجلغ حاصول از آن را حعود
از کسوور کوواروزد حووه حسوواب سووهامدار واریووز وووینهاخوود ،کووه حكوون فقهووی آن از آنچووه در اداوووه ذکوور ووویگووردد
روشن ویشود.
 .3ونظ ووور ،درصووودی از س ووود س ووهامداران اسوووت کوووه ش وورکته ووا ووظ ووف هس ووتند س ووالحانه آن را ح ووه جه ووت
هزخنههای شرکت سهاوی نگهداری نهاخند و بین اعضا توزخع نهیشود.
 .4در ایون روش ،درصود والكحوت سوهامدار در شورکت تغحیوری پیودا نهویکنود و حوه ههوان نسوجت کوه تعوداد
سهام زخاد ویشود ،قحهت سهام کاهش پیدا ویکند؛ حه سهام وذکور «سهام جایزه» هن گفته ویشود.
 .5در این روش نحز ،پوولی حوه شورکت وارد نهویشوود و فقوط خوک عهلحوات حسواحداری در صوورتهوای ووالی
شرکت رخ ویدهد و حه ههان وقدار کوه تعوداد سوهام فورد افوزاخش پیودا وویکنود ،قحهوت آن کواهش پیودا
وینهاخد ،در نتحجه تغحیری در دارایی سهامدار و درصد والكحت وی در شرکت رخ نهیدهد.
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حکن افزاخش سهام حه روشهای فوق

مسأله  .1593اقوودام حووه افووزاخش سووهام حووه هوور خووک از سووه روش وووذکور ،فووی نفسووه
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اشكال ندارد.

مسأله  .1594اگوور سووهامداری کووه دارای حووق تقوودم در خر خوود سووهام جدخوود 2اسووت،

حخواهوود حووق تقوودم خوووخش را حووه شووخص دخگووری وا گووذار نهاخوود ،ووویتوان ود در ازای
درخافت وجلوغ وعحنوی از حوق قوانونی خوود صورف نظور نهاخود و زوحنوۀ اسوتفاده از آن را

برای شخص وذکور فراهن نهاخد؛

وانند اخنكه شخص وتقاضی ،وجلغ وعحنی را حه سهامدار هجه خا وصوالحه نهاخود

وشروط حه اخنكه این اوتحاز و حق را در اختحار وی قرار دهد و سهامدار هجوه خوا صولح
وذکور را قجول نهاخد.
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 .3 oسایر اوراق بهادار
 توضححات کلی و اصطالحات وربوط حه اوراق بهادار

٭ اووووروزه اندخشوووهندان ووووالی اسوووالوی ،ح ووا اس ووتفاده از عق ووود و اخقاع ووات ش وورعی

وتناسوووب حووا نحازهوووای ووووالی جواووووع اسووالوی ،گونووههووای وختلفووی از «اوراق بهووادار

اسووالوی» را طراحووی کووردهانوود و وعتقدنوود جوواخگزین وناسووجی بوورای اوراق قرضووۀ ر بوووی
است که ویتواند در بورس 4عرضه شده و وورد وجادله قرار گحرند؛

اساوی برخی از این اوراق  -غحر از اوراق سهام  -عجارت هستند از:
 .1اوراق اجاره؛  .2اوراق وراححه؛  .3اوراق سلف؛

 .1حه خودی خود و حا صرف نظر از عناوین دخگر.
 .2در روش اول.
 .3ههچنان که ویتوان از شحوههای دخگری که در واگذاری اوتحاز وام خا تسوهحالت در وسوألۀ « »1045بیوان
شد ،استفاده نهود.
 .4خا فرابورس خا وراکز والی وشاحه.
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 .4اوراق وشارکت؛  .5اوراق وضار حه؛

 .6اوراق وزارعه؛  .7اوراق وساقات؛
 .8اوراق ُجعاله؛  .9اوراق استصناع؛  .11اوراق ونفعت؛

 .11اوراق خرخد دین؛ .12 1اوراق رهنی؛
 .13اوراق قرضالحسنه.

٭ اوراق بهادار ،وعهوال دارای تهام خا برخی از ارکان قانونی ذیل ویحاشند:

.1بايی :شخص حقوقی 2وتقاضی انتشوار اوراق اجواره اسوت کوه اوراق حوا هودف

تأوحن والی وی ونتشر ویشود.

.2صازباواوزاق :افوراد حقحقوی خوا حقووقی هسوتند کوه حوا هودف سورواخه گذاری،

اقدام حه تهحۀ این اوراق وی کنند.

.3شسكثواسطيفايهفادواسفط(ياشفساوزاق  :شوخص حقووقی اسوت کوه نقوش

«واسطه و وکحل» بین حانی و دارندگان اوراق را اخفاء وی کند.

.4اهففیى :شووخص حقوووقی اسووت کووه حووه نهاخنوودگی از سوورواخهگووذاران و حووه ونظووور

حفووظ ونووافع آنووان در چووارچوب وقووررات ،وسووؤولحت نظووارت بوور کوول فراخنوود عهلحوواتی
اوراق را عهدهدار است.
ّ .5
زجبففهبًففدی :شخصووحت حقوووقی اسووت کووه درخصوووص توانووایی خ وک
هؤسسففۀ 

شوورکت در اخفووای کاووول و حووه ووقووع تعهووداتش ناشووی از انتشووار اوراق بهووادار و غحوور آن،

اظهارنظر وینهاخد .ههچنحن ،رخسک شرکتها و حازدهی آنها را وشخص وی کنود و

بوور ایوون اسوواس اقوودام حووه رتجووهحنوودی شوورکتهووای بورسووی و اختصوواص رتجووۀ اعتجوواری
وعحن و از پیش تعرخف شده حه آنان وینهاخد.

.6ضاهى :شخص حقوقی است که پرداخت سود و حازپرداخوت اصول سورواخه را

 .1از جهله اوراق خرخد دین ،اوراق خزانه (اسناد خزانه) است ،که توضحح آن در اداوه خواهد آود.
 .2فرق ندارد شخصوحت حقووقی ووذکور وسوتقل حاشود خوا غحور وسوتقل بووده و ههچوون شورکتهوای سوهاوی
ونحل در اعضای حقحقی آن حاشد و این وطلب در سایر ووارد نحز جار ی است.
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ضهانت وی کند ،پس در صورتی که شورکت ونتشور کننودۀ اوراق نتوانود حوه تعهودات
خووود عهوول کنوود ،الزم اسووت ضوواون اوراق اقوودام نهاخوود؛ وعهوووال حانکهووا ،و سسووات
والی و اعتجاری و شرکتهای بیهه حه عنوان ضاون اوراق انتخاب ویشوند.

.7عاهلفسوش :شخص حقووقی اسوت کوه وظحفوۀ عرضوۀ اولحوۀ اوراق را بور عهوده

دارد؛ وعهوووال شوورکتهای کوووارگزاری رسووهی بووورس خووا حانکهووا ،و سسووات وووالی و
اعتجاری حه عنوان عاول فروش انتخاب ویشوند.

.8عاهلپسداخث :کلحه پرداختها (سود اوراق و اصل سرواخه در پاخوان دوره) کوه

حه دارندگان اوراق داده ویشود توسط عاول پرداخت انجام ویگردد ،حه این صورت
کوووه وجووووه وربوطوووه را از شوووورکت ونتشووور کنن ووده اوراق (حوووانی) درخاف ووت نه وووده و ح ووه

سرواخه گذاران پرداخت وی کند.

.9باشازگسداو :وهنتورین وظحفوۀ حوازارگردان تضوهحن نقودشووندگی او راق اسوت؛ در

صووورتی کووه سوورواخه گذار حخواهوود پوویش از ووعوود سررسووحد  ،اوراق خووود را حووه فووروش

برسوواند ویتوانوود از طریووق وعوواوالت ثانو خووه در بووورس اوراق بهووادار اقوودام کنوود و ا گوور
کسی حه عنوان خرخدار اوراق وجود نداشته حاشد ،حازارگردان ووظف است اوراق را حه

ههان قحهت اصلی از سرواخهگذار خرخداری نهاخد.
□ حکن کحفحت والکحت صاحجان اوراق بهادار

مسأله  .1595اوراق وذکور  -چه حه صورت برگۀ کاغذی و چه حه صوورت الكترونحكوی

و دخجحتوال  -هرچنوود در حووازار بووورس حووه نووام «اوراق بهوادار» وعووروف شوودهانوود ولووی خووود،

دارای والحت نهیحاشند و وعاوله بر خوود آنهوا صوححح نحسوت ،حلكوه ایون اوراق نووعی

نشانه و سند برای تحقق قرارداد «خاصی» بین طرفحن ویحاشد.
 توضححات تفصحلی هر خک از اوراق بهادار

در اداوه حه توضحح هر خک از اوراق بهادار  -غحور اوراق سوهام  -و سوپس حكون آن

پرداخته ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

□  .9اوراق اجاره
توضحح اوراق اجاره و اقسام آن

٭ «او راق اجوواره» اوراق بهوواداری اسووت کووه دارنوودۀ آن حووه صووورت وشوواع ،والووک

حخشی از دارایی است که ونافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای ودت وعحن حوه حوانی
واگذار ویشود؛

حووه ایوون صووورت کووه حووانی حووا وراجعووه حووه و سسووۀ اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط،

سفارش خود وجنی بر آوادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعالم وینهاخد؛

شوورکت واسووط حعوود از گوورفتن وجوووزات الزم قووانونی اقوودام حووه انتشووار اوراق اجوواره

ویکند و وتقاضحان درخافت اوراق اجواره ،حوا پرداخوت وجووه نقودی و درخافوت اوراق
اجاره ،حه و سسۀ والی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت ویدهند تا اقدام حه خر خود

کاالیی حا قاحلحت اجاره 1حه صورت وشاع برای سرواخهگذاران نهاخد؛

سووپس شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق ،کوواالی وووذکور را حووه صووورت

اجووارۀ عووادی خووا اجوواره حووه شوورط تهلحووک در اختحووار دولووت خووا اشووخاص حقحقووی خووا

حقوووقی (حووانی) قوورار ووویدهوود 2و اجووارهبهووای آن در انتهووای دوره خووا احتوودای آن ،خووا حووا

سررسووحدهای واهانووه ،فصوولی خووا سوواالنه درخافووت ووویشووود و پووس از کسوور درصوودی حووه

عنوان حق الوکالۀ شرکت واسط و کواروزد و سسوۀ اووحن و و سسوۀ رتجوهحنودی و سوایر

هزخنهها ،بین صاحجان اوراق توزخع ویگردد.

٭ اوراق اجاره بر اساس توجه حه هدف انتشار ،حه چند دسته تقسحن ویشوند:

.1اوزاقاخازۀجأهیىدازايی :اوراقی هستند کوه در آن شورکت واسوط ،خوک دارایوی

خووا وجهوعووهای از دارایوویهووای وووورد احتحوواح حووانی را حووا وکالووت از صوواحجان اوراق ،حووه
 .1وانند زوحن ،ساختهان ،اواکن تجاری ،هواپیها ،کشتی ،قطار ،خودرو ،سد ،اسوكله ،ابوزارآالت صونعتی
خا کشاورزی.
 .2فعالحت خرخد دارایی و اجارۀ عادی خا اجاره حه شرط تهلحک ویتواند برای خک نوحت حاشود خوا حوا رعاخوت
سررسحد اوراق اجاره ،چند ورتجه تكرار شود.
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صورت وشاع برای آنان خرخداری نهوده و حه حانی اجاره ویدهد و حدین شوحوه ،حوانی

دارایی وورد نحاز خود را تأوحن وینهاخد.

.2اوزاقاخازۀجأهیىيمديًگی :اوراقی هستند که در آن ،شورکت واسوط حوه وکالوت

از طوورف صوواحجان اوراق ،دارایووی ثاحووت و حووا دواوووی را از حووانی حووه صووورت وشوواع بوورای
آنان خرخداری کرده 1و در ضهن وعاوله شرط ویشود که وورد وعاوله حه حوانی اجواره

داده شود ،سپس شرکت واسط وجددا آن را حه حانی اجاره ویدهد ،حدین شحوه حوانی
اقدام حه تأوحن نقدخنگی وورد نحاز خود ویکند.

.3اوزاقاخازههبحًیبسسهام :اوراقی هستند که در آن ،شرکت واسط حه وکالت از

طوورف صوواحجان اوراق ،سووهام شوورکت سووهاوی را کووه ور بوووط حووه حووانی اسووت از وی حووه

صورت وشاع برای آنان خرخداری کرده ،سپس حسب شورط ضوهن قورارداد ،وجوددا

حه حانی اجاره حه شرط تهلحوک وویدهود ،حودین شوحوه حوانی اقودام حوه توأوحن نقودخنگی
وورد نحاز خود ویکند.

در این شحوه حسب وقررات بورس ،سهام شرکتهای سهاوی در صورتی وجنوای

انتشووار اوراق اجوواره قوورار ووویگحوورد کووه دارایوویهووای غحوور قابوول اجووارۀ آنهووا ،نسووجت حووه

داراییهای قابل اجاره (داراییهای ثاحت و حادوام) جنجۀ تجعی داشته حاشد 2و وجلغ
انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری وعوحن وویشوود کوه از وجلوغ دارایویهوای قابول

اجاره 3بیشتر نجاشد.

.4اوزاقاخازهخهثجشكیلسسهايهشسكثهایلیصيًگ :

هوودف از ایووون نوووع اوراق اجووواره ،تشووكحل سوورواخه بوورای فعالحووت تجوواری حووهطووور

 .1شرکت واسط در ضهن وعاوله شرط وینهاخد که حانی ،دارایی خرخداری شده را از وی اجاره نهاخد.
 .2الجته ،این نسجتسنجی حعد از کسر حدهكاریهای شرکت صورت ویگحرد.
 .3چنانچه در ازای حخشی از داراییهای ثاحت حدهی وجود داشته حاشد ،حه جهت رعاخت انضوجاط ووالی،
شرکت ویتواند حداکثر حه اندازۀ وا حه التفاوت داراییهای ثاحت و حدهی ،نسجت حه انتشار اوراق اجاره
اقدام نهاخد.
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وسووتهر ووویحاشوود .حووانی (شوورکت لحزخنووو) 1حووا وراجعووه حووه و سس وۀ اوووحن و تأسووحس

شوورکت واسووط و انتشووار اوراق اجوواره ،وجوووه افووراد را جهووعآوری کوورده و حووه وکالووت از

طوورف آنووان ،حووه صووورت وسووتهر کاالهووای وووورد نحوواز دولووت ،سووازوانهووای دولتووی،

شوورکتهووای واحسووته حووه دولووت و حنگوواههووای اقتصووادی حخووش خصوصووی و وصوورف
کنندگان را از تولحد کنندگان خا وراکز فروش حه صوورت نقود خر خوده ،سوپس حوا افوزودن

نرخ وعحنی حوه عنووان سوود ،حوه صوورت اجواره حوه شورط تهلحوک حوه وصورف کننودگان

نهایی اجاره ویدهد.

.5اوزاقاخازهزهًی :هدف از انتشار این اوراق تجدیل کردن «تسهحالت اجاره حوه

شوورط تهلحووک» (و سس وۀ وووالی واننوود حانووک خووا شوورکت لحزخنووو) حووه «اوراق بهووادار»
است؛

حانووک خووا شوورکت لحزخنووو دارایوویهووای ز خووادی 2را طجووق قوورارداد اجوواره حووه شوورط

تهلحک حه اشخاص حقحقی خا حقوقی واگذار کورده و حوه صوورت واهانوه خوا فصولی خوا

طور دخگر ،اجارهبهای آنها را درخافت ویکند؛

حا استفاده از اوراق اجارۀ رهنی ،وویتووان ایون دارایویهوای حوا حوازده را نقود کورده و

دوحوواره در طوورحهووای وختلووف اقتصووادی خووا تسووهحالت جدخوود حكووار گرفووت؛ حووه ایوون

صووورت کووه شوورکت واسووط حووه وکالووت ،دارای ویهووای وووذکور را از حووانی (و سسووه وووالی

واننوود حانووک خووا شوورکت لحزخنووو) بوورای صوواحجان اوراق حووه صووورت وشوواع خر خووداری

وینهاخد 3و در ضهن وعاوله ،شرکت واسط از طرف حانی حا خر خودار شورط ووینهاخود
در صووورتی کووه وسووتأجر حووه تعهوودات خوووخش عهوول کنوود و اجوواره بهووا را حووهطووور کاووول

 .1شرکت لحزخنو شرکتی است که اقدام حه واگذاری کاال حه صورت نسحه (رأسی خا اقساطی) وینهاخد.
 .2واننوود واحوودهای وسووكونی کووه حانووک آن را احووداث کوورده خووا خرخووده ،سووپس حووه صووورت اجوواره حووه شوورط
تهلحک حه خانوارها واگذار کرده است.
 .3وعاولۀ وذکور حه صورت وسلوب الهنافع واقع ویشود؛ زیرا ونافع ودت اجاره وربوط حه وستأجر اسوت و
حه خرخدارونتقل نهیشود.
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بپردازد ،خرخدار ووظف است وال وورد اجاره را حه وی تهلحک نهاخد.

در اوراق رهنی وذکور ،دارایوی در والكحوت صواحب اوراق حواقی وویوانود و نووعی

وثحقوووه وحسووووب وووویشوووود و توووا وس ووتأجر ته وواوی اقس وواط را نپ ووردازد ،ص وواحب اوراق
ویتواند از تهلحک وال وورد اجاره حه وی خودداری نهاخد.

شاخان ذکر است ،از آنجا که اقساط حاقحهاندۀ اجاره بها ،جوزء وطالجوات حانوک خوا

شوورکت لحزخنووو (حووانی) از وسووتأجران وحسوووب ووویشووود ،وا گووذاری آن حووه دو شووحوه
وهكن است:

الف.شس ضمىعمد :شرکت واسط از طرف خرخدار حوا حوانی شورط ووینهاخود کوه

اقسوواط حاقحهانوودۀ اجوواره بهووا را حووه خرخوودار بپووردازد کووه حووا شوورط وووذکور ،حووانی ووظووف
ویشود اقساط وذکور را در اختحار صاحب اوراق قرار دهد.

ب.خسيدديفى :شورکت واسوط در هنگوام خر خود دارایویهوا بورای صواحجان اوراق،

وطالجوات وووذکور را نحووز حوه صووورت وشوواع بورای آنووان حووه ثهون نقوود خر خووداری نهاخوود ،در

ایوووون صووووورت صووواحجان اوراق ،اقسوووواط حاقحهانووودۀ اجووواره را از وسوووتأجران طلجكوووار

ویشوند.

٭ وکالتی که صاحجان اوراق اجاره حه شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجواره

ویدهند ،شاول خرخد دارایی ،واگذاری آن حه صورت اجاره عادی خا اجاره حوه شورط

تهلحک ،بیهه کردن وال وورد اجاره ،درخافت اجارهبهوا ،فوروش عوحن وسوتأجره (ووال
ووووورد اجوواره) در پاخووان ووودت اجوواره در اجووارۀ عووادی و تهلحووک عووحن وسووتأجره حووه
وستأجر در اجاره حه شرط تهلحک ،انجام عهلحوات حسواحداری و تقسوحن ونوافع بوین

صوواحجان اوراق اجوواره و تعحووین حووق الوکالووه و کسوور آن و سووایر شووؤون ووورتجط حووا اوراق

اجاره ویحاشد.

حکن اوراق اجاره

مسأله  .1596رعاخت چند نكته ،در اوراق اجاره الزم است:

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .1صوواحب اوراق ،وکالووت - 1حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -حووه شوورکت

واسط حدهد.

2

 .2شراخط صححح بودن خرخد و فروش (بیوع) در خر خود دارایوی خوا کواال حوه صوورت

وشاع برای صاحجان اوراق رعاخوت گوردد .حنوابراین ،در اوراق اجواره وجتنوی بور سوهام،

احكام وربوط حه خرخد و فروش سهام وراعات شود.

 .3وقدار وال االجاره و زوان پرداخت آن و ودت اجاره تعحین شود.

3

 .4دارایی که اجاره داده ویشود ،حاخد قاحلحت حاقی واندن داشته حاشد.

حنووووابراین ،در اوراق اج ووواره وجتنووووی بو وور سو ووهام ،الزم اسو ووت سو ووهام ،وشو ووتهل بو وور

داراییهای ثاحتی  -وانند زوحن ،ساختهان  -حاشد که قابل اجاره دادن هستند و در

ودت اجاره تجدیل نهیشوند؛

الجتووه ،در صووححح بووودن عقوود اجوواره در وووورد دارایوویهووای ثاحووت و حووا داوام شوورعا

شرط نحست که داراییهای غحر قابل اجارۀ شورکت سوهاوی ،نسوجت حوه دارایویهوای
قابل اجاره (داراییهای ثاحت و حادوام) جنجۀ تجعی داشته حاشد.

اوا از آنجا که سوهام وعهووال وشوتهل بور سورواخه در گوردش شورکت  -اعون از وجووه

نقووودی ،ووووواد اولحووه ،وحص وووالت تولح وود ش وودۀ آو ووادۀ عرض ووه حووه ح ووازار و وطالج ووات –
ویحاشد کوه قاحلحوت اجواره ندارنود خوا اجواره دادن آنهوا خوالف شورط ارتكوازی اسوت،
 .1حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
 .2شاخان ذکر است ،اگر در ضهن عقد وکالت شرط شده که ووکل (صاحب اوراق) ،وکحل (شورکت واسوط)
را عزل ننهاخود ،الزم اسوت ووکول حوه شورط ووذکور عهول نهاخود ،ولوی در صوورت عوزل و احوالغ آن حوه وکحول،
عزل واقع ویشود و وکالت حاطل وویشوود ،اووا ا گور وکالوت ووذکور در ضوهن عقود الزم واننود صولح شورط
شده حاشد ،قابل عزل نحست و وکالت حالعزل وحسوب ویشود.
 .3وحزان اجاره بها در صورتی که قرارداد اجاره حه شرط تهلحک حاشد ،وعهوال حوا در نظور گورفتن قحهوت تهوام
شدۀ کاال و سود صاحجان اوراق و حق الوکالۀ شرکت واسوط و سوایر هزخنوههوا تعحوین وویگوردد؛ الجتوه ،در
اوراق اجووارۀ رهنووی وحووزان وووال االجوواره و اقسوواط و ووودت آن قجوول از عرضووۀ اوراق اجوواره در بووورس ،توسوط
و سسۀ والی (حانک خا شرکت لحزخنو) در هنگام اعطای تسهحالت اجاره حه شورط تهلحوک وعوحن شوده
و وهكن است قسهتی از این اجاره بها نحز قجل از انتشار اوراق اجاره ،توسط و سسۀ والی درخافت شوده
حاشد.
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این حخش از سهام نجاخد ووورد اجواره واقوع شوود .ههچنوحن ،اجواره دادن ِب َرنود و نشوان

تجاری شرکتهای سهاوی حاطل است.

بر این اساس ،سرواخه در گردش سهام و درآود حاصل از آن ،وربوط حه صواحجان

اوراق اجاره (صاحجان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تهام خوا حخشوی از ایون

درآود نحز در اختحار حانی حاشد ،حانی ویتواند در ضهن عقد فروش سهام شرط نهاخد

که از طرف خرخدار (صاحب اوراق) وکحل حاشد تا درآود وذکور را حه خوود وصوالحه و

تهلحک نهاخد خا آن را حسب صالحدخد خوخش هزخنه نهاخد.

1

 .5نوووع و خصوصووحات دارایووی اجوواره داده شووده (وووال وووورد اجوواره) حنووابر احتحواط

واجووب وعلوووم حاشوود .حنووابراین ،در اجووارۀ وجتنووی بوور سووهام کووه دارایوویهووای شوورکت

سهاوی که قاحلحت اجاره دارند وتنووع و وتعودد هسوتند ،حنوابر احتحواط واجوب نووع و
خصوصحات هر دارایی وشخص حاشد.

 .6چنانچه اجاره حه شرط تهلحوک اسوت ،در پاخوان وودت اجواره ،در صوورتی کوه

وستأجر تهام اجارهبها را پرداخت نهوده و حه تعهدات ضهن عقد اجاره عهل کرده،

شرکت واسط حه وقتضای شرطی که در قرارداد اجاره ذکر شده ،حاخد وال وذکور را حوه

وستأجر هجه کند ،خا وجانا صلح نهاخد ،خا حه وجلغ ناچحزی حه وستأجر حفروشود خوا حوه

گونۀ دخگری حه وی انتقال دهد.

2

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور شوورط وووذکور حووه صووورت «شوورط نتحجووه» حاشوود ،صووححح

نحسووت و وقصووود از شوورط نتحجووه آن اسووت کووه حعوود از پاخووان خووافتن ووودت اجوواره در
صورتی که وستأجر اقساط اجارهبها را حهطوور کاوول پرداختوه حاشود ،ووال ووورد اجواره
خود حه خود و حدون انجام عقد جدخد ولک وستأجر حاشد.

3

 .7در ضووهن عقوود اجوواره ،دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام در ازای

 .1حانی ویتواند در وورد سوایر حقووق وتعلوق حوه سوهامدار واننود اسوتفاده از حوق تقودم ،حوق رأی در وجهوع
عهووی نحز از خرخدار وکالت خا اذن حگحرد.
 .2شرط حه شحوۀ وذکور« ،شرط فعل» ناوحده ویشود.
 .3توضحح بیشتر در جلد سوم ،وسألۀ « »455ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

تأخحر در پرداخوت اقسواط اجواره بهوا شورط نشوود ،وگرنوه قورارداد اوراق اجواره ،ر بووی و

حرام خواهد بود.

مسأله  .1597و سسووۀ وووالی (شوورکت واسووط) ووویتوانوود حسووب اذن خووا وکووالتی کووه از
صاحجان اوراق دارد در ازای اراجوۀ خودواتی کوه در توضوححات اوراق اجواره ذکور شود،

درصوودی از اجووارهبهووا را حووه عنوووان حووق الوکالووۀ خوووخش و نحووز کوواروزد و سسووه اوووحن و

و سسۀ رتجهحندی و سایر هزخنهها بردارد.
حکن حازار ثانوی اوراق اجاره

مسأله  .1598حعوود از تجوودیل وجوووه حاصوول از سوورواخهگووذاری ،حووه دارایوویهووایی کووه

قاحلحت اجاره دارند ،صواحجان اوراق اجواره ،حوه صوورت وشواع والوک دارایویهوا و حوه

تجع ،والک اجارهبهای حاصل از اجاره دادن آنها ویشوند؛

فروش «ووال ووورد اجواره» حوا رعاخوت سوایر شوراخط صوححح بوودن وعاولوه 1اشوكال

نودارد و در اوراق اجوواره وجتنوی بوور سوهام نحووز الزم اسوت شووراخط و احكوام فقهووی فووروش

سهام رعاخت گردد.

اوا نسجت حه «اجارهبها» که دین وحسوب ویشود ،وا گوذاری آن حوه عنووان فوروش

دین  -حا رعاخت شوراخط صوحت آن - 2جوایز اسوت .ههوحن طوور ،خر خودار ویتوانود در
ضهن فروش وال وورد اجاره حا فروشنده شرط نهاخد که اجاره بهای وودت حاقحهانوده
را حه وی بپردازد.

مسأله  .1599در وواردی که اجاره حه شرط تهلحک صوورت وی گحورد ،چنانچوه حوانی
در ضووهن فووروش دارایووی ،حووا صوواحب اوراق (خر خوودار) شوورط کنوود کووه وووورد وعاولووه را
نجاخد حا فروش و وانند آن حه شخص ثالث ونتقل نهاخد ،شرط وذکور صوححح اسوت

 .1از جهله اخنكه نوع دارایی و اوصاف آن حنابر احتحواط واجوب وعلووم حاشود و در صوورت وعلووم نجوودن آن،
جهت تصوححح وویتووان از عقود وصوالحه اسوتفاده نهوود کوه در آن الزم نحسوت کهحوت و کحفحوت سوهن
صاحب اوراق از وورد اجاره دقحقا وعلوم حاشد.
 .2تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلد سوم ،فصل «دیون» ،وجحوث «خرخود و فوروش چوک و سوفته»،
وسألۀ « »551و نحز وجحث «فروش طلب» ،وساجل « 504و حعد از آن» ذکر شد.
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و خرخدار تكلحفا جایز نحست آن را حه دخگوری ونتقول نهاخود 1و در ایون صوورت ،اوراق
اجارۀ وذکور قابل عرضه در حازار ثانوی بورس نهیحاشد.

اوا اگر چنحن شرطی نشده و واگذاری آن حوا فوروش و واننود آن حسوب وقوررات در

بورس حه شخص ثالث وجاز حاشد ،صاحب اوراق ویتوانود ووورد وعاولوه (ووال ووورد

اجاره) را حه دخگری ونتقل نهاخد و در ضهن عقود حوا شوخص ثالوث شورط وویکنود در

صورتی که وستأجر تهام وجلغ اجوارهبهوا را پرداخوت نهاخود و حوه تعهودات عقود اجواره
عهل کند ،وی حاخد وورد وعاوله (وال وورد اجاره) را حه وستأجر تهلحک نهاخد.
□  .3اوراق وراححه
توضححات اوراق وراححه و اقسام آن

٭ «اوراق وراححه» ،اوراق بهاداری است کوه وشوتهل بور وعاولوۀ ورکوب خر خود نقود

دارایی و فروش نسحۀ آن حه قحهت بیشتر است؛

٭ اوراق وراححه انواع وختلفی دارد که وهنترین آنها عجارتند از:

.1اوزاقهسابسۀجأهیىدازايی :اوراقی هستند که حانی حوه ونظوور توأوحن دارایویهوا و

کاالهووای وووورد نحوواز خوووخش ،حووا وراجعووه حووه و سس وۀ اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط

(و سسۀ والی ناشر اوراق) ،سفارش خود وجنی بر آوادگی برای انعقاد قورارداد وراححوه
را اعالم وینهاخد؛

شرکت واسط حا انتشار اوراق وراححه ،سرواخۀ صواحجان اوراق را جهوعآوری کورده

و حه وکالت از آنان اقدام حه خرخد کاالی وورد نحاز حانی (دولت خا اشخاص حقحقی خوا

حقوقی) 2حهطور وشاع وینهاخد؛

سووپس شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق ،کوواالی وووذکور را حووه صووورت

 .1الجته ،چنانچه خرخدار اقدام حه این اور نهاخد ،گناه کرده ،ولی وعاولهای که انجام داده  -حا رعاخت سوایر
شراخط صحت  -صححح ویحاشد.
 .2وانند زوحن ،ساختهان ،اواکن تجاری ،هواپیها ،کشتی ،قطار ،خودرو ،سد ،اسوكله ،ابوزارآالت صونعتی
خا کشاورزی.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نسحه حه وتقاضی (حانی) ویفروشد و حا این عهل دارنودگان اوراق حاحوت ثهون وعاولوه

نسووحه از حووانی طلجكووار ووویشوووند؛ حووانی وتعهوود ووویشووود کووه در سررسووحد وشووخص،

قحهت کاال را بپردازد؛

سود حاصل ،پس از کسر درصدی حه عنوان حوق الوکالوۀ شورکت واسوط و کواروزد

و سس ووه او ووحن و و سسو وۀ رتجوووهحنووودی و س ووایر هزخن ووهه ووا ب ووین ص وواحجان اوراق توز خ ووع

ویشود.

.2اوزاقهسابسۀجشكیلياجكمیلسسهايۀشسكثهایجدفازی :هودف از انتشوار ایون

اوراق ،تشكحل خوا تكهحول سورواخۀ شورکتهوای تجواری و رونوق حخشوحدن حوه فعالحوت
اقتصادی آنها است؛

حووانی (شوورکت تجوواری) حووا وراجعووه حووه و سسووۀ اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط و

انتشووار اوراق وراححووه ،وجوووه نقوودی دارنوودگان اوراق را جهووعآوری کوورده ،حووه وکالووت از

طرف آنان ،کاالهای وورد نحاز دولت خا اشخاص حقحقی خا حقوقی را حه صوورت نقود
خرخده و حا افزودن سود وعحنی حه صورت نسحه ویفروشد؛

در ایوون قسوون ،خرخوود نقوودی دارایووی و فووروش نسووحۀ آن حووا رعاخووت سررسووحد اوراق

وراححه چند ورتجه و حهطور وستهر تكرار ویگردد؛

سود حاصل از خرخد و فروش ،پس از کسر درصدی حه عنوان حق الوکالۀ شورکت

واسووط و کوواروزد و سسووۀ اوووحن و و سسووۀ رتجووهحنوودی و سووایر هزخنووههووا  -حووه صووورت

واهانووه ،فصوولی ،سوواالنه  -بووین صوواحجان اوراق توز خووع ووویشووود؛ در هوور وقطووع زوووانی،

دارایی صاحجان اوراق ،وهكن است ترکحجی از پوول نقود ،اجنواس و وطالجوات حاشود

که صاحجان اوراق حه صورت وشاع والک آنها هستند.

.3اوزاقهسابسهجأهیىيمفديًگی :اوراقوی هسوتند کوه در آن و سسوۀ ناشور اوراق ،حوا

انتشوووار آنهوووا ،وجووووه نقووودی سووورواخهگوووذاران را جه ووعآوری و ووینهاخ وود و ح ووه وکال ووت از
صاحجان اوراق ،داراییهای حانی (دولت خا سازوانها خا حنگاههوای اقتصوادی) را حوه
صورت نقد خرخداری کرده ،سپس ههان داراییها را حه وکالت از صواحجان اوراق حوا
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قحهتووی بیشووتر حووه صووورت نسووحه حووه خووود آنهووا (دولووت خووا سووازوانهووا خووا حنگوواههووای
اقتصادی) ویفروشد.

حکن اوراق وراححه

مسأله  .1611برخووی از نكوواتی کووه در وا گووذاری اوراق وراححووه الزم اسووت حووه آن توجووه
شود حه این شرح است:

 .1صوواحب اوراق ،وکالووت - 1حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -حووه شوورکت

واسط حدهد.

 .2احكام وربوط حه خرخد و فروش در وعاوالت ذکور شوده رعاخوت شوود .حنوابراین،

حاخد در وعاولۀ نسحه قحهت و ودت آن و نحز چنانچوه اقسواطی اسوت زووان پرداخوت

هر قسط و وجلغ هر قسط وعلوم حاشد .ههچنحن ،اگر کاالی وذکور از اشوحای وزنوی خوا

پیهانهای است ،احكام وربوط حه قجض و تحویل کاال قجل از فروش آن  -که در جلود
سوم ،وساجل « 411و  »414ذکر شده  -وراعات شود.

 .3نوووع سوووم از اوراق وراححووه از وصووادیق «بیووع عحنووه» وحسوووب ووویشووود و ا گوور در

ضووهن وعاول وۀ نقوود اول ،انجووام وعاول وۀ نسووحه دوم شوورط شووده حاشوود ،هوور دو وعاولووه

حاطل است و اوراق وراححه صورت شورعی نودارد و چنانچوه شورط نشوده حاشود هور دو

وعاوله صححح است.
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 .4وعاولۀ نسحه وذکور ،شرط دیرکرد خا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام حاحوت

تأخحر در پرداخت دین نداشته حاشد ،وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
اوراق وراححه رهنی
توضحح اوراق وراححۀ رهنی

٭ نوووع دخگووری از اوراق حووه عنوووان «اوراق وراحح وۀ رهنووی» راخووج اسووت کووه هوودف از

 .1حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
 .2توضحح بیشتر در این وورد در جلد سوم ،وسألۀ « »474ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

انتشار آن تجدیل کردن تسهحالت وراححه خا فروش اقساطی حانی (و سسۀ والی واننود
حانک خا شرکت لحزخنو) حه اوراق بهادار است؛

حانک خا شرکت لحزخنو ،داراییهای وتنووعی 1را طجوق قورارداد شورعی وراححوه خوا

فووروش اقسوواطی حووا احتسوواب سووود وعووحن حووه اشووخاص حقحقووی خووا حقوووقی (دولووت،

حنگاههوای اقتصوادی ،خانوارهوا) واگوذار کورده و در قجوال تسوهحالت اعطوایی رهون خوا
وثحقه گرفته و حه صورت واهانه خا فصلی خا طور دخگر ،اقساط آنها را درخافت ویکند؛

حا استفاده از اوراق وراححۀ رهنوی وویتووان ایون وطالجوات را نقود کورده و دو حواره در

طرحهای وختلف اقتصادی خا تسهحالت جدخد حكار گرفت؛

حوووه ایووون صوووورت کوووه شووورکت واسوووط حووا انتشووار اوراق وراححووۀ رهنووی ،وجوووه نقوودی

سرواخه گذاران را جهوعآوری ووینهاخود و حوه وکالوت از صواحجان او راق ،دیوون حاصول از

تسوووهحالت وراححوووه خوووا فوووروش اقسووواطی 2را حووه قحهووت کهتوور از حووانی (حانووک خووا شوورکت
لحزخنووو) حووه صووورت نقوود خرخووداری وی کنوود و حووانی وتعهوود ووویشووود در سررسووحدهای

وشخص ،وجلغ اسهی دیون را از حدهكاران وصول کرده و در اختحار شرکت واسط قورار
دهد تا طلب وذکور پس از کسر درصدی حه عنوان حق الوکالوۀ شورکت واسوط و کواروزد

و سسه اوحن و و سسۀ رتجهحندی و سایر هزخنهها ،بین صاحجان اوراق توزخع شود.

حنووابراین ،در ایوون شووحوه عووالوه بوور نقوود شوودن وطالجووات حانووکهووا و شوورکتهووای

لحزخنو ،سودآوری برای صاحجان اوراق حه ههراه دارد.
حکن اوراق وراححۀ رهنی

مسأله  .1611واهحووت فقهووی ایوون قسوون از اوراق« ،خر خوود دیوون» ووویحاشوود 3.حنووابراین،

 .1واننود پووروژههووا ،اووواکن تجوواری ،واحوودهای وسووكونی کووه حانووک خووا شوورکت لحزخنووو آن را احووداث کوورده خووا
خرخده ،سپس حه صورت فروش اقساطی حه اشخاص واگذار کرده است.
 .2وووراد دارایوویهووایی اسووت کووه حانووک خووا شوورکت لحزخنووو حووه صووورت وراححووه (فووروش اقسوواطی) حووه دولووت،
حنگاهها و خانوارها واگذار کرده است و در قجال آن رهن خا وثحقه درخافت نهوده است.
 .3شاخان ذکر است در این قسن از اوراق ،خرخد نقد و فروش نسحه در قالب تسهحالت وراححوه قجول از انتشوار
اوراق صورت گرفته است و حدین اعتجار آن را اوراق وراححه ویناوند.

بورس /

الزم است احكام ویژۀ خرخد و فروش دین در وورد آن رعاخت گردد.
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مسأله  .1612اگر و سسۀ والی وانند حانک خا شرکت لحزخنو در ضهن قرارداد اولحۀ
تسهحالت وراححه خوا فوروش اقسواطی حوا درخافوت کننودگان تسوهحالت (واننود دولوت،

حنگاههای اقتصادی ،خانوارها) ،دیرکرد خا خسارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام حاحوت
تأخحر در پرداخت دین شرط نهاخد ،شرط وذکور ربوی و حرام وحسوب ویشود؛

پووس از تجوودیل شوودن تسووهحالت وووذکور حووه اوراق وراحح وۀ رهنووی ،حووانی نهوویتوانوود

وقدار حدهی ناشی از دیر کرد خا خسارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام را جوزء دخنوی قورار

دهد که آن را 2حه صاحجان اوراق ویفروشد.

مسأله  .1613از آنجا که در قرارداد خر خود دیون توسوط شورکت واسوط بورای صواحجان
اوراق وراححۀ رهنی ،حانی وتعهد ویشود دیون ووذکور 3را وصوول و در اختحوار شورکت

واسوووط قووورار دهووود ،چنانچوووه شووورکت واسووط در ضووهن قوورارداد خر خوود دیوون ،از طوورف

صوووواحجان اوراق ،حووووا «حوووووانی» شوووورط نهاخو وود در صو ووورت تو ووأخحر در وصو ووول دیو وون از
درخافت کنندگان تسهحالت (حدهكاران) در زوان سررسحد آن و تحویل آن حه شورکت

واسط ،حانی وجلغ وعحنی را بپردازد( ،که آن را شرط فعل ویناوند) اشكال ندارد؛

ولی چنانچه شرط نهاخد در صورت تأخحر در وصول دیون از آنوان (حودهكاران) در

زوان سررسحد و تحویل آن ،حانی وجلغ وعحنوی را وودیون حاشود (کوه آن را شورط نتحجوه
ویناوند) صححح نحست.

4

حازار ثانوی اوراق وراححه و حکن آن

٭ دارنووودگان اوراق وراححوووه ویتواننوود تووا سررسووحد ونتظوور حهاننوود و از سووود اوراق

 .1تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلد سوم ،فصل «دیون» ،وجحوث «خرخود و فوروش چوک و سوفته»،
وسألۀ « »551و نحز وجحث «فروش طلب» ،وساجل « 504و حعد از آن» ذکر شد.
 .2توسط شرکت واسط.
 .3دیون ناشی از تسهحالت وراححه خا فروش اقساطی.
 .4توضحح آن در فصل «احكام حانکها» ،تسهحالت خرخد دین ،وسألۀ « »1030ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اسووتفاده کننوود و نحووز ویتواننوود قجوول از سررسووحد ،اوراق خووود را در حووازار ثووانوی حووا سووود
کهتر حفروشند.

مسأله  .1614واگذاری «اوراق وراححۀ تأوحن دارایوی» و نحوز «اوراق وراححوۀ رهنوی» در

بورس از وصادیق فروش نقدی دین ودتدار حه وجلوغ کهتور حوه شوخص ثالوث اسوت
که حا رعاخت شراخط صححح بودن آن اشكال ندارد 1و واگذاری «اوراق وراححوۀ توأوحن

نقدخنگی» نحز در صورتی که در ضهن وعاولۀ نقد اول ،انجام وعاولۀ نسحۀ دوم شرط
نشده حاشد ههحن حكن را دارد.
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اوووا در «اوراق وراحح وۀ تشووكحل خووا تكهحوول سوورواخۀ شوورکتهووای تجوواری» ،دارایووی

صاحجان اوراق وهكن است ترکحجی از کاال ،پوول نقود و وطالجوات (دیون) حوه صوورت

وشاع حاشد کوه فوروش آنهوا حوا رعاخوت شوراخط صوححح بوودن بیوع عوحن و دیون اشوكال

ندارد.

3

□  .7اوراق سلف

٭ «اوراق سلف» اوراق بهاداری است که بر اساس قورارداد فوروش سولف طراحوی

شده است؛

ح ووه ایووون صوووورت کوووه عرضوووه کننووودۀ ک وواال خ ووا وحص ووول (ح ووانی) ح ووا وراجع ووه ح ووه

و سسۀ اوحن و تأسحس شرکت واسط و انتشوار اوراق سولف از طریوق شورکت ووذکور،
وقوودار وشخصووی از کوواال خووا وحصووول را وطووابق وشخصووات قوورارداد سوولف در ازای

وجلغ وعوحن پویش فوروش کورده توا در سررسوحد وشوخص حوه خر خودار (صواحب اوراق)

تحویل دهد؛

 .1تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلد سوم ،فصل «دیون» ،وجحوث «خرخود و فوروش چوک و سوفته»،
وسألۀ « »551و نحز وجحث «فروش طلب» ،وساجل « 504و حعد از آن» ذکر شد.
 .2برای آشنایی حا احكام «بیع عحنه» حه جلد سوم ،وسألۀ « »474رجوع شود.
 .3از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشد و در صورت وعلوم نجودن آنها ،جهت تصححح وویتووان از عقود وصوالحه اسوتفاده نهوود کوه در آن
الزم نحست کهحت و کحفحت سهن صاحب اوراق از سرواخۀ فعلی ،دقحقا وعلوم حاشد.

بورس /

شوورکت واسووط حووه وکالووت از طوورف صوواحجان اوراق سوولف اقوودام حووه پوویشخر خوود

کاالها و وحصوالت وورد نظر وینهاخد ،کاالها و وحصوالت در وعاولۀ سلف ،کلوی

در ذوه و ودتدار ویحاشد.

دارندۀ اوراق سلف اولحوه ویتوانود در سررسوحد اقودام حوه درخافوت فحزخكوی کواال خوا

وحصوووول نهاخووود 1خوووا حوووا شووراخط از پووویش تعحووین شووده تسوووخۀ نقوودی کنوود خووا قجوول از

سررسووحد ،وعووادل کوواال خووا وحصووول پوویشخر خوود کوورده را طووی قوورارداد سوولف ثووانوی
(سلف ووازی)  -حا توضححی که ذکر خواهد شد  -پیش فروش نهاخد.

حدین وسحله ،حنگواههوای اقتصوادی عوالوه بور فوراهن نهوودن حسوتری جهوت توأوحن

وووالی خوووخش ،اقوودام حووه پوشووش رخسووک ور بوووط حووه قحهووت عرضووۀ کاالهووای تولحوودی
خوخش در آخنده وینهاخند.

حکن اوراق سلف

مسأله  .1615در قووورارداد فووووق الزم اسوووت شوووراخط صوووحت وعاولوووۀ سووولف کوووه در

جلد سوم فصل وربوط حه آن بیان شد رعاخوت گوردد؛ از جهلوه شوراخط وعاولوۀ سولف

آن اسوووت کوووه در هنگوووام انعقووواد قووورارداد ،قحهووت وعاولووه قجوول از جوودایی خر خ وودار و

فروشنده از هن ،حه صورت نقد حه فروشنده پرداخت شود.

2

اوا اگر کل ثهن در وجلس وعاوله پرداخت نهیشود و ووکول حوه آخنوده وی گوردد،

برای حل این وشكل دو شحوه پیشنهاد ویشود:

الف.صلرسلف :از آنجا که لزوم پرداخوت تهوام ثهون قجول از جودایی فروشونده و

خرخوودار از احكووام «بیووع سوولف» اسووت و در عقوود صوولح جوواری نهوویشووود ،حنووابراین
فروشنده ویتواند حه عنوان « ُوصا ِلح» وقدار وعحنی از کاال را حه صوورت کلوی در ذووه
 .1خووا در سررسووحد شوورکت واسووط حووه وکال وت از دارنوودۀ اوراق ،کوواال و وحصووول وووذکور را از فروشوونده تحویوول
گرفتووه و در حازارهووای وووالی حووه صووورت نقوود حووه فووروش برسوواند و حعوود از کسوور حووق الوکالووۀ خوووخش و سووایر
هزخنهها ،وجوه نقدی حاصل شده را حه دارندۀ اوراق بپردازد.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وعاولۀ سلف» ،وساجل « 473تا »404ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حا زوان تحویل وشخص در وقابل وجلغ وعحنی در ذووۀ خر خودار کوه طجوق زووانحنودی
وشووخص پرداخووت شووود وصووالحه نهاخوود و خر خوودار نحووز حووه عنوووان « ُوتصووا ِلح» صوولح
وذکور را قجول نهاخد.

ب.شففس ضففمىعمففد :فروشوونده حخشووی از کواالی وووورد نظوور را حووه صووورت سوولف

حفروشوود و تهووام ثهوون آن را نقوود درخافووت نهاخوود و در ضووهن قوورارداد شوورط شووود وعاولووۀ

حخووش دخگوور کوواال در زوووان تحویوول ثهوون انجووام گووردد؛ حووه ایوون صووورت کووه فروشوونده
وتعهود شوود حاقحهانوودۀ کواال را در هنگوام تحویوول ثهون آن حوه وجلووغ وعحنوی حوه خر خوودار

حفروشوود و خر خوودار نحووز وتعهوود ووویشووود کوواالی وووذکور را حووا پرداخووت ثهوون آن در زوووان
وعحن از فروشنده خرخداری نهاخد.

مسأله  .1616در وعاولۀ سلف کاال حوه صوورت کلوی در ذووه فروشونده اسوت و دیون

وحسوووب ووویشووود و اگوور در ضووهن وعاولووۀ سوولف دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا

وجه التزام جهوت توأخحر در تحویول کواال (دیون) شورط شوود ،شورط ووذکور ر حوا و حورام
ویحاشد.

حکن حازار ثانوی اوراق سلف

مسأله  .1617خرخدار در وعاولۀ سلف نهیتوانود کواالی پویش خر خود شوده را قجول از

سررس ووحد ح ووه غح وور فروشووونده حفروشووود و در ای وون و ووورد ،ص وولح در وقاب وول ع وووض ک ووه

نتحجهاش وانند فروش است نحز حنابر احتحاط واجب صححح نحست؛

1

ولووی خرخوودار ووویتوانووود از قوورارداد سوولف ثووانوی (اوراق سوولف ووووازی) اسووتفاده

نهاخووود ،ح ووه ایووون صوووورت کوووه در طوووول دورۀ اوراق س وولف اولح ووه ،خر خ وودار س وولف اول

ویتوانوود وعووادل کوواالیی کووه در قوورارداد اول خر خووده اسووت 2را حووه شووخص دخگووری در
قالب خک قرارداد سلف ثانوی (ووازی) پیش فروش نهاخد.

شوورکت عرضووه کننوودۀ اوراق سوولف (حووانی) در عرضووۀ اولحووه حووا اعطووای «گووواهی

 .1حه جلد سوم ،فصل «وعاولۀ سلف» ،وسألۀ « »405رجوع شود.
 .2نه ههان کاال.

بورس /

سلف» ،حه خرخدار (صواحب اوراق) اجوازه وویدهود در صوورتی کوه قجول از سررسوحد،
اقدام حه فروش سلف وووازی کواال خوا وحصوول کورد ،حتوانود حوا تحویول گوواهی سولف،

خرخدار جدخد را جهوت تحویول کواال خوا تسووخۀ نقودی حوه شورکت عرضوه کننودۀ اوراق

سوولف (حووانی) حوالووه دهوود و حووا تحقووق حوالووه ،خر خوودار (صوواحب جدخوود اوراق) حووق
رجوع حه صاحب قجلی اوراق را در وعاولۀ سلف ثانوخه ندارد.

ایوون فراخنوود حووه ههووحن صووورت اداوووه ویخاحوود و خر خوودار سوولف دوم نحوز ووویتوانوود در

قالووب خووک وعاولووۀ سوولف دخگوور ،اقوودام حووه پوویش فووروش وعووادل کوواال خووا وحصووول حووه
شخص دخگری نهاخد و وی را حه فروشندۀ سلف اولحه (حانی) حواله دهد.

قراردادهای سلف وذکور حاخد از هن وستقل حاشند و کواالی فروختوه شوده در آنهوا

حاخوود کلووی در ذوووه و ووودتدار حاشووند و احكووام قراردادهووای سوولف ووووازی ههاننوود
قرارداد سلف اولحه است.

شوواخان ذکوور اسووت ،اگوور وعاولووۀ سوولف اول حووه شووحوۀ وووذکور در حنوود (ب) از وسووألۀ

« »1540ونعقد شوده اسوت ،خر خودار سولف اول در سولف وسوتقل دوم وشواحه سولف
اول ،در ضهن قرارداد وتعهد ویشود که حخش دخگری از کاال را حه قحهت وعحنوی در
زوان تحویل قحهت ،حه خرخدار سلف دوم خواهد فروخت.

مسأله  .1618خرخوودار در وعاولووۀ سوولف نهوویتوانوود اجناسووی را کووه حووا وزن خووا پیهانووه

فروختووه ویشووود  -غحوور از وحوههووا  -حووه غحوور فروشووندهاش ،پوویش از قووجض و تحویوول
گوورفتن آن ،حووه بیشووتر از قحهووت خرخوود حفروشوود ،هرچنوود سررسووحد وعاولووه سوولف فوورا
رسحده حاشد؛

1

راهكووار تصووححح وعاولووۀ وووذکور آن اسووت کووه خر خوودار« ،وعووادل» کوواالیی کووه در

قرارداد اول خر خوده و هنووز تحویول نگرفتوه (نوه ههوان کواال) را در ذووۀ خووخش حوه ثهون

نقدی حه شوخص ثالوث حفروشود ،سوپس آن شوخص را بورای درخافوت آن  -حوا رعاخوت
شراخط صحت حواله ،وشاحه توضححی که وسألۀ قجل بیوان شود  -حوه شورکت عرضوه
 .1توضحح بیشتر در جلد سوم ،وساجل « 414و  »404ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

کنندۀ اوراق سلف (حانی) حواله دهد؛ الجته ههان طور که ذکور شود ،الزم اسوت ثهون

وعاوله نقد حاشد و چنانچه ثهن در ذوه و ودتدار حاشد ،وعاوله صححح نحست.
□  .9اوراق وشارکت

٭ «اوراق وشووارکت» ،اوراق بهوواداری اسووت کووه واننوود سووپردههای سورواخه گذاری

وکالتی حانكی ،وجتنی بر عقد وکالت ویحاشد؛

ح ووه ایووون صوووورت کوووه ناش وور اوراق وش ووارکت 1ح ووا وا گ ووذاری اوراق ،وج وووه نق وودی

وتقاضحان اوراق را جهعآوری کرده و حه وکالوت از طورف آنوان 2،آن را صورف احوداث

خووا توسوووعۀ کارخانوووه ،شوووهرک ،نحروگووواه ،سوود ،پاالخشووگاه و سووایر پروژههووای تولحوودی،

صنعتی ،خدواتی و عهرانی حه صورت وشاع وینهاخد و پروژۀ ووضوع انتشوار اوراق،
ولک وشاع دارندگان اوراق ویحاشد.

3

ایون اوراق حووه قحهوت وشووخص و بورای ووودت وعوحن (وووثال  7سواله خووا  0سواله) حووه

صورت «حا نام» خا «بینام» ونتشر ویشود و دارندگان آن در طورحهوا و پوروژههوا و سوود

حاصوول از آن ،شوورخک خواهنوود بووود و ناشوور اوراق وشووارکت در پاخووان ووودت قوورارداد

حسووب وکووالتی کووه از صوواحجان اوراق دارد اقوودام حووه خر خووداری سووهن الشوورکۀ آنووان از

طووورح خوووا پوووروژه وووویکنووود خوووا آن را حوووه ش ووخص ثال ووث و وویفروشو و ود و تسوخو و وه حسو و واب

وینهاخد.

٭ ناشور اوراق در حعضووی از ووووارد ،ههووۀ سوورواخۀ ووورد نحوواز اجوورای پووروژه را از طریووق

انتشووار اوراق وشووارکت جهووعآوری ووویکنوود .در ایوون صووورت ،ناشوور ،وکحوول صوواحجان
 .1ناشوور اوراق وشووارکت حانووک ورکووزی ،وزارتخانووههووا ،شووهرداریهووا ،شوورکتهووای سووهاوی عووام خووا خوواص،
شرکتهای تعاونی ...ویحاشند.
 .2حا حق توکحل دخگران اعن از اشخاص حقحقی خا حقوقی و نحز داشتن وکالت در تعحین حق الوکاله و سوایر
شؤون ورتجط حا اوراق وشارکت.
 .3وعهوووال اوراق وشووارکت طوووری طراحووی شووده کووه در آن «حووانی» و «ناشوور» اتحوواد دارنوود و خووک شخصووحت
حقوقی هستند؛ ولی ویتوان اوراق وشارکت را طوری طراحی نهود که شخصوحت حقووقی ناشور ،از حوانی
وتهایز و جدا حاشد.
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اوراق در اجرای طرح و کلحۀ شؤون ورتجط حا آن خواهد بود و صاحجان اوراق ،شرکای

در پروژه وحسوب ویشوند؛

اوووا در اکثوور ووووارد ،ناشوور اوراق ،حخشووی از سوورواخۀ وووورد نحوواز اجوورای پووروژه را خووود

تأوحن وینهاخد و حخش دخگر را از طریق واگذاری اوراق وشوارکت توأوحن وویکنود؛ در
این صوورت ،عوالوه بور راحطوۀ وکالوت بوین ناشور و صواحجان اوراق ،ناشور خوود ،خكوی از
شرکای صاحب سهن وشاع در طرح و پروژه وحسوب ویشود.

٭ صووواحجان اوراق هرچنووود والكوووان وش وواع پ ووروژه هس ووتند ،ول ووی ح ووق طراح ووی و

ودیرخت پروژه حا ناشر آن ویحاشد و ناشر حه عنووان وکحول ،وودیرخت پوروژه را حوه عهوده

ویگحرد و در ازای آن ،حق الوکاله درخافت ویکند.

٭ وطابق وقررات ،دارایی ووضووع اوراق وشوارکت در قجوال حووادث احتهوالی حوه

نفع سرواخه گذاران بیهه وی گردد.

٭ از آنجا که وجوه نقدی جهعآوری شده از صاحجان اوراق ،حه صوورت تودرخجی

در اجوورای پووروژه هزخنووه ووویشووود ،ناشوور اوراق وشووارکت وعهوووال حسووب وکووالتی کووه از

صوواحجان اوراق دارد وجووالغ وووذکور را در حسوواب سوورواخه گذاری سوووددار حووانكی قوورار

ویدهد و سود حاصل از آن را از طرف صاحجان اواراق ،در پروژه وصرف وینهاخد.

٭ ناشر اوراق ،حسب قورارداد وهكون اسوت در پاخوان دورۀ وشوارکت ،سوود قطعوی

بپردازد خا حا زووانحنودی وشوخص در بوین دورۀ وشوارکت( ،ووثال  7واهوه خوا  5واهوه خوا

ساالنه) سودی حه عنوان علی الحساب 1بپردازد و در پاخوان از سوود نهوایی طورح کسور

نهاخد.

٭ در وحاس ووجۀ سوووود صووواحجان اوراق ،احت وودا ح ووق الوکال ووۀ ناش وور اوراق و ک وواروزد

و سسووۀ اوووحن و و سسووۀ رتجووهحنوودی و سووایر هزخنووههووا کسوور شووده و حاقحهانوودۀ سووود ،حووه
حساب صاحجان اوراق واریز ویشود.

 .1از وجالغی که تصرف در آن ونع شرعی خا قانونی ندارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حکن اوراق وشارکت

مسأله  .1619اگر ناشر اوراق حسب وفواد وکالوت فووق عهول نهاخود ،وا گوذاری اوراق
وشارکت حه کحفحت وذکور صححح است و اشكال ندارد.

1

مسأله  .1611صوواحجان اوراق وشووارکت حاخوود در عووحن طوورح خووا پووروژه حووهطووور وشوواع

شرخک شوند.

حنابراین ،اگر حنای قرارداد بر این حاشد که آنان تنها در سود و ونوافع حاصول شوده

خود طرح و پروژه ،صححح نحست؛
شرخک حاشند ،نه در ِ

حلكووه قوورارداد وووذکور در برخووی از ووووارد عرفووا بوور قوورض تطجحووق ویشووود .حووه عجووارت

دخگوور ،صوواحجان اوراق ،حووه ناشوور اوراق قوورض ووویدهنوود وشووروط حووه اخنكووه وقووداری از
سووود و ونووافع حاصووله را درخافووت نهاخنوود؛ کووه در ایوون صووورت ،قوورض ر بوووی و حوورام
وحسوب ویشود؛ در حعضی از ووارد نحز ،نوعی قرارداد حاطل حه حساب ویآخد.

مسأله  .1611اگر اوراق وشارکت بورای انجوام فعالحوتهوای اقتصوادی ناوشوروع وثول
وعوواوالت ربوووی ،تولحوود شووراب و وسووكرات ،سوواخت وسووایل قهووار و اوووور حوورام دخگوور

ونتشر شود ،سرواخه گذاری در آن جایز نحست.

2

مسأله  .1612ناشر اوراق حاخد حسب وفاد وکالتی که حه وی داده شده عهول نهاخود.

حنووابراین ،نجاخوود وجوووه نقوودی حاصوول از وا گووذاری اوراق وشووارکت بوورای طوورح و پووروژۀ
وعحن را در طرح خا پروژۀ دخگر حكار گحرد؛

ههحن طور ،ناشر اوراق نهیتواند از وجالغ درخافتی از صاحجان اوراق  -که حاخد آن

را در پروژه سرواخه گذاری کند  -سود علی الحساب وربوط حه اوراق را بپردازد.

3

 .1الجته ،الزم است نكاتی که در وساجل حعد گفته ویشود رعاخت گردد.
 .2سرواخه گذاری وذکور وشتهل بر نوعی اذن خا وکالت دادن در اوور حرام وحسوب وویشوود و ارتكواب اووور
وحروه عرفا حه سرواخهگذار وستند ویشود.
 .3الجتووه ،اگوور ناشوور حسووب قوورارداد از طوورف صوواحجان اوراق وکحوول حاشوود تووا حووا اجوورای حخشووی از پووروژه ،حووق
الوکالووۀ خوووخش نسووجت حووه آن وقوودار را از سوورواخۀ وشووارکت بووردارد ،پووس از اخووذ حووق الوکالووه ،اختحووار دارد
سود علی الحساب صاحجان اوراق را از آن بپردازد.
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مسأله  .1613اگوور ناشوور اوراق وشووارکت ،حسووب وکووالتی کووه از صوواحجان اوراق دارد

وجالغ جهعآوری شده را در حساب سرواخه گذاری وکالتی سوددار حوانكی قورار داده و
سود حاصل از آن را از طورف صواحجان اوراق در پوروژه وصورف ووینهاخود ،الزم اسوت

احكووام وربوووط حووه سوورواخه گذاری وک والتی حووانكی کووه در وسووألۀ « »1003بیووان شوود را
رعاخووت نهاخوود و اگوور حسوواب وووذکور حسوواب پووسانووداز حووانكی اسووت کووه واهحووت آن

نوووعی قوورض دادن حووه حانووک ووویحاشوود ،شوورط درخافووت سووود در ضووهن آن ر حووا اسووت و
جایز نحست.

مسأله  .1614اگوور صووواحجان اوراق وشووارکت در ضووهن عقوود وکالووت حووا ناشوور اوراق

شرط نهاخند:

الف .در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه ،خودش اقدام حه حاز خرخد پروژه حوه

قحهت کارشناسی شده نهاخد و حوه صواحجان اوراق حاحوت ثهون وعاولوه وودیون شوود،

چنانچووه در پرداخووت ثهوون وووذکور از ووعوود وقوورر تووأخحر کنوود ،حاحووت هوور روز خووا هوور ووواه

تأخحر در پرداخت حدهی ،وجلغ وعحنی را حه عنوان دیر کرد خوا وجوه التوزام خوا خسوارت
تأخحر تأدخه دین بپردازد ،شرط وذکور ربوی و حرام وحسوب ویشود.

ب .در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه ،آن را حوه شوخص حقحقوی خوا حقووقی

دخگووری حووه قحهووت کارشناسووی شووده حفروشوود 1و شووخص وووذکور حووه صوواحجان اوراق

ودیون شود ،ناشر ووظف است ثهن وعاوله را از شخص وذکور وصول و حوه حسواب
صاحجان اوراق واریز نهاخود و چنانچوه در انجوام عهول ووذکور توأخحر نهاخود ،حاحوت هور

روز خووا هوور ووواه تووأخحر در انجووام عهوول ،وجلووغ وعحنووی را حووه عنوووان وجووه التووزام بپووردازد،

اشكال ندارد و صححح است.

2

 .1الجته ،شرط دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التوزام حاحوت توأخحر در پرداخوت دیون در ضوهن وعاولوۀ
وذکور (فروش پروژه) جایز نحست و رحا وحسوب ویشود.
 .2اگر وجه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشد (وثل اخنكه گفته شود در صورت تأخحر حوه ازای هورروز،
وجلغ وذکور را ودیون حاشد) صححح نحست؛ فرق بین شرط نتحجه و شرط فعل از توضححات جلد سووم
وساجل « 455و  »744وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

ج .در ص ووورتی ک ووه ناش وور در پرداخ ووت وجل ووغ وع ووحن س ووود عل ووی الحس وواب اوراق

وشارکت تأخحر نهاخد ،حاحت هر روز خا هر واه تأخحر در پرداخت آن وجلوغ وعحنوی را حوه

عنوووووان وجوووه التووووزام بپوووردازد ،وحووول اشوووكال اسوووت و احتحووواط واجوووب در تووورک آن

ویحاشد.

1

مسأله  .1615ا گ وور حان ووک خ ووا و سس ووۀ عاو وول (عاو وول پرداخ ووت) 2در ض ووهن ق وورارداد

عاولحووت (وووثال عقوود اجوواره) حوا ناشوور شوورط نهاخوود کووه وی ووظووف اسووت طجووق اعووالم

حان ووک خ ووا و سس ووۀ عاو وول ،وجووووه الزم را جه ووت پرداخ ووت س ووود عل ووی الحس وواب ح ووه
صوواحجان اوراق وشووارکت در سررسووحدهای وقوورر تووأوحن و در اختحووار عاووول پرداخووت

قرار دهود و نحوز ووظوف اسوت پوس از احوداث پوروژه و فوروش آن ،ثهون آن را در اختحوار

نهاد عاول قرار دهد تا آن را حه حساب صاحجان اوراق واریز نهاخد و چنانچوه ناشور در
تأوحن وناحع فوق خا واریز آن تأخحر نهاخد ،حاحت هر روز خا هر وواه توأخحر در انجوام عهول

وذکور وجلغ وعحنی را حه عنوان وجه التزام حه حانک خوا و سسوۀ عاوول بپوردازد ،اشوكال

ندارد و صححح است.

3

حکن حازار ثانوی اوراق وشارکت

مسأله  .1616اگوور صوواحجان اوراق وشووارکت اقوودام حووه وا گووذاری ایوون اوراق در حووازار

ثووانوی اوراق وشووارکت وووینهاخنوود ،حووا توجووه حووه اخنكووه دارایووی صوواحجان اوراق وهكوون

اسووت ترکحجووی از زوووحن ،حنوواء ،وصووالح ،کوواال ،وجووالغ نقوودی و وطالجووات (دیوون) حووه

صووورت وشوواع حاشوود کووه فووروش آنهووا  -کووه در قالووب وا گووذاری اوراق در حووازار ثووانوی
 .1الجته ،اگر وجه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشد ،حنابر فتوی صححح نحست.
 .2ههان طور که قجال بیوان شود ،عاوول پرداخوت نهوادی اسوت کوه از طورف ناشور وعوحن وویشوود و پرداخوت
سود علی الحساب و قطعی ،حازپرداخت اصل وجلوغ اوراق وشوارکت در سررسوحد ،خوا حازخر خود آن قجول از
سررسحد و سایر اوور ورتجط حا اوراق را حسب قرارداد عاولحت وتعهد ویشود.
 .3الجته ،اگر وجه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشد ،حنابر فتوی صححح نحست.
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صورت ویگحرد  -حاخد حا رعاخت شراخط صححح بودن بیع عحن و دین حاشد.

1

اوراق وشارکت قابل تعوخض خا تجدیل حه سهام و حکن آن

٭ گوواهی اوراق وشووارکت ونتشوور شووده در بووورس ،دارای اوتحووازاتی اسووت از جهلووه

اخنكه قابل تجدیل خا تعوخض حا سهام ویحاشد؛

«اوراق وشوووارکت قاب وول تعووووخض حوووا س ووهام» ،اوراق وش ووارکتی اس ووت ک ووه توسو وط

شوورکتهووای سووهاوی عووام ونتشوور و در سررسووحد نهووایی ،حووا سووهام سووایر شوورکتهووای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعوخض ویشود.

2

٭ ههچنووحن «اوراق وشووارکت قابوول تجوودیل حووه سووهام» ،اوراق وشووارکتی اسووت کووه

توسوط شورکتهووای سوهاوی عوام ونتشوور و در سررسوحد نهوایی خووا زووان تحقوق افووزاخش
سرواخه حه سهام شرکتهای ووضوع طرح اوراق وشارکت ،تجدیل ویگردد؛

وعهوال شوراخط وشوارکت و ترتحوب تعووخض و تجودیل اوراق وشوارکت حوه سوهام در

ورقووۀ وشووارکت ذکوور ووویشووود و اسووتفاده از ایوون اوتحوواز ونوووط حووه درخواسووت دارنوودۀ
اوراق وشارکت است.

٭ در «اوراق وشارکت قابل تجدیل حه سهام» ،شرکت سوهاوی ووذکور ،بورای انجوام

ایوون تجوودیل ،حسووب وقوورراتش اقوودام حووه افووزاخش سووهام و انتشووار اوراق سووهام جدخوود
وینهاخد؛

پس از صدور سهام جدخد ،سهامداران قجلی شرکت حوق تقودم نسوجت حوه سوهام

وووذکور ندارنوود؛ ز یوورا حووق تقوودم درخافووت سووهام جدخوود شوورکت ،بوورای دارنوودگان اوراق
 .1از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشد ،ولی وعهوال در هنگوام فوروش ،سوهن صواحب اوراق از سورواخۀ فعلوی وشوارکت از لحواظ کهحوت و
کحفحت ناوعلوم است و ویتوان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازار ثانوی بورس از عقد وصوالحه
استفاده نهود که در آن الزم نحست کهحت و کحفحت سوهن صواحب اوراق از سورواخۀ فعلوی دقحقوا وعلووم
حاشد خا آنكه وكلف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد.
 .2در ایوون صووورت ،ناشوور ووظووف اسووت حووداقل حووه وحووزان اوراق وشووارکت قابوول تعوووخض ،ووجووودی سووهام
شرکتهای وذکور را تا سررسحد نهایی اوراق وشارکت نگهداری نهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وشووارکت قابوول تجوودیل حووا سووهام ووویحاشوود و آنووان ووویتواننوود در صووورت تهایوول ،سووهن

وشووواع خوووود حسوووب اوراق وشوووارکت را درخاف ووت نك وورده و س ووهامدار ش وورکت و ووذکور

گردند.

مسأله  .1617در «اوراق وشووارکت قابوول تعوووخض حووا سووهام» ،ایوون تعوووخض بووین سووهن
وشاع فورد در طورح خوا پوروژۀ احوداث شوده ،حوا سوهام شورکت سوهاوی دخگوری صوورت

ویگحرد و ویتواند در قالب عقد وعاوضه خا وصوالحه  -حوا رعاخوت شوراخط شورعی هور
کدام  -انجام شود.

هه وووحن طووووور ،اف وووزاخش سووووهام و انتشو ووار اوراق سو ووهام جدخو وود حو ووا شو وورحی کو ووه در

توضححات اولحه ذکر شد ،فی نفسه (حه خودی خود) اشكال ندارد.
□  .3اوراق وضارحه

٭ «اوراق وضووارحه» اوراق بهوواداری اسووت کووه بوور اسوواس قوورارداد وضووارحه طراحووی

شده است؛

حه این صورت که شرکت واسوط (و سسوه ووالی ناشور اوراق) از طورف حوانی اقودام

حه انتشار اوراق وضارحه وینهاخد 1و دارندگان اوراق وضارحه ضهن پرداخوت سورواخۀ

وضووارحه ،حووه شوورکت واسووط وکالووت ووویدهنوود تووا اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد وضووارحه حووا
حانی(عاووول وضووارحه) نهاخوود و وجوووه نقوودی جهووعآور ی شووده را در اختحووار حووانی بوورای

فعالحووتهووای تجوواری قوورار دهوود و صوواحجان اوراق در سووود حاصوول شووده بوور اسوواس

نسجتهایی که در اوراق ثجوت شوده حوا حوانی شورخک شووند و در پاخوان هور دورۀ ووالی،

سووود وووذکور پووس از کسوور درصوودی حووه عنوووان حووق الوکال وۀ شوورکت واسووط و کوواروزد
و سس وۀ اوووحن و و سس وۀ رتجووهحنوودی و سووایر هزخنووههووا بووین عاووول و صوواحجان اوراق

تقسحن شود.

 .1گواه اوراق وضوارحه حوا سررسوحد وعوحن (ووثال سوه سوال خوا پونج سوال) ونتشور وویشوود و گواه حودون سررسووحد
است و تا انحالل شرکت حانی ،این اوراق دارای اعتجار ویحاشد.

بورس /

حکن اوراق وضارحه

مسأله  .1618در اوراق وضارحه الزم است احكام و شراخط صححح بودن آن  -کوه در

جلد سوم فصل «وضارحه» بیان شد  -رعاخت گردد .از جهلۀ آنها ،ووارد ذیل است:

 .1صوواحب اوراق ،وکالووت - 1حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -حووه شوورکت

واسط حدهد.

 .2سوورواخۀ وضووارحه پووول نقوود حاشوود و قوورار دادن کوواال حووه عنوووان سوورواخۀ وضووارحه

صححح نحست و نحز قرار دادن دین (طلب) حه عنوان سرواخه وحل اشكال است.

2

 .3سوورواخۀ وضووارحه در تجووارت و خر خوود و فووروش حكووار گرفتووه شووود و وضووارحه در

کارهای تولحدی ،خدواتی ،زراعت ،حاغجانی ،داوداری و وانند آن صححح نحست.

3

 .4سووهن سووود هوور خووک از عاووول و صوواحب اوراق حووه صووورت کسوور خووا درصوودی از

ونافع حاصل شده تعحین گردد و نهیتوان آن را بر حسب اصل سرواخه تعحین کرد.

4

 .5عاول در قرارداد وضارحه اوحن است و اگر وال التجاره حدون افراط و تفرخط او،

تلووف خووا وعحوووب شووود خووا هوور نوووع خسووارت دخگووری رخ دهوود ،ههووه حووه عهوودۀ والووک
(صاحب اوراق) است و عاول ضاون نحست.

5

حنابراین ،چنانچه در ضهن وضارحه شرط شود که عاول  -ههچنوان کوه در سوود

شرخک است  -در خسارت نحوز شورخک حاشود ،شورط ووذکور حاطول اسوت ،ولوی اصول
قرارداد وضارحه صححح ویحاشد.

6

نحز اگر در ضهن وضارحه شرط شود ههۀ تلوف خوا خسوارت بور عهودۀ عاوول حاشود،

 .1حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
 .2توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وساجل « 554تا  »534ذکر شد.
 .3توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »530ذکر شد.
 .4توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »533ذکر شد.
 .5توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »541ذکر شد.
 .6ولی اگر در ضهن عقد وضارحه شرط کند در صورت وقوع تلف خا خسارت ،عاول تهوام خوا حخشوی از آن را
از وال خودش حهطور وجانی ججران کند ،چنحن شرطی صححح است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

چنحن شورطی صوححح اسوت؛ ولوی ههوۀ سوود نحوز بورای عاوول خواهود بوود و صواحب
اوراق سههی از سود نخواهد داشت.

1

 .6حكن دیرکرد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در عقود وضوارحه در فصول

«احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» ،وسألۀ « »1011بیان شد.
حکن حازار ثانوی اوراق وضارحه

مسأله  .1619اگر صاحجان اوراق وضارحه اقدام حه واگذاری این اوراق در حازار ثانو خوۀ

اوراق وضووارحه نهاخنوود ،از آنجووا کووه دارایووی صوواحجان اوراق وهكوون اسووت ترکحجووی از

کاال ،پول نقد و وطالجات (دیون) حوه صوورت وشواع حاشود ،فوروش آنهوا حاخود حوا رعاخوت
شراخط صححح بودن بیع عحن و دین حاشد.

2

ولی فروش سرواخۀ وضارحه در «وضارحۀ ؤذنحه» - 3که عقود جوایز اسوت  -حوه ونزلوۀ

فسووخ وضووارحه وحسوووب شووده و بوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق (خر خوودار)

احتحاح حه انعقاد وضارحه جدخد  -حا رعاخت شراخط صححح بودن آن  -ویحاشد.

شوواخان ذکوور اسووت ،در «وضووارحۀ وعاوضووحه»  -کووه عقوود الزم وحسوووب ووویشووود -
فروش سورواخۀ وضوارحه ،در صوورتی کوه خوالف شورط حوا عاوول نجاشود اشوكال نودارد و
وضارحه تا انتهای زوان وقرر شده برای آن در قرارداد ،حه قوت خود حاقی است.
□  .6اوراق وزارعه

٭ «اوراق وزارعه» اوراق بهاداری است که بور اسواس قورارداد وزارعوه طراحوی شوده

است؛

 .1توضحح بیشتر در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وسألۀ « »544ذکر شد.
 .2از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشود ،ولوی وعهوووال در هنگوام فوروش ،سووهن صواحب اوراق از سورواخۀ فعلووی از لحواظ کهحوت و کحفحووت
نوواوعلوم اسووت و ووویتوووان جهووت تصووححح آن حووه جووای فووروش در حووازار ثووانوی بووورس از عقوود وصووالحه
استفاده نهود که در آن الزم نحست کهحت و کحفحت سوهن صواحب اوراق از سورواخۀ فعلوی دقحقوا وعلووم
حاشد خا آنكه وكلف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد.
 .3توضحح وضارحۀ ؤذنحه و وعاوضحه در جلد سوم ،فصل «وضارحه» ،وساجل « 504تا  »500ذکر شد.

بورس /

ناشوور اوراق وزارعووه (شوورکت واسووط) حووا وا گووذاری اوراق ،وجوووه نقوودی وتقاض وحان

اوراق را جهعآوری کرده و حه وکالت از طرف آنان ،زوحنهای قابل زراعت حوه صوورت
وشاع خرخداری وی کند 1،سپس آن اراضی را حعد از آواده سازی 2از طورف دارنودگان
اوراق حه کشاورزان حه صورت قرارداد وزارعه واگذار وینهاخد تا بور آن اراضوی ،زراعوت

کنند و در پاخوان سوال زراعوی ،وحصوول حوه نسوجتی کوه در قورارداد وعوحن شوده تقسوحن

شود.

3

شرکت واسط حعد از تحویل گرفتن سوهن صواحجان اوراق از وحصوول و فوروش آن

در حوووازار وحصووووالت کشووواورزی 4،احتوودا حووق الوکالووۀ خووود و سووایر هزخنووههووا را کسوور

وینهاخد ،سپس حاقحهاندۀ سود را بین صاحجان اوراق تقسحن ویکند.

در اوراق وزارعه ،دارندۀ اوراق« ،والک» حخشوی از زووحن زراعوی حوه صوورت وشواع

ویحاشد و ناشر اوراق« ،وکحل والک» است و کشاورز« ،عاول» وحسوب ویشود.
حکن اوراق وزارعه

مسأله  .1621در قوورارداد فوووق ،عووالوه بوور اعطووای وکالووت حووه شوورکت واسووط 5از طوورف
صوواحب اوراق  -حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -الزم اسووت شووراخط صووحت
وزارعه که تفصحل آن در جلد سوم ،فصل «وزارعه» ذکر شد رعاخت گردد.

 .1الجتووه ،در عقوود وزارعووه والكحووت ونووافع زوووحن حوودون ولكحووت عووحن آن بوورای صوواحجان اوراق وزارعووه کووافی
اسووت .حنووابراین ،اگوور شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه اجووارۀ زوووحن بوورای زراعووت در
ودت وعحن نهاخد نحز صححح است و صاحجان اوراق والک ونافع زوحن زراعی حهطور وشاع ویگردنود و
در این صورت ،برخی از احكام آن وتفاوت حا صورتی است که صاحجان اوراق والک زوحن هستند.
 .2کارهایی وانند تسطححِ ،زهکشی ،کانالکشی.
 .3سود اوراق وزارعه حه صورت وتعارف حه دورۀ زراعی حستگی داشته و در اکثر وحصووالت ،سواالنه اسوت؛
وقوودار سووود وتغحوور اسووت و حووه عواووول ز خووادی چووون وحووزان تولحوود (وحصووول) ،قحهووت حووازار و ووودیرخت
هزخنووههووای تولحوود حسووتگی دارد و نحووز در وووواردی کووه ووودت اوراق وزارعووه وووثال پوونج سوواله اسووت و شوورکت
واسووط اقودام حووه انعقوواد وزارعووه وووثال خووک سوواله حووا زارع نهوووده اسووت ،الزم اسووت پووس از اتهووام ووودت عقوود
وزارعه ،اقدام حه انعقاد وزارعه جدخد نهاخد.
خود کشاورز را وکحل در فروش وحصول نهاخد.
 .4در این قرارداد ،شرکت واسط ویتواند ِ
 .5حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شاخان ذکر است ،حكن دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خوا وجوه التوزام در عقود وزارعوه

در فصل «احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» ،وسألۀ « »1011بیان شد.
حکن حازار ثانوی اوراق وزارعه

1

مسأله  .1621حعوود از تجوودیل وجوووه نقوودی حاصوول از سوورواخه گذاری حووه زوووحنهووای

زراعی ،صاحجان اوراق وزارعه حه صورت وشواع والوک آن اراضوی هسوتند و چنانچوه
وحصووولی حاصوول شووده حاشوود در آن حووه صووورت وشوواع حووا زارعووحن شوورخكند و فووروش

سووهن الشوورکه از زوووحن و وحصوووالت ووجووود حووا رعاخووت شووراخط صووححح بووودن قوورارداد

«خرخد و فروش» اشكال ندارد.

2

3
ولوووی فوووروش سوووهن الشووورکۀ ووووذکور در «وزارعووۀ ؤذنحووه»  -کووه عقوود جووایز اسووت -
حووه ونزلووۀ فسووخ وزارعووه وحسوووب ووویشووود و بوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق

(خرخو ودار) احتحاح حه انعقاد وزارعووۀ جدخ ود  -حا رعاخ وت شراخو وط صححو وح بوودن آن -
ووویحاشود؛ الجتووه ا گوور فروشوونده قصوود فسووخ قوورارداد را نداشووته حاشوود ،الزم اسووت سووهن
وشاع خوخش از زوحن را حه صورت وسلوب الهنافع در ودت قرارداد وزارعوه حفروشود،

تا اخنكه وزارعه ههچنان حاقی حهاند؛

اوووا فووروش سووهن الشوورکۀ وووذکور در «وزارع وۀ وعاوضووحه»  -کووه عقوود الزم وحسوووب

 .1قحهووت اوراق وزارعووه در حووازار ثووانوی توواحع دو عاووول خواهوود بووود؛ نخسووت :رشوود ارزش زوووحن کووه حووهطووور
وتعووارف وسوواوی خووا بیشووتر از نوورخ تووورم اسووت؛ دوم :سووود سوواالنه؛ هوور چووه حووه پاخووان سووال زراعووی نزدخووکتوور
حاشوود ،قحهووت اوراق وزارعووه از ایوون جهووت افووزاخش ووویخاحوود و حعوود از تقسووحن سووود ،تووأثحر ایوون عاووول روی
قحهت از بین ویرود ،سپس حا گذشت زوان در صورت حاقی بودن ودت قورارداد وزارعوه ،دو حواره توأثحرش
شروع ویشود.
 .2از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشووود ،ولوووی وعه وووال در هنگ ووام ف ووروش ،سوووهن صووواحب اوراق از دارای وویهوووای ووج ووود  -اعوون از زو ووحن و
وحصوالت  -از لحاظ کهحت و کحفحت ناوعلوم است و ویتوان جهت تصوححح آن حوه جوای فوروش در
حازار ثانوی بورس ،از عقد وصالحه استفاده نهود که در آن الزم نحست کهحوت و کحفحوت سوهن صواحب
اوراق از سرواخه فعلی دقحقا وعلوم حاشد خا آنكه وكلف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حوا رعاخوت اْلعلون
فاْلعلن وراجعه نهاخد.
 .3توضحح وزارعۀ ؤذنحه و وعاوضحه در جلد سوم ،فصل «وزارعه» ،وسألۀ « »357ذکر شد.
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ویشود  -ووجب فسخ شودن قورارداد وزارعوه نهویشوود و وزارعوه در وودت حاقحهانوده

ههچنان حاقی اسوت و حوا واگوذاری اوراق در حوازار ثانو خوه ،خر خودار والوک وشواع اصول

اراضی وورد وزارعه حه صورت وسلوب الهنافع ویشود.

شاخان ذکر است ،در وواردی که قرارداد وزارعه حاقی است ،وحصوالتی که حعود از

واگووذاری وووذکور پدخوود ووویآخوود حسووب قوورارداد حووه صووورت کسوور وشوواع ،ولووک زارع و
فروشنده خواهد بود و اگر خرخدار حا فروشنده در ضهن قرارداد فوروش شورط نهاخود کوه

فروشوونده در ووودت حاقحهانووده از وزارعووه ،سووهن خوووخش از وحصوووالت آخنووده را پووس از

حصووول ،حووه وی تهلحووک نهاخوود ،اشووكال نوودارد و خر خوودار ووویتوانوود در ضووهن وعاولووه
برای خود در این زوحنه وکالت حگحرد.
□  .3اوراق وساقات

٭ «اوراق وساقات» اوراق بهواداری اسوت کوه بور اسواس قورارداد وسواقات طراحوی

شده است؛

ناشر اوراق وساقات (شرکت واسط) حوا وا گوذاری اوراق ،وجووه نقودی وتقاضوحان

اوراق را جهوووعآوری کووورده و حووووه وکالووووت از طووورف دارنووودگان اوراق ،حووواغهوووای قابووول

بهرهبرداری را حه صورت وشاع خرخداری ویکند 1و حعد از آوواده سوازی 2حوه وکالوت از
طوورف دارنوودگان اوراق ،حووا قوورارداد وسوواقات حووه حاغجانووان وا گووذار وی کنوود تووا حووه آنهووا
رسحدگی کننود و در پاخوان ،وحصوول حوه دسوت آووده حوه نسوجتی کوه در قورارداد وعوحن

شده تقسحن شود.
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 .1الجته در عقد وساقات ،والكحت ونافع حاغ حدون ولكحوت عوحن آن بورای صواحجان اوراق وسواقات کوافی
اسووت .حنووابراین ،اگوور شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه اجووارۀ حوواغ بوورای حاغووداری در
ودت وعحن نهاخد نحز صححح است و صاحجان اوراق والک ونافع حاغ حهطوور وشواع وویگردنود و در ایون
صورت برخی از احكام آن وتفاوت حا صورتی است که صاحجان اوراق والک زوحن هستند.
 .2کارهایی وانند غرس نهالهای وناسب ،حفر چاه ،کانالکشی.
 .3سود اوراق وسواقات حوهطوور وتعوارف سواالنه اسوت و وقودار ایون سوود وتغحور ویحاشود و حوه عواوول ز خوادی
چووون وحووزان تولحوود (برداشووت وحصووول) ،قحهووت وحصوووالت و هزخنووههووای انجووام شووده حسووتگی دارد.
حنووابراین ،ناشوور اوراق هرچنوود ووویتوانوود بوور حسووب تجووارب سووالحان قجوول و پوویش بینووی آخنووده ،داونووۀ سووود
انتظاری را تخهحن بزند ،اوا سود واقعی در پاخان ودت وشخص ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

شرکت واسط حعد از تحویل گرفتن سهن صاحجان اوراق از وحصول و فروش آنهوا

در حوووازار وحص وووالت حاغوووداری 1،احت وودا ح ووق الوکال ووۀ خ ووود و س ووایر هزخن ووهه ووا را کس وور

وینهاخد ،سپس حاقحهاندۀ سود را بین صاحجان اوراق تقسحن ویکند.

در اوراق وساقات دارندۀ اوراق« ،والک» حخشی از حاغ حه صورت وشاع ویحاشود

و ناشر« ،وکحل والک» و حاغجان« ،عاول» در قرارداد وساقات وحسوب ویشوند.
حکن اوراق وساقات

مسأله  .1622در قوورارداد فوووق ،عووالوه بوور اعطووای وکالووت حووه شوورکت واسووط 2از طوورف
صوواحب اوراق  -حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -الزم اسووت شووراخط صووحت

وساقات که تفصحل آن در جلد سوم فصل «وساقات» ذکر شد رعاخت گردد.

شوواخان ذکوور اسووت ،حكوون دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام در عقوود

وساقات در فصل «احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» ،وسوألۀ « »1011بیوان

شد.

حکن حازار ثانوی اوراق وساقات

مسأله  .1623حكن حازار ثانوی اوراق وسواقات ههاننود اوراق وزارعوه وویحاشود ،کوه
در وسألۀ « »1541بیان شد.
□  .8اوراق جعاله

٭ «اوراق ُجعاله» ،اوراق بهاداری است که بر اساس قورارداد جعالوه طراحوی شوده
اسووت و ترکحجووی از دو قوورارداد « ُجعالووۀ اولحووه» و « ُجعالووۀ ثانو خووه» ووویحاشوود کووه طووی دو
ورحله انجام ویشود.

٭ شوورکت واسووط (و سسوۀ وووالی ناشوور اوراق) حووه وکالووت از طوورف حووانی ،حووا انتشووار

اوراق جعاله ،اقدام حه انعقاد «قرارداد جعالۀ اولحه» حا سرواخهگذاران وینهاخد ،حه این
خود حاغجان را وکحل در فروش وحصول نهاخد.
 .1در این قرارداد ،شرکت واسط ویتواند ِ
 .2حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
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صووورت کووه حووانی نقووش «جاعوول» و صوواحجان اوراق نقووش «عاووول» و شوورکت واسووط،

نقش «وکحل» طرفحن را اخفا وینهاخند؛

«جاعل» (حانی) اعالم ویکند اگر صاحجان اوراق جعاله ،پوروژه خوا طورح وعحنوی را

 واننوود احووداث وراکووز تجوواری خووا تعهحوورات و حووازسووازی آنهووا خووا سوواخت کوواالی ووووردنحوواز - 1بوورای او در ووودت وشووخص انجووام دهنوود ،بوورای آنووان « ُج ْعوول» (حووق الزحهووۀ)
وعحنووی 2را در نظوور ووویگحوورد کووه حووه صووورت دفعووی در پاخووان کووار خووا در دورههووای زوووانی
وعحن  -وثال فصلی ،شش واهه ،ساالنه  -بپردازد.

شرکت واسط در ضهن اعطای اوراق جعاله حه سرواخهگذاران ،وجووه نقودی آنوان

را در جاخگاه وکحول درخافوت ووینهاخود و حوه وکالوت از طورف صواحجان اوراق اقودام حوه

انعقاد «قرارداد جعالۀ ثانوخه» (جعاله ووازی) حا پیهانكاران وینهاخود حوه ایون صوورت
که صاحجان اوراق نقش «جاعل» و پیهانكاران نقوش «عاوول» و شورکت واسوط نقوش

«وکحل» طرفحن را اخفا وینهاخند؛

شوورکت واسووط از طوورف صوواحجان اوراق (جاعوول) اعووالم ووویکنوود ا گوور پیهانكوواران

(عاووول) ،پووروژه خووا طوورح وعووحن وووذکور را در ووودت وشووخص انجووام دهنوود ،بوورای آنووان
« ُج ْعل» (حق الزحهه) وعحنی را در نظر وویگحورد کوه وعهووال آن را در دورههوای زووانی
وعحن حه تناسب پیشرفت کار ویپردازد.
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ناشوور اوراق (شوورکت واسووط) درصوودی از سووود حاصوول از قوورارداد جعالووه را حاحووت

حق الوکالۀ خوخش و سایر هزخنههوا بور وویدارد و حاقحهانودۀ سوود بوین صواحجان اوراق

توزخع ویشود.

٭ در حسووحاری از ووووارد (واننوود احووداث پووروژه خووا سوواخت کوواال) کووه انجووام ووضوووع

 .1از ایووون اوراق ،ب وورای گسوووترش و توسوووعۀ تولحووودات صووونعتی ،کش وواورزی ،حازرگوووانی ،خ وودواتی و عهران ووی
استفاده ویشود.
 .2این ُج ْعول (حوق الزحهوه) حوا در نظور گورفتن اصول سورواخۀ صواحجان اوراق و سوودی کوه قورار اسوت حوه آنوان
پرداخت شود و حق الوکالۀ شرکت واسط و سایر هزخنهها تعحین ویگردد.
 .3الجته ،ویتوان حه جای جعالۀ ثانوخه ،از عقد اجاره خا صلح حا رعاخت شراخط شرعی آن استفاده نهود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

جعاله ،نحازوند وصالح و وواد اولحه اسوت و وعهووال حسوب قورارداد توسوط پیهانكوار
(عاول در جعاله ثانوخه) تهحه ویشود.
حکن اوراق جعاله

مسأله  .1624نكاتی که در وا گوذاری اوراق جعالوه حاخود ووورد توجوه قورار گحورد از قورار

ذیل است:

 .1صوواحجان اوراق ،وکالووت - 1حووا توضووححی کووه در فوووق بیووان شوود  -حووه شوورکت

واسط حدهند.

 .2حنابر احتحاط واجب ،صواحجان اوراق نهویتواننود در جعالوۀ دوم انجوام عهلوی

کووه وووورد جعالووۀ اول بوووده (وثوول احووداث حنووا خووا حازسووازی آن خووا سوواخت کوواال) را حووا
حووق الزحهووه ُ
(ج ْعوول) کهتوور از آنچووه در جعال وۀ اول تعحووین شووده ،حووه شووخص ثالووث
(پیهانكار) واگذار نهاخند و وا حه التفاوت ُج ْعل را برای خود بردارند؛

وگوور آنكووه صوواحجان اوراق حخشووی از انجووام عهوول را  -هرچنوود از طریووق شوورکت

واسط  -وتكفل شوند.
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حنووابراین ،اگوور ووضوووع جعالووۀ اولحووه بووین حووانی و صوواحجان اوراق «احووداث پووروژۀ

وعووحن حووا انعقوواد قوورارداد حووا پیهانكوواران 3و تووأوحن هزخنووۀ وووالی آن و نحووز حووه کووار گوورفتن
نوواظرانی کووه بوور ُح ْسوون اجوورای آن نظووارت نهاخنوود» حاشوود ،چنانچووه شوورکت واسووط حووه
وکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه ایوون او ور نهاخوود ،از آنجووایی کووه اووووری ههچووون
انعقاد قرارداد و نظارت بر ُح ْسن اجرای کار (که حخشی از ووضووع جعالوۀ اول اسوت)

توسط وکحل صاحجان اوراق وحقق ویشوود ،آنوان وویتواننود احوداث طورح و پوروژه را
در جعالۀ دوم حه شخص ثالث (پیهانكار) حا حق الزحهۀ کهتری واگذار نهاخند.

 .1حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
 .2حه جلد سوم ،فصل «جعاله» ،وسألۀ « »500وراجعه شود.
 .3حه صورت جعالۀ ثانوخه خا اجاره خا هر قرارداد وشروع دخگر.
 .4حنابراین ،ووضوع جعالۀ ثانوخه (جعالۀ ووازی) «احداث طرح و پروژه» ویحاشد.
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 .3جعاله از اخقاعات است و شرط ضهن آن الزم الوفاء نحست؛

1

حنوووابراین ،چنانچ ووه قووورارداد شووواول ش ووراخطی حاش وود ،ب وورای الزم الوف وواء ب ووودن آنه ووا

ووویتوووان از عقووودی واننوود عقوود صوولح اسووتفاده نهووود تووا اخنكووه شووراخط ونظووور نظوور ،در
ضهن آن واقع شود.

 .4چنانچووه در ضووهن قوورارداد جعالووۀ اولحووه کووه حووا انجووام عهوول ،جاعوول ووودیون حووه
حق الزحهه ُ
(ج ْعل) ویشود ،شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در
ازای تأخحر در پرداخت ُجعل شود ،رحا و حرام وحسوب ویشود.

2

 .5شرکت واسط از طرف صاحجان اوراق ویتوانود در ضوهن عقودی وثول صولح

3

حووا عاووول (پیهانكووار) شوورط نهاخوود کووه در صووورت تووأخحر در انجووام عهوول ،حاحووت هوور روز
تأخحر وجلغ وعحنی را بپردازد (که آن را شرط فعل ویناوند).

4

 .6در ووووواردی کوووه انجووام ووضووووع جعالووه ،نحازونوود وصووالح و وووواد اولحووه اسووت

حسووب قوورارداد توسوط پیهانكووار (عاووول در جعالووه ثووانوی) تهحووه ووویشووود ،از آنجووا کووه
قرارداد وذکور وشتهل بر نوعی از تهلحک نحز ویحاشد ،این تهلحک ویتواند در قالوب

خكی از عقود اسالوی وثل هجه خا وصالحه خوا وعاوضوه  -حوا رعاخوت شوراخط صوحت آن -
توسط شرکت واسط انجام شود ،حه این صورت که شرکت واسط وثال پوروژۀ احوداث
شده خا کاالی تولحد شده را حه حانی تهلحک نهاخد.

 .7سایر احكاوی که در جلد سوم ،فصل «جعاله» بیان شد رعاخت گردد.

 .1حه جلد سوم ،وجحث «حعضی از احكام وربوط حه شرط» ،وسألۀ « »747وراجعه شود.
 .2زیرا صاحجان اوراق پس از انجام عهل ،در ذوۀ جاعل اولحه ،وجلوغ « ُج ْعول» قورارداد را طلجكوار وویشووند و
شرط دیرکرد در ازای تأخحر در ادای دین وذکور از ووعد وقرر رحا وحسوب ویگردد.
 .3از آنجووا کووه جعالووه از اخقاعووات وحسوووب ووویشووود و شوورط ضووهن آن الزم الوفوواء نحسووت ،ش ورط وووذکور در
ضهن خود جعالۀ ثانوخه وجوب وفاء ندارد.
 .4اوووا ا گوور شوورط کنوود کووه در صووورت تووأخحر در انجووام عهوول ،پیهانكووار حاحووت هوور روز تووأخحر وجلووغ وعحنووی حووه
صوواحجان اوراق حوودهكار حاشوود و ذوووۀ وی حووه آن وجلووغ ووودیون گووردد (کووه آن را شوورط نتحجووه ووویناونوود)
صححح نحست؛ فورق بوین «شورط فعول» و «شورط نتحجوه» از توضوححات جلود سووم ،وسواجل« 455و »744
وعلوم ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

نوعی دخگر از اوراق جعاله

٭ اوراق جعالووه  -غحوور از صووورتی کووه در تعر خووف ایوون اوراق ذکوور شوود  -ووویتوانوود حووه

شووحوۀ ترکحجووی از قوورارداد جعالووه و فووروش نسووحه (اقسوواطی خووا رأسووی) خووا اجوواره حووه شوورط

تهلحک نحز ونعقد گردد؛

حه این صورت کوه شورکت واسوط حوا انتشوار اوراق جعالوه ،وجووه نقودی صواحجان

اوراق را جهووعآوری کوورده و حووه وکالووت از طوورف آنووان اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد جعالووه

جهت احداث پروژۀ وعحن خا تولحد کاالی وشخص حا پیهانكار وینهاخد؛

در این قرارداد صاحجان اوراق« ،جاعل» و پیهانكار «عاوول» وحسووب وویشوود.

حعووود از احوووداث پوووروژه خووا تولحووود کووواال بوورای صوواحجان اوراق ،شوورکت واسووط آن را حووه
صورت فروش اقساطی خا اجاره حه شرط تهلحک حه حانی واگذار وینهاخد.

1

مسأله  .1625انتشار اوراق فوق نحز حا رعاخت شوراخطی کوه در «اوراق جعالوه»« ،اوراق

وراححه» و «اوراق اجاره حه شرط تهلحک» بیان شد ،اشكال ندارد.
حکن حازار ثانوی اوراق جعاله

مسأله  .1626دارایووی صوواحب اوراق جعالووه در ووودت قوورارداد از آنجووا کووه وهكوون

2
اسووت ترکحجووی از کوواال ،وصووالح و اعحووان در حووال سوواخت  -وووثال پووروژۀ نحهووه تهووام -
وجالغ نقدی و وطالجات (دیون) 3حه صورت وشاع خا برخی از آنها حاشد ،فروش آنها حا

رعاخت سایر شراخط صححح بودن فروش عحن و دین اشكال ندارد؛

4

 .1شوواخان ذکوور اسووت ،انتشووار اوراق جعالووه وشوواحه اوراق استصووناع نحووز قابوول اراجووه اسووت ،کووه توضووحح آن در
اوراق استصناع خواهد آود.
 .2توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر ویشود.
 .3حا توضححی که در وسألۀ « »1544ذکر ویشود.
 .4از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشوود ،ولووی وعهوووال در هنگووام فووروش ،سووهن الشوورکه صوواحب اوراق از سوورواخۀ فعلووی از لحوواظ کهحووت و
کحفحت ناوعلوم است و ویتوان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازار ثانوی بورس از عقد وصوالحه
استفاده نهود که در آن الزم نحست کهحت و کحفحت سوهن صواحب اوراق از سورواخه فعلوی دقحقوا وعلووم
حاشد ،خا آنكه وكلف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد.

بورس /

ولوووی از آنجوووا کووه صوواحب اوراق 1در جعالووۀ اولحووه« ،عاووول» و در جعالووۀ ثانو خووه،

«جاعل» وحسوب ویشوود و چنانچوه حوا فوروش ووذکور از عاوول بوودن و جاعول بوودن
انصووراف دهوود ،بوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق (خر خوودار) احتحوواح حووه انعقوواد

جعالۀ اولحه و ثانوخۀ جدخد  -حا رعاخت شراخط صححح بودن آن  -ویحاشد.

2

مسأله  .1627اگر پیهانكار اشحای وورد نحاز وانند وصالح و وواد اولحوه را حوه وکالوت
از صووواحجان اوراق جعال ووه خرخوووداری نهاخ وود ،اش ووحای و ووذکور ح ووهط ووور وش وواع ول ووک

صاحجان اوراق ویحاشد؛

اوا چنانچه پیهانكار آنها را برای خود خرخده حاشد ،اووال وذکور ولوک پیهانكوار

ویحاشد و در صورتی که هنووز تهلحوک حوه صواحجان اوراق نشوده حاشود ،جوزء دارایوی
آنان وحسوب نهیشود تا در حازار ثانوی بورس قابل فروش حاشد.

مسأله  .1628در قوورارداد جعالووه ،از آنجووا کووه عاووول قجوول از انجووام عهوول ،اسووتحقاق
حووق الزحهووه ُ
(ج ْعوول) نوودارد و جاعوول حووه وی ووودیون نهوویحاشوود .حنووابراین ،در جعالووۀ

اولحووه تووا وقتووی کووه عاووول (صوواحب اوراق) حووه وظحفووه خوووخش 3عهوول نكوورده حاشوود ،از
جاعوول (حووانی) طلجكووار نهوویحاشوود تووا حتوانوود طلووب خوووخش را در حووازار ثووانوی بووورس حووه

فروش برساند؛

الجته ،اگر ووضوع قرارداد جعاله طور ی طراحی شوده حاشود کوه ووثال پوروژه در طوی
چند ورحلوه وحقوق شوود و بورای اتهوام هور ورحلوه ،حوق الزحهوه ُ
(ج ْعول) وعوحن شوده

حاشد ،پس از اتهام هور ورحلوه ،عاوول از جاعولُ ،ج ْعول وعوحن شوده بورای آن ورحلوه را
 .1ونظور ،صورت اصلی اوراق جعاله است که در توضوحح آن در احتودای شورح اوراق ذکور شود؛ وشواحه آن در
جعاله وربوط حه صورتهای دخگر انتشار اوراق نحز جاری است.
 .2الجته ،اگر جعالۀ اولحه از طرف حانی حه صورت عام واقع شود ،طوری که شواول هور خوک از صواحجان اوراق
در عرضۀ اولحه و عرضۀ ثانوخه بورس گوردد ،حوا انصوراف هور خوک از صواحجان اوراق و وا گوذاری آن حوه افوراد
حعد ،جعالۀ اولحوه حوه قووت خوود حواقی اسوت و سوهن صواحب اوراق از وقودار « ُجعول» تعحوین شوده حعود از
انصراف از عاول بودن و فروش آن در حازار ثانوی ،حه نسجت پیشرفت پروژه خا طرح توا زووان انصوراف ووی-
حاشد.
 .3انعقاد جعالۀ ثانوخه و احداث پروژه خا ساخت کاال و تحویل آن حه حانی.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

طلجكار ویحاشد و ویتوانود اقودام حوه فوروش طلوب خووخش در حوازار ثوانوی بوورس  -حوا
رعاخت شراخط صححح بودن آن  -نهاخد.
□  .1اوراق استصناع

٭ «اوراق استصوووناع» اوراق به ووواداری اسوووت کوووه بووور اسووواس قووورارداد استصوووناع

(سفارش ساخت) طراحی شده است.

٭ در قرارداد استصناع ،فردی احداث طرح خا پروژه خا ساخت شویء وعحنوی را حوه

شخص دخگر وانند  -پیهانكار خا صنعتگر خا هنروند  -در ازای پرداخت وجلغ وعحن
در پاخووان کوووار خوووا در دورههووای زوووانی وشووخص حووه تناسووب پیشوورفت کووار سووفارش

ووویدهوود تووا شووخص وووذکور وووورد سووفارش را در زوووان وعووحن شووده آووواده کوورده و حووه
سفارش دهنده تحویل دهد.

٭ ایووون قووورارداد در ووووورد اوراق استصووناع ،حووه دو شووحوه قابوول اجوورا اسووت :الفففف.

استصناع وستقحن؛ ب .استصناع غحر وستقحن.

الففف.اسحصففًاعهسففحمین :در ایوون شووحوه ،حووانی 1احووداث خووا توسووعۀ طوورح خووا پووروژۀ

خوواص خووا سوواخت کوواالی وعووحن را حووه پیهانكووار (سووازنده و وجووری طوورح) سووفارش
ویدهد و در وقابل وتعهد وویشوود اجورت و بهوای پوروژه خوا کواال را طجوق زووانحنودی
وشووخص وتناسووب حووا پیشوورفت پووروژه خووا تولحوود کوواال حووه صووورت اوراق استصووناع

ودتدار حه پیهانكار بپردازد.

٭ پیهانكار (درخافت کنندۀ اوراق استصناع) در برخی از ووارد صجر ویکند تا در

سررسحد وقرر وجلغ اسوهی اوراق استصوناع را از سوفارش دهنوده درخافوت کنود و گواه

قجوول از سررسووحد ،اقوودام حووه واگووذاری اوراق استصووناع در حووازار ثووانوی بووورس در ازای
درخافت وجالغ نقدی وینهاخد.

ب.اسحصففًاعغیففسهسففحمین :ایوون قوورارداد ،ورکووب از استصووناع اولحووه و استصووناع

 .1دولت ،وزارتخانهها ،شهرداریها ،شرکتهای دولتی خا حخش خصوصی.
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ثانوخه (استصناع ووازی) است و در دو ورحله انجام ویشود؛

حه این صورت که حانی 1،احداث خا توسعۀ طرح خا پروژۀ خاص خا سواخت کواالی

وعحن را برای زوان وشخص حه نهاد خا و سسۀ والی (وثال حانوک) سوفارش وویدهود و

در وقابل وتعهد وویشوود اجورت و بهوای پوروژه خوا کواال را طجوق زووانحنودی وشوخص

وتناسب حا پیشرفت پوروژه خوا تولحود کواال حوه صوورت اوراق استصوناع وودتدار حوه آن

نهاد خا و سسه والی بپردازد؛

سپس نهاد خا و سسۀ والی اقدام حه انعقاد قرارداد استصناع ثانوی حا پیهانكواران

وینهاخد و احداث طرح خا پروژه خا تولحد کاال را در زوان وعحن و حه وجلغ وشخص حوه
آنان ویسپارد.

2

نهوواد خووا و سسوۀ وووالی در برخووی از ووووارد صووجر ووویکنوود تووا در سررسوحد وقوورر ،وجلووغ

اسووهی اوراق استصووناع را از سووفارش دهنووده درخافووت کنوود و گوواه قجوول از سررسووحد در

وواقووع نحوواز حووه نقوودخنگی  -وووثال پرداخووت حوودهی خوووخش حووه پیهانكوواران  -اقوودام حووه
واگذاری اوراق استصناع در حازار ثوانوی بوورس در ازای درخافوت وجوالغ نقودی (تنزیول

دین) وینهاخد.

٭ اوراق استصناع  -غحر از صورتهای وذکور  -وهكن اسوت حوه شوحوۀ ترکحجوی از

قرارداد سوفارش سواخت (استصوناع) و فوروش نسوحه (اقسواطی خوا رأسوی) خوا اجواره حوه

شرط تهلحک نحز ونعقد گردد؛

حه این صورت که شرکت واسط حسب سفارش حانی حا انتشوار اوراق استصوناع،

وجوووه نقوودی صوواحجان اوراق را جهووعآوری کوورده و حووه وکالووت از طوورف آنووان اقوودام حووه

انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژۀ وعحن خا تولحد کاالی وعحن حا پیهانكوار خوا تولحود

کننووده وووینهاخوود؛ شوورکت واسووط پووس از احووداث پووروژه خووا تولحوود کوواال بوورای صوواحجان
 .1ههان.
 .2طراحی این اوراق حه این صوورت کوه نهواد خوا و سسوۀ ووالی پوس از درخافوت اوراق استصوناع از حوانی ،ایون
اوراق را حسب تعهدات والی خوخش حه پیهانكاران ،در اختحار آنان قرار دهد نحز قابل ترسحن است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

اوراق ،آن را حووه صووورت فووروش اقسوواطی خووا اجوواره حووه شوورط تهلحووک حووه حووانی وا گووذار

ویکند.

حکن اوراق استصناع

مسأله  .1629قوووورارداد سوووووفارش سووووواخت (استصو ووناع) عقو وود وسو ووتقل وحسو وووب

نهیشود 1،حلكه نوعی عقد خا اخقاع تجعی است.

حنووابراین ،اوراق وووذکور وهكوون اسووت حووه صو وورت ترکحج و وی از دو خووا چنوود عق و ود خووا

اخقوواع واننوود اجوواره ،صوولح ،جعالووه ،بیووع و وعاوضووه طراح و وی ش و وود و ب ورای صحح و وح

بوودن آن الزم اسوت احكوام و شووراخط عقود خوا اخقواعی را کووه بور آن ونطجوق وویشووود دارا

حاشد؛

وثال ا گور اوراق استصوناع از نظور فقهوی ونطجوق بور نووعی جعالوه و وعاوضوه گوردد،

رعاخت نكات ذکر شده در اوراق جعاله الزم است و چنانچه ونطجق بر نوعی اجاره و
وعاوضه گردد ،رعاخت نكات ذکر شده در اوراق اجاره الزم است.

2

حکن حازار ثانوی اوراق استصناع

مسأله  .1631دارایی صواحب اوراق استصوناع در هور وقطوع زووانی تواحع نووع قورارداد
ونعقد شده ویحاشد؛ در برخی از وووارد وهكون اسوت ایون دارایوی در وودت قورارداد،

ترکحجووی از کوواال ،وصووالح و اعحووان در حووال سوواخت  -وووثال پووروژۀ نحهووه تهووام  -وجووالغ

نقوودی و وطالجووات (دیووون) حووه صووورت وشوواع خووا برخووی از آنهووا حاشوود کووه فووروش آنهووا حووا
رعاخت سایر شراخط صححح بودن فروش عحن و دین اشكال ندارد.

3

 .1از عقود وستحدثه نحز نهیحاشد.
 .2حه جلد سوم ،وساجل « 055و  »053و نحز ههحن جلد ،وساجل « 1035تا  »1041رجوع شود.
 .3از جهله شراخط آن است که حنابر احتحاط واجب ،نوع و وقودار و اوصواف هور کودام از وووارد ووذکور وعلووم
حاشوود ،ولووی وعهوووال در هنگووام فووروش ،سووهن الشوورکۀ صوواحب اوراق از سوورواخۀ فعلووی از لحوواظ کهحووت و
کحفحت ناوعلوم است و ویتوان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازار ثانوی بورس از عقد وصوالحه
استفاده نهود که در آن الزم نحست کهحت و کحفحت سوهن صواحب اوراق از سورواخۀ فعلوی دقحقوا وعلووم
حاشد ،خا آنكه وكلف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد.
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□  .90اوراق ونفعت

٭ «اوراق ونفعووت» اوراق بهوواداری هسووتند کووه نشووان دهنوودۀ والكحووت دارنوودۀ آن

نسووجت حووه ونووافع آخنوودۀ خووک دارایووی حووادوام خووا اسووتحقاق اسووتفاده از وقوودار وعووحن از
خدوات ،در دورۀ زوانی وشخص ویحاشد.

٭ گاه صاحجان داراییهای حادوام ،نحاز حه نقدخنگی دارند و حاضرند برای توأوحن

آن ،حخشی از ونافع حاصل از داراییهوای حوادوام خوود را جلووتر وا گوذار کننود؛ واننود
واگووذاری ونووافع هتوولهووا و اوووا کن اقوواوتی ،پاالخشووگاههووای نفووت و گوواز ،نحروگوواههووای

بووورق ،تص ووفحهخانوووههوووا و آبشحرخو و ونکووونه ووا ،هواپیهو و وا و قطوووار ب وورای دورۀ زوانو و وی
وشخ وص.

ههچنحن گاه نهادها ،شرکتها و و سسههای خودواتی بورای توأوحن هزخنوههوای

خوووخش خووا سوورواخه در گووردش خووا توسووعۀ فعالحتهووای اقتصووادی ،حووه ونوواحع وووالی نحوواز

پیدا وی کنند ،این شرکتها حاضرند حخشی از خدوات آخندۀ خوود را جلووتر وا گوذار

نهاخنوود؛ واننوود واگووذاری ثانحووههووای تجلحغوواتی صوودا و سووحها ،خوودوات گردشووگری،
خدوات آووزشی و تحقحقاتی دانشگاهها و پژوهشكدهها.

٭ خكی از شحوههای واگذاری وذکور ،از طریق انتشار اوراق ونفعت وویحاشود ،حوه

این صورت کوه حوانی 1حوا وراجعوه حوه و سسوۀ اووحن و تأسوحس شورکت واسوط اقودام حوه

انتشووار اوراق ونفعووت و واگووذاری ونووافع خووا خوودوات وووذکور در ازای درخافووت وجلووغ

وعحن در دورۀ زوانی وشخص 2وینهاخد و صاحجان اوراق ونفعت حه شورکت واسوط
(ناشر اوراق) ،حا پرداخت وجووه نقودی و درخافوت اوراق ونفعوت وکالوت وویدهنود توا
اقدام حه انعقاد قرارداد حا حانی نهاخد.

٭ واگذاری اوراق ونفعت حه صورت انعقاد قرارداد اجاره حوا حوانی جهوت اسوتفاده

 .1صاحجان داراییهای حادوام خا نهادها و شرکتها و و سسات خدواتی.
 .2این دورۀ زوانی ویتواند حه صورت حازههای زوانی کوتاه ودت از جهلوه سواعتی ،روزانوه ،هفتگوی خوا حلنود
ودت ،حه صورت واهانه و ساالنه حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

از ونووافع داراییهووای ووضوووع قوورارداد و نحووز انعقوواد جعالووه و حووق العهل کوواری حووا حووانی

جهووت اراجووۀ خوودوات ووضوووع قوورارداد انجووام ووویگووردد و گوواهی نحووز ایوون وا گووذاری در

قالب عقد صلح انجام ویشود.
حکن اوراق ونفعت

مسأله  .1631از آنجووا کووه واگووذاری اوراق ونفعووت وشووتهل بوور انعقوواد عقوود اجوواره خووا
صلح خا اخقاع ُجعاله است ،عالوه بر اعطای وکالت حه شرکت واسط - 1حوا توضوححی

که در فوق بیان شد  -الزم اسوت شوراخط صوحت قورارداد اجواره ،صولح خوا ُجعالوه کوه
تفصحل آن در جلد سوم فصل «اجاره»« ،وصالحه» خا « ُجعاله» بیان شده و حخشوی از
آن شراخط در ضهن اوراق اجاره خا اوراق جعاله ذکر شده ،رعاخت گردد.

حکن حازار ثانوی اوراق ونفعت

مسأله  .1632از آنجووا کووه اوراق ونفعووت ،نوووعی ِر زرو کووردن ونووافع و خوودوات بوورای
زو ووانی وش ووخص اس ووت ک ووه خ ووود ص وواحب اوراق از آن ون ووافع و خ وودوات اس ووتفاده

وینهاخد خوا اسوتفاده از آنهوا را در ازای درخافوت عووض آن حوه شوخص دخگوری در حوازار
ثانوی بورس واگذار ویکند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده ووینهاخود ،ایون
واگذاری ویتواند حه صورت قرارداد جعاله خا اجاره خا صلح انجوام شوود و در هور ووورد
الزم است شراخط صححح بودن آن وورد رعاخت گردد؛

وووثال ا گوور حووانی اقوودام حووه انتشووار اوراق ونفعووت جهووت اجوواره دادن هتوول و وكووان

اقوواوتی نهوووده اسووت ،صوواحب اوراق (وسووتأجر) کووه والووک حخووش وشوواعی از ونووافع

هتل و وكان اقاوتی وذکور است ،چنانچه حخواهود ونوافع ووذکور را حوا عقود اجواره در
حازار ثانوی بورس حوه دخگوری واگوذار نهاخود ،حاخود آنچوه در جلود سووم ،فصول «اجواره»،

وساجل « 040و  »040بیان شد را رعاخت نهاخد.

 .1حا حق توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق.
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□  .99اوراق خرخد دین

٭ «اوراق خرخوود دیوون» ،اوراق بهووادار حانوواوی اسووت کووه حووه ونظووور خر خوود وطالجووات

ودتدار اشخاص حقوقی 1طراحی شده است؛

حه این صورت که شخص حقووقی دارنودۀ وطالجوات کوه قصود فوروش آنهوا را دارد

(حانی) ،از طریق شرکت واسط اقدام حوه انتشوار اوراق خر خود دیون ووینهاخود و شورکت
واسووط حوووا واگوووذاری اوراق ،وجووووه نقووودی وتقاض ووحان اوراق را جه ووعآوری ک وورده و ح ووه

وکالت از طرف آنان اقدام حه خرخد دیون ودتدار حه صوورت نقود از حوانی ووینهاخود و
وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختحار حانی قرار ویدهد.

٭ ونظور از وطالجات ،وطالجات ودتدار اشخاص حقووقی از اشوخاص حقحقوی خوا

حقوقی ،ناشی از عقود وجادلهای از قجحل فروش نسحه (رأسی خا اقساطی) ،وراححه ،اجاره
2
حووه شوورط تهلحووک  -حووه اسووتثنای وطالجووات ناشووی از عقوود سوولف  -و نحووز اخقوواع ُجعالووه
ویحاشوود و شوورکت واسووط پووس از وصووول وطالجووات و کسوور حووق الوکالووۀ خوووخش و سووایر

هزخنهها ،آن را در اختحار صاحجان اوراق قرار داده و حا آنان تسوخه حساب وینهاخد.

وثال شرکت تولحد کننده ،اقدام حوه فوروش نسوحۀ کاالهوای خووخش از طریوق بوورس

3
دین کاالیی در بوورس ،ایون اوكوان بورای
کاال وینهاخد ،سپس حا انتشار اوراق خرخد ِ

فروشووونده فوووراهن وووویشووود کووه حتوانوود از وحوول تنزیوول وطالجووات خووود ،حووه پووول نقوود
دسترسی پیدا کند.

این اوراق هحچ گونه پرداخت وحان دورهای تحت عنووان سوود ندارنود و صواحجان

اوراق از واحووه التفوواوت قحهووت خرخوود اوراق و ارزش اسووهی در خووافتی آن در سررسووحد،

بهره وند ویشوند.

 .1دولت ،حانکها ،شرکتهای سهاوی ،شرکتهای تعاونی ،حخشهای خصوصی.
 .2پس از تحقق ووضوع جعاله.
 .3شاخان ذکر است ،اگر در ضهن وعاولۀ نسحه ،فروشنده حا خرخدار شرط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا
وجه التزام در ازای تأخحر در پرداخت حدهی (دین) نهاخد ،رحا و حرام وحسوب ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حکن اوراق خرخد دین

مسأله  .1633واگووذاری ایوون اوراق در حووازار اولحووه و ثانو خووۀ بووورس از وصووادیق فووروش

نقدی دین ودتدار حه وجلغ کهتر حه شخص ثالث است.

حنووابراین ،الزم اسووت احكووام ویووژۀ خر خوود و فووروش دیوون  -کووه در جلوود سوووم ،فصوول

«دین» ،وجحوث «خرخود و فوروش چوک و سوفته» ،وسوألۀ « »551و نحوز وجحوث «فوروش
طلب» ،وساجل « 504و حعد از آن» بیان شد  -در وورد آن رعاخت گردد.

مسأله  .1634اگوور شوورکت واسووط از طوورف صوواحجان اوراق ،حووا حووانی در ضووهن خر خوود
دین شرط نهاخد در صورت تأخحر در وصول دین از شخص ثالث (حدهكار) در زووان

سررسحد و تحویول آن حوه شورکت واسوط ،حوانی وجلوغ وعحنوی را بپوردازد (کوه آن را شورط
فعل ویناوند) ،اشكال ندارد؛

ولوی چنانچوه شورط کنود حوانی در صووورت توأخحر در وصوول دیون از شوخص ثالووث

(حوودهكار) در زوووان سررسووحد و تحویوول آن حووه شوورکت واسووط ،وجلووغ وعحنووی را ووودیون

حاشد (که آن را شرط نتحجه ویناوند) ،صححح نحست.

1

اوراق خزانه (اسناد خزانه)

٭ «اسناد خزانه» ،از اقسام اوراق خر خود دیون وویحاشود .اوراق ووذکور اوراق بهوادار

حا ناوی است که دولت حه ونظور تسوخۀ حدهیهای خود حاحت پوروژههوایی کوه حخوش

خصوصووی حووه عنوووان پیهانكووار بوورای دولووت احووداث نهووودهانوود ،خووا وحصوووالتی کووه
دولوووت از کشووواورزان خرخوووداری ک وورده و وانن وود آن ،ح ووا قحه ووت و سررس ووحد وع ووحن ح ووه

طلجكاران غحردولتی واگذار وی کند.

صاحجان اوراق خزانه ،گاه این اوراق را نگهداری کورده توا در سررسوحد وجلوغ آن را

 .1توضووحح آن در فصوول «احكووام حانووکهووا و و سسووات وووالی اعتجوواری» ،تسووهحالت «خر خوود دیوون» ،وسووألۀ
« »1030ذکر شد.
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از دولت وصول نهاخند و گاهی در صورت نحاز حه وجوه نقودی قجول از سررسوحد ،آن را

در حازار ثانوی بورس حه فروش ویرسانند.
حکن اوراق خزانه

مسأله  .1635حكوون ایوون قسوون از اوراق ،ههووان حكوون اوراق خر خوود دیوون اسووت کووه از
وساجل قجل وعلوم ویشود.

مسأله  .1636از آنجووا کووه سررسووحد اوراق خزانووه ووودتدار بوووده 1،در برخووی از ووووارد،

سند خزانه وناسب حا نرخ تورم و کاهش ارزش پول حوه طلجكواران داده وویشوود ،ووثال

دولت در ازای آنكه  44وحلحون تووان حه خكی از پیهانكاران حدهی حال دارد ،وعوادل

 144وحلحووون تووووان اوراق خزانووۀ دو سوواله در اختحووار پیهانكووار وووذکور ووویگووذارد کووه 44

وحلحون تووان بیش از طلب شرعی و حقحقی پیهانكار از دولت است ،در ایون وثوال
2
ـــ دین حقحقی و 4
هر سند خزانه وتشكل از 4
ـــ دین غحر واقعی است؛
14
14
در این صورت چنانچه پیهانكار حه دلحل نحاز حه وجوه نقدی ،اسناد خزانۀ وذکور
را در حازار بورس حه شخصی در ازای وجلغ  34وحلحون تووان نقودا حفروشود ،وجلوغ دیون

حقحقی دولت حه پیهانكار و وجلغ ارفاق شوده ،هون بورای دولوت و هون بورای پیهانكوار
وشخص بوده ،ولی برای خرخدار در هنگام وعاوله ناوشوخص حاشود 3،در ایون فورض

خرخد و فروش دین وذکور حوه جهوت نواوعلوم بوودن وقودار دیون حقحقوی بورای خر خودار

حاطل است.

 .1وثال شش واهه تا سه ساله.
 .2الجتووه فوورض وسووأله در ووووردی اسووت کووه دولووت از روی ارفوواق وجلغووی را حسووب نوورخ تووورم حووه پیهانكوواران
ویپردازد؛ اوا اگر وجلغ اضافۀ وذکور وثال در قرارداد پیهانكاری حه عنوان دیرکرد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه
خا وجه التزام در ازای تأخحر در پرداخت حدهی توسط پیهانكار شرط شده حاشد ،رحا وحسوب ویشود.
 .3چون طلب وذکور در بورس وعاوله ویشود ،وعهوال اوكان دسترسی خرخدار حه پیهانكوار خوا دولوت بورای
سو ال و تحقحووق از وحووزان آن وجووود نوودارد؛ اوووا ا گوور زوحن وۀ آن فووراهن شووده و خر خوودار نحووز از آن وطلووع حاشوود،
فروشوونده ووویتوانوود در وثووال فوووق دیون حقحقووی خووود خعنووی  44وحلحووون تووووان را حووه  34وحلحووون تووووان نقوود
حفروشوود و در ضووهن وعاولووه ،شوورط شووود کووه فروشوونده اجووازۀ تصوورف و اسووتفادۀ وجووانی و حالعوووض از 44
وحلحون تووان دخگر را حه خرخدار حدهد و  144وحلحون تووان سند خزانه را در اختحار وی حگذارد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

در فرض فوق ،تصرف پیهانكار در وجووه نقودی در خوافتی از خر خودار اوراق خزانوه،

در صورتی جایز اسوت کوه رضواخت خر خودار  -حتوی در صوورت حاطول بوودن وعاولوه -
احووراز شووود و چنانچووه خرخوودار ،وجلووغ خوواد شووده در اوراق را از دولووت درخافووت کنوود،

تصورف در آن از حاحووت اوووال در حكوون وجهوول الهالووک حوا اجووازۀ حوا کن شوورع اشووكال

ندارد.

1

□  .93اوراق رهنی

٭ «اوراق رهنی» ،اوراق بهاداری است که حه ونظوور خر خود دارایویهوا و وطالجوات

دارای وثحقه و رهن طراحی شده است و در بورس عرضه وویشوود 2از جهلوه وووارد آن

«اوراق اجاره رهنی» و «اوراق وراححۀ رهنی» اسوت ،کوه حكون آنهوا در وجحوث «اوراق
اجاره» و «اوراق وراححه» ذکر شد.
□  .97اوراق قرضالحسنه

ورض
٭ «اوراق قووورضالحسووونه » اوراق بهوواداری هس ووتند کووه ب وور اسوواس ق وورارداد ق و ِ
حدون بهره طراحی شدهاند؛

حه این صورت که ووثال دولوت خوا و سسوۀ خحر خوه حوا انتشوار اوراق قورضالحسونه حوا

سررسووحدهای وعووحن ،وجووووه نقووودی افوووراد نحكوکووار را جهووعآوری کوورده و حووه صووورت
وسووتقحن خووا از طریووق صووندوقهای قوورضالحسوونه خووا حانکهووا حووه افووراد نحازونوود وام

قرضالحسنه ویپردازد ،خا آن را در طرحهای عام الهنفعه هزخنه وینهاخد.

٭ واهحت فقهی اوراق قرضالحسنه  ،قرض دادن صواحجان اوراق حوه ناشور اوراق

وووویحاشووود و قووورض گحرنوووده حوووه وحوووزان ارزش اسووهی آنهووا حووه صوواحجان اوراق حوودهكار
 .1وسألۀ وذکور ،صورتهای وختلف دخگری نحز دارد که هر خک حكن خاص خود را دارد.
« .2وطالجات رهنی» وعهوال وطالجات ودتدار اشخاص حقوقی (وانند حانوکهوا و شورکتهوای لحزخنوو)
از اشخاص حقحقی خا حقوقی ،ناشی از عقود وجادلهای از قجحل فروش نسحۀ رأسوی خوا اقسواطی ،وراححوه،
اجاره حه شرط تهلحک  -حه استثنای وطالجات ناشوی از عقود سولف  -و نحوز اخقواع جعالوه (پوس از تحقوق
ووضوع جعاله) ویحاشد ،که دارای وثحقۀ رهنی هستند.
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ویشود و حاخد در سررسحد ،حدهی خود حه آنان را بپردازد؛

ناش ووور اوراق از طری وووق جه وووعآوری اقسو وواط وامهو ووای قو وورضالحسو وونه خو ووا وحو وول

بودجۀ ساالنه خا درآودهای وشروع دخگر ،اوراق قرضالحسنۀ سررسحد شوده را تسووخه
حساب وی کند.

٭ اوراق قرضالحسنه  ،دو نوع ویحاشد:

.1اوزاققووورضالحسووونهبفففدووخفففايصه :در ای وون ن وووع ،ص وواحجان اوراق غح وور از

حاز پرداخت اصل وجلغ قرض داده شده ،هحچ وجلوغ اضوافهای هرچنود تحوت عنووان
جایزه را شرط نهیکنند.

.2اوزاققوورضالحسوونهبففاخففايصه :در ایوون نوووع ،ناشوور اوراق بوورای اخجوواد انگحووزه و

تشووویق جهووت تهحووه و نگهووداری اوراق ،طجووق برناوووۀ وعحنووی حووه صووورت ووونظن بووین
دارندگان اوراق قرعهکشی کرده و جوایز نقدی خا غحر نقدی حه آنان ویپردازد.

حکن اوراق قرضالحسنه

مسأله  .1637اگوور صوواحجان اوراق در ضووهن عقوود قوورض شوورط نهاخنوود  -هرچنوود حووه
صورت شرط ضهنی  -که قورض گحرنوده (ناشور اوراق) 1حاخود وجووه نقودی جهوعآوری

شووده را حووه نحازونوودان قوورض دهوود ،قوورارداد وووذکور «قوورض حووه شوورط قوورض» و ر حووای
حكهی وحسوب ویشود.

2

ههحن طور ،اگر صواحجان اوراق شورط کننود قورض گحرنوده وجووه نقود ووذکور را در

طرحهای عام الهنفعه هزخنه نهاخد «قورض حوه شورط انجوام عهول (عهول دارای ارزش

والی)» حه حساب آوده و رحا ویحاشد.

3

اوا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته حاشد ،اوراق وذکور اشكال

ندارد ،هرچند صاحجان اوراق حدانند که قرض گحرنده وجووه نقودی جهوعآوری شوده
 .1دولت خا و سسۀ خحرخه.
 .2حه توضحح وذکور در جلد سوم ،فصل «قرض» ،وساجل « 1443و  »1445وراجعه شود.
 .3ههان.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

را حه نحازوندان قرض داده خا در اوور خحر هزخنه وینهاخد.

مسأله  .1638اگوور صوواحجان اوراق در ضووهن قوورض حووا قوورض گحرنووده (ناشوور اوراق)
شرط نهاخند در صورت تأخحر در پرداخت دین ،وجلغی را حاحت دیرکرد خا وجوه التوزام

خا خسارت تأخحر تأدخه دین بپردازد ،قرض وذکور ربوی و حرام وحسوب ویشود.

مسأله  .1639اگ وور صووواحجان اوراق قووورضالحس وونه ح ووا ج ووایزه (ن وووع دوم) ،ق وورض را
وشروط حه برگزاری قرعهکشی و اعطای جایزه نكرده حاشند ،پرداخت جوایزه از سووی
ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحجان اوراق جایز است؛

اوا چنانچه صاحجان اوراق ،قرض را وشروط حه قرعهکشی و اعطای جوایزه کورده

حاشووند (شوورط صوورخح خووا ضووهنی) ،قوورض وووذکور ر بوووی وحسوووب ووویشووود و اعطووای
جوووایزه از سووووی ناشوور اوراق حووه عنووووان وفووای حووه شوورط و درخافووت آن حووه ایوون عنوووان

جایز نحست.

1

مسأله  .1641اگر اوراق قرضالحسنه حا سررسحدهای وعحن حوه ایون صوورت طراحوی

شوند که ووثال دولوت خوا و سسوۀ خحر خوه حوه عنووان شورکت واسوط (ناشور اوراق) ،وجووه
نقدی افراد نحكوکار را جهعآوری کرده و حوه وکالوت از طورف آنوان حوه افوراد نحازونود وام

قرضالحسنه بپردازد ،اشكال ندارد؛

در ایوون شووحوه افووراد نحكوکووار« ،قوورض دهنووده» ویحاشووند و افووراد نحازونوود« ،قوورض

گحرنووده» هسووتند و شوورکت واسووط (ناشوور اوراق)« ،وکحوول قوورض دهنوودگان» وحسوووب
ویشود و رحای حكهی (قرض وشروط حه قرض) نحز وحقق نهیشود.

در صورتی که شرکت واسط ،ضاون ادای دین شده حاشد ،حه این صورت که اگر

قووورض گحرنووودگان حووودهی خووووخش را در سررسووحد نپرداختنوود ،وی بپووردازد ،ضووهانت
وذکور صححح است و حاخد حه آن عهل نهاخد.

2

 .1تفصحل بیشتر وطلب در فصل «احكام حانکها و و سسات والی اعتجاری» ،وسألۀ « »1005ذکر شد.
 .2توضحح بیشتر ضهانت ادای دین در جلد سوم ،وسألۀ « »1437ذکر شد.

بورس /

ههچنحن ،در این شحوه چنانچه صاحجان اوراق در ضهن عقد وکالت ووذکور 1حوا

شرکت واسط شرط نهاخند که وکحل از وال خووخش اقودام حوه برگوزاری قرعوهکشوی بوین

قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نهاخود اشوكال نودارد و الزم اسوت وکحول
حسب وفاد شرط عهل نهاخد.

2

حکن حازار ثانوی اوراق قرضالحسنه

مسأله  .1641صوواحجان اوراق قوورضالحسوونه حعوود از تحقووق قوورض ،ووویتواننوود طلووب
خوووخش را در حووازار ثووانوی اوراق بهووادار  -هرچنوود حووه وجلووغ کهتوور  -حووا رعاخووت شووراخط

صححح بودن فروش دین حه صورت نقد حه فروش برسانند.

3

 بورس کاال و داراییهای پاخه
 oتوضحح بورس کاال و داراییهای پاخه

٭ «بوووورس کووواال» حوووازاری اسوووت کوووه در آن «کاالهووا و دارایوویهووای پاخووه» ،از قجحوول

وحصوووالت کشوواورزی خووا حوواغی واننوود گنوودم ،پنجووه ،کنجالووه ،زعفووران ،ز یووره ،پسووته؛

فلزات وانند آهن ،فووالد ،ووس ،روی؛ فلوزات گوران قحهوت واننود طوال ،پال توحن ،نقوره؛

کاالهای پتروشحهی واننود نفوت ،گواز ،پلوی اتوحلن عرضوه وویشوود و ووورد وعاولوه قورار
ویگحرد.

٭ وعاوالت بورس کاال وعهوال از طریق کارگزاری انجام ویشود و کارگزار کواروزد

و حق الوکالۀ خوخش را از طرفحن وعاوله درخافت وینهاخد.

 .1وکالت برای قرض دادن وجوه نقدی جهعآوری شده از طرف آنان حه افراد نحازوند.
 .2اوا اگر صاحجان اوراق از وکحل (شورکت واسوط) حخواهنود در ضوهن عقود قورض حوا قورض گحرنودگان شورط
نهاخنوود وجلووغ اضووافهای را جهووت اعطووای جووایزه  -حسووب قرعووهکشووی بووین قوورض دهنوودگان  -بپردازنوود،
قرض وذکور ربوی وحسوب ویشود.
 .3تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلود سووم فصول «دیون» ،وجحوث «خرخود و فوروش چوک و سوفته»،
وسألۀ « »551و نحز وجحث «فروش طلب» ،وساجل « 504و حعد از آن» ذکر شد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

٭ خكووی از شووحوههووای راخووج وعوواوالت کوواال در بووورس ،روش «وزاخووده» خووا « َحووراح»

است ،حدین صورت که در احتدا فروشنده حوداقل قحهتوی را کوه حاضور اسوت کواالی

خووود را حفروشوود اعووالم وی کنوود ،سووپس خر خووداران در صووورت تهایوول ،قحهتووی حوواالتر از
قحهت نهایی را جهت خرخد پیشنهاد وی کنند ،در نهاخت کواال حوه پیشونهاد دهنودۀ

حاالترین قحهت فروخته ویشود.

٭ وجوووادالت بوووورس کووواال انوووواع وختلفووی دارد ،از جهلووۀ آنهووا ،وعوواوالت نقوودی،

نسحه ،سلف ،گواهی سوپرده کواالیی ،قراردادهوای آتوی و قراردادهوای اختحوار وعاولوه
ویحاشد ،برخی از احكام فقهی آنها در وساجل آخنده ذکر ویشود.
 oاحکام بورس کاال و داراییهای پاخه

مسأله  .1642در وعاوالت بورس کاال و داراییهای پاخه ،اعن از وعاوالت نقودی خوا

نسحه خا سولف 1الزم اسوت احكوام ور بووط حوه هور خوک از آنهوا کوه در جلود سووم ،فصول
وربوط حه آن ذکر شده رعاخت گردد.
ههووحن طووور ،روش «وزاخووده خووا َحووراح» در فووروش کوواال حووه خووودی خووود (فووی نفسووه)

اشكال ندارد.

شاخان ذکر است ،اگر در وعاولۀ نسحه برای تأخحر در پرداخوت ثهون 2و در وعاولوۀ

سوولف بوورای تووأخحر در تحویوول کوواال (وجحووع) 3شوورط دیرکوورد خووا وجووه التووزام خووا خسووارت

تووأخحر تأدخووه دیووون قووورار داده شوووود ،شوورط وووذکور ر بوووی و حوورام وحسوووب وی گووردد،
هرچند این وعاوله از طریق کارگزاری انجام شود.

مسأله  .1643اگوور کوواالیی کووه در بووورس وووورد وعاولووه واقووع ووویشووود (وعاولوۀ نقوود خووا
 .1وعاوالت سلف در بورس ،وعهوال حا انتشار اوراق سلف صورت ویگحرد ،که توضحح آن در اوراق سولف
بیان شد.
 .2ثهن در وعاولۀ نسحه ،حه صورت ودتدار و کلی در ذوه خرخدار است.
 .3وجحع در وعاوله سلف ،حه صورت ودتدار و کلی در ذوه فروشنده است.

بورس /

نسووحه خووا سوولف) وزنووی خووا کحلووی (حجهووی خووا پیهانووهای) حاشوود  -واننوود طووال 1،نقووره،

گنوودم ،زعفووران ،زیووره ،نفووت ،فوورآوردههووای نفتووی و وحصوووالت پتروشووحهی  -و فوورد

حخواهد آن را حه «بیشتر از قحهت خرخد» حفروشد ،فروش آن قجل از قجض و تحویل 2حه
شخص ثالث جایز نحست؛

3

حلكه در وعاولۀ سلف ،فروش کاالی پیش خرخد شده  -چه وزنی خوا کحلوی حاشود

و چه غحر آن  -قجل از سررسحد سلف حه شخص ثالث ،وطلقا 4جایز نهیحاشد.

5

مسأله  .1644اگر در وجادالت بورسی ،کاال و دارایویهوای پاخوه فروختوه نشوود و تنهوا

«نوسوووانات قحهوووت و تفاضووول قحه ووته ووا» و ووورد تواف ووق و وعاول ووه ق وورار گح وورد ،چن ووحن
وجادالتی جایز نجوده و حاطل است؛

6

مسأله  .1645کوواالیی کووه در بووورس وعاولووه ووویشووود ،نجاخوود از وحروووات شوورعی خووا
اشحایی که استعهال آنها حرام است حاشد.

 .1سكۀ طال هرچند عددی وورد وعاوله واقع ویشود ،ولی حه لحاظ ححثحوت وزنوی در آن ولحوق حوه اشوحای
وزنی ویحاشد.
 .2حدیهی است در حسوحاری از وجوادالت بورسوی ،وعواوالت حودون آنكوه قوجض و تحویول حوه خر خودار صوورت
گحرد انجام ویشود و وجرد داشتن گواهی سپردۀ کاالیی  -کوه توضوحح آن خواهود آوود  -حوه ونزلوۀ قوجض
کاال نحست.
 .3وگر در وحوهجات (ثهار)؛ توضحح بیشتر در جلد سوم ،وساجل « 414و  »404ذکر شد.
 .4حه بیشتر خا وساوی خا کهتر از قحهت خرخد.
 .5حه جلد سوم ،فصل «وعاولۀ سلف» ،وسألۀ « »405رجوع شود.
 .6این وعاوله عرفوا نووعی شورطحنودی طرفحنوی و از وصوادیق «قهوار و بورد و حاخوت ووالی» و نحوز نووعی «أ کول
وال حه حاطل» وحسوب ویشود.
حه عنوان وثال ،فروشنده و خرخدار روی نوسانات قحهوت طوال  -ووثال خوک کحلووگرم طوال حوه وجلوغ  544وحلحوون
تووان حا سررسحد سه روز آخنده  -توافق نهاخند و در انتهای ودت اقدام حه تسوخه حساب کنند؛
حه این صورت که چنانچوه در روز سووم ،قحهوت خوک کحلوو گورم طوال  504وحلحوون توووان شوده حاشود ،فروشوندۀ
نهادین 04 ،وحلحون تووان حه خرخدار نهادین بپردازد و اگر در روز سوم قحهت خک کحلو گرم طال  404وحلحون تووان
شده حاشد ،خرخدار نهادین حاخد  04وحلحون تووان حه فروشندۀ نهادین حدهد؛
در برخی از ووارد نحز ،زوانی که سررسحد قرارداد فرا ویرسد و فرد خود را وتضرر ویبینود ،تقاضوای وهلوت -
وووثال خووک هفتووهای  -وووینهاخوود ،ا گوور حسووب اتفوواق در هفتووه حعوود قحهووت خووک کحلووو گوورم طووال  544وحلحووون تووووان
حاشد ،فروشندۀ نهادین حاخد  44وحلحون تووان حه خرخدار نهادین بپردازد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حنووابراین ،وعاولووۀ شووراب و وسووكرات ،وووواد غووذایی وشووتهل بوور گوشووت خوووک،

وسایل قهار وثل شطرنج و تخته نورد ،آالت ووسوحقی لهووی و واننود آن حورام و حاطول

اسووت و احكوواوی کووه در وسوواجل « 1043تووا  »1054بوورای خر خوود سووهام بیووان شوود ،در
وجادالت کاال و داراییهای پاخه نحز جاری ویحاشد.
 oگواهی س رده کاال
 توضحح گواهی س ردۀ کاال

٭ «گواهی سپردۀ کاالیی» ورقۀ بهاداری اسوت کوه نشوان دهنودۀ والكحوت دارنودۀ

آن بر وقدار وعحنی از وحصول خا کاالی سوپرده شوده حوه انجوار پوذیرش شوده در بوورس

کوواال اسووت 1و پشووتوانۀ آن قووجض انجووار اسووتانداردی اسووت کووه توس وط انجارهووای وووورد

تأیید بورس ،پس از ارزخابی کهی و کحفی کاال صادر ویگردد؛

الجته ،اگر کاالی وذکور سكه خا شهش طال حاشد ،وعهوال در نزد حانک وورد تأییود

بورس حه ودخعه گذاشته ویشود و حانک ،اقدام حه صدور «قجض ودخعه» وینهاخد.

پووس از صوودور گووواهی سووپردۀ کوواالیی ،دارنوودۀ آن ووویتوانوود حووا وراجعووه حووه خكووی از

کارگزاریها ،درخواست فروش وحصول خا کاالی خود را از طریق بورس کواال نهاخود و
کارگزاری ،کاروزد خا حق الوکالۀ خوخش را حاحت هر وعاوله درخافت ویکند.

خرخوودار کوواال در طووول وهلووت نگهووداری کوواال ،ویتوانوود حووه انجووار وراجعووه و حووا اراجوۀ

گووواهی وووذکور ،کوواال را از انجووار تحویوول حگحوورد خووا آنكووه آن را در حووازار ثووانوی بووورس حووه
شخص دخگری واگذار نهاخد.

٭ از آنجا کوه «گوواهی سوپردۀ کواالیی» ،از اقسوام اوراق بهوادار در بوورس وحسووب

وویشووود ،ایوون اوكووان وجوود دارد کووه صوواحب گووواهی سوپردۀ کوواالیی حووا توثحووق آن نووزد

حانک خا و سسه والی و اعتجاری تعحوین شوده توسوط بوورس ،اقودام حوه درخافوت وام خوا
تسهحالت حانكی نهاخد.

 .1حنابراین گواهی وذکور ،خود ،دارای والحت نهیحاشد و وعاوله بر خود آن صححح نحست.

بورس /

 حکن گواهی س ردۀ کاال

مسأله  .1646اگر وحصول خا کاالیی که از طریق واگذاری گواهی سپرده حه خر خودار
در بورس فروخته ویشود ،نوع و وقدار و خصوصحات آن وعلووم حاشود و سوایر شوراخط

ص ووححح بوووودن وعاولوووه در آن رعاخوووت گ ووردد ،اش ووكال ن وودارد .حن ووابراین ،الزم اس ووت
احكاوی که در وساجل « 1504و حعد از آن» بیان شد وراعات گردد.

مسأله  .1647اگ ووور ص ووواحب گووووواهی سو ووپردۀ کو وواالیی حو ووا توثحو ووق آن نو ووزد حانو ووک خو ووا

و سسۀ والی و اعتجاری تعحین شده توسط بورس ،اقدام حه درخافت وام خوا تسوهحالت

حانكی نهاخد ،حاخود احكوام ور بووط حوه درخافوت وام و تسوهحالت را کوه در فصول احكوام

حانکها بیان شد وراعات نهاخد.
 بورس ارز

٭ فعالحووت «بووورس ارز» وجتنووی بوور وجووادالت ارزی اسووت و در آن ارزهووای وختلووف

وعاوله ویشوند و احكام وربوط حوه آن در جلود سووم ،وجحوث «خر خود و فوروش پوول و

ارز» وساجل « 455تا  »430بیان شد.
 وعاوالت آتی (آخنده)
 oتوضحح وعاوالت آتی

٭ خكی از وعاوالت راخج در بوورس« ،وعواوالت آتوی» (فردایوی خوا آخنوده) 1هسوتند؛

دو قسن پرکاربرد قراردادهای آتی عجارتند از:

لسناول :تووافقی اسوت طرفحنوی کوه در آن ،کواالی فروختوه شوده و ثهون (قحهوت)

آن ،هر دو حه صورت کلی در ذوه و ودتدار ویحاشد؛

بر اساس این توافق ،فروشنده وتعهد ویشود کواالی فروختوه شوده را در سررسوحد

 .1فحوچرز (.)futures

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

وعحن تحویل دهد و خرخدار نحز وتعهد وویشوود قحهوت آن را در ههوان زووان بپوردازد؛
واننوود اخنكووه فروشووندۀ آتووی خووک کحلووو گوورم زعفووران حووه صووورت کلووی در ذوووۀ خووود را در

ازای وجلغ  10وحلحون تووان در ذوۀ خر خودار حفروشود و زووان تحویول زعفوران و پوول آن

هر دو ،سه واه حعد وقرر شود و خرخدار آتی ،وعاولۀ وذکور را قجول نهاخد.

لسففندوم :توووافقی اسووت طرفحنووی کووه در آن فروشوونده وتعهوود ووویشووود تووا در آخنوودۀ

وعووحن ،وقوودار وشخصووی کوواال را حووه قحهووت وعووحن کووه اَلن تعحووین ووویشووود حفروشوود و
خرخدار هن وتعهد ویشود تا در آخنده ،ههان وقدار وشخص کاال را حه قحهت وعحن
شده خرخداری کنود؛ ایون قورارداد در اصوطالح سورواخهگوذاران بوورس نووعی «تعهود حوه

فروش در آخنده» 1در وقابل «تعهد حه خرخد در ههان زوان» 2ویحاشد؛

وانند اخنكه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین ونعقد وویشوود ،فروشوندۀ آتوی

وتعهد ویشود که خک کحلو گورم زعفوران را در اول وهور وواه حوه قحهتوی کوه فعوال وعوحن

ویشود ،حه صورت نقد حفروشد و خرخدار آتی وتعهد ویشود در احتدای وهر واه آن را
حه قحهت تعحین شده حه صورت نقد خرخداری کند.

٭ عالوه بر خرخدار و فروشنده در حوازار آتوی ،طورف سوووی حوه نوام «اتواق پاخاپوای» خوا

«اتاق تسوخه» وجود دارد که نقش اساسوی اخفواء وویکنود و تنظوحنگور حوازار آتوی اسوت و
وسؤولحت ثجت ،ارزخابی ،تطجحق قحهت ،تضهحن اجرای قرارداد توا لحظوۀ سررسوحد و
وظحفۀ تسوخۀ قراردادهای وعاوله شده در تاالر وعاوالت بورس را برعهده دارد.

٭ اتوواق پاخاپووای بووورس خووا اتوواق تسوووخه« ،وکحوول» فروشوونده و خر خوودار آتووی وحسوووب

شووووده و نقووووش واسووووط و ک وووارگزار را اخف ووواء وو ووینهاخو وود و از طو وورفحن وعاولو ووه کو وواروزد و

حووق الوکال ووۀ خووووخش را درخافوووت وووویکنوود و گوواهی نح ووز خووودش ط وورف وعاولووۀ آت ووی
وحسوب ویشود.

 .1این تعهد حه فروش ،شاول ووردی که خرخدار آتی تعهد خووخش را حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی بوورس
واگذار کند نحز ویشود.
 .2این تعهد حه خرخد ،شاول ووردی که فروشندۀ آتی تعهد خوخش را حه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی بوورس
واگذار کند نحز ویشود.
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قراردادهووای آتووی (نوووع اول خووا دوم) اختصوواص حووه بووورس کوواال نوودارد و در وووورد آتووی

سهام ،آتوی اوراق بهوادار ،آتوی ارز نحوز کواربرد دارد؛ الجتوه اووروزه ،غالوب وعواوالت آتوی
ونجر حه تحویل کاال خا دارایی پاخه نهیشود و حا تسووخۀ نقودی حسوب وقوررات بوورس

حه پاخان ویرسد.

٭ برخی از شراخط ضهن وعاولۀ آتی از قرار ذیل است:

.1وثیمففهگففرازیهبلغففیبابفثوخففهجضففمیىيففاالحففصام :بوورای جلوووگحری از اوتنوواع

فروشنده خا خرخدار آتی از انجام تعهدات قرارداد آتی ،طرفحن حه صوورت شورط ضوهن

قرارداد 1وتعهد ویشوند وجلغ وعحنی را حه عنووان «وجوه تضوهحن خوا التوزام» 2نوزد اتواق
پاخاپای بورس خا اتاق تسوخه قرار دهند و در صوورت اوتنواع هور خوک از طورفحن از عهول

حه تعهدات ،اتاق پاخاپوای بوورس خوا اتواق تسووخه وکحول اسوت از سوپردۀ ووذکور حسوب
وقررات بورس حه عنوان ججران ضرر وارد شده حه طورف وقابول از حسواب وی وجلغوی
را کسر نهوده و حه حساب طرف وقابل واریز نهاخد.

جعديلوزوشآهدكسدووخهجضمیى :طرفحن قرارداد آتوی حوه صوورت شورط ضوهن

.2

قووورارداد 3وتعهووود وووویشووووند وتناسوووب حوووا تغحیووورات قحهوووت آتوووی حسوووب وقوووررات

بووورس«4وجووه تضووهحن اولحووه» را تعوودیل و روزآووود کننوود و اتوواق پاخاپووای بووورس خووا اتوواق
تسوخه از طرف آنان ،وکالت در این تعدیل و تسوخۀ روزانه دارد؛

سود و زخان قراردادهای آتی حوه صوورت روزانوه وویحاشود و بور حسوب آن حخشوی از

«وجه تضهحن» خكی از طرفحن حه حساب طرف دخگر قرارداد آتی وار یوز وویگوردد و ایون

 .1خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه کارگزار خا اتاق تسوخۀ بورس.
 .2وجلغ وذکور «ودخعه» خا «وثحقه» خوا «ووارجحن» ( )marginنحوز ناوحوده وویشوود؛ وعهووال ایون وجلوغ حودود 14
درصد و در برخی ووارد حودود  44درصود قحهوت قورارداد آتوی اسوت و اوكوان سورواخهگوذاری  0خوا  14برابور،
نسجت حه آوردۀ شخص را فراهن ویسازد .این وجلغ« ،ثهن وعاوله» وحسوب نهیشود.
 .3خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه کارگزار خا اتاق تسوخۀ بورس.
 .4تغحیر قحهت قرارداد آتی در خک داونۀ نوسان روزانه که توسط بوورس تعحوین وویشوود ،صوورت وویپوذیرد و
فرد توا زووان سررسوحد قورارداد آتوی حوا انتخواب ووقعحوت تعهودی حوازفوروش خوا خرخود ،حوه دفعوات ،اقودام حوه
انجام وعاوله در حازار ثانوی بورس ویکند و حا توجه حه نرخهای روز ،سود خا زخان وینهاخد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

فرآخند ،گاه تا سررسحد و تسوخۀ نهایی اداوه دارد ،این عهل را «تسوخۀ حساب روزانوه»

خا «ارزخابی بر اساس حازار» ویناوند.

1

٭ چنانچه فرد در طی انجام وعاوله وتحهل زخان شده حاشود و پوس از کسور ز خوان

از حسوواب وی ،وجووه تضووهحن کهتوور از حوود نصوواب قووانونی (ودخعووۀ الزم اولحووه) گووردد،

بوورای فوورد اخطارخووۀ افووزاخش وجووه تضووهحن صووادر ووویشووود و وی ووظووف اسووت وجووه

تضهحن ججرانی را حه حساب واریز نهاخد و در صوورتی کوه ووا حوه التفواوت را پرداخوت

کند ،ووقعحت وعاوالتی او در حازار آتی حاز ویواند ،وگرنه وسدود ویشود.

٭ فردی که اقدام حه انعقاد قرارداد آتی نهوده ،در حازار ثانوی بورس اقدام حوه خر خود

و فروش آن وینهاخد و در طی دورۀ وعاوالتی حا حستن ووقعحت خود از طریق وعاولوۀ
وعكوس (خرخد در برابر فروش و فروش در برابر خرخد) از حازار خارح ویشود.

2

 .1وثال اگر قرارداد آتی فرد »14« ،سكۀ طال حا سررسحد « »5واهه حاشد و فرد وذکور در حازار بورس «ووقعحوت تعهودی
خرخد» داشته حاشد ،چنانچه قحهت تسوخۀ روزانه این قرارداد حسب اعوالن بوورس ،نسوجت حوه روز قجول تقریجوا
« »14 0444تووان افزاخش خافتوه حاشود ،حوه ههوحن وقودار نسوجت حوه هور سوكه سوود کورده اسوت و حوا توجوه حوه اخنكوه
قرارداد شاول «»14عدد سكه است ،کل سود این فرد «»144 0444تووان ویحاشود کوه در تسووخۀ حسواب روزانوه حوه
حساب وی واریز ویشوود .حنوابراین ،ا گور وجلوغ وجوه تضوهحن وی قوجال « »544هوزار توووان بووده ،حوه خوک وحلحوون
تووان افزاخش ویخاحد و از آنجا که کل سورواخه گذاری فورد بورای اتخواذ ووقعحوت تعهودی ،ههوان وجوه تضوهحن
قرارداد ویحاشد ،حازدۀ سرواخه گذاری او در این روز ،تقریجا وعادل « »11درصد خواهد بود.
اوا اگر قحهت تسوخۀ روزانه این قرارداد ،نسجت حوه روز قجول تقریجوا «»14 0444توووان کواهش خافتوه حاشود ،حوه
ههووحن وقوودار نسووجت حووه هوور سووكه ضوورر کوورده اسووت و کوول ضوورر وی «»144 0444تووووان ووویحاشوود کووه در تسوووخۀ
حساب روزانه از حساب وی کسر ویشود .حنابراین ،اگر وجلغ وجه تضهحن وی قجال « »544هوزار توووان بووده،
حه « »444هزار تووان کاهش ویخاحد و در این روز ،تقریجا « »11درصود از اصول سورواخهاش (وجوه تضوهحن) را از
دست خواهد داد.
این ویژگی را «خاصحت اهروی» قراردادهای آتی ویناوند ،که گاهی ووجب سود خوا ضورر ز خواد وویشوود.
در وعاوالت آتی ،سود و زخان خرخدار و فروشنده وتقارن است ،حه این وعنوا کوه ا گور طورف دارنودۀ «ووقعحوت
تعهدی خرخد» در قرارداد سود کند ،لزووا طرف دارندۀ «ووقعحت تعهدی فروش» زخان ویکند.
 .2وثال وعاولهگر (الف) که اقدام حه وعاولۀ آتی خرخد « »14کحلو گرم زعفران حا سررسحد «»5واهه حا وعاولهگور
(ب) نهوووده اسووت ،چنوود روز حعوود وشوواهده و ویکنوود قحهووت تسوووخۀ روزانووه ایوون قوورارداد حووه علووت افووزاخش
قحهت زعفران ،حسب اعالن بورس برای هر کحلو گورم زعفوران « »04هوزار توووان افوزاخش خافتوه اسوت ،وی
قرارداد خرخد خود حا فرد (ب) را حوه شوخص (ح) واگوذار ووینهاخود و از ایون طریوق « »044هوزار توووان سوود
ووویبوورد و از حووازار خووارح ووویشووود ،و وعاولووهگوور (ح) جووای (الووف) را گرفتووه و ووقعحووت فوورد (ب) حووه عنوووان
فروشنده آتی تغحیری نهیکند.
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 oحکن وعاوالت آتی

مسأله « .1648قسن اول» از وعاوالت آتی که در آن کاال (وجحع) و پول (ثهون) هور دو

کلی و ودتدار ویحاشد حاطل است؛ این نوع خرخد و فروش را «بیع کوالی حوه کوالی»

نحز ویناوند.

1

2

مسأله « .1649قسوون دوم» وعوواوالت آتووی ،عقوود وحسوووب نهوویش وود 3و تنهووا نوووعی

«وعده» است.

حنابراین ،در این قسن نحز «وعاولۀ شورعی» وحقوق نهویشوود و فقوط نووعی «وعودۀ

وتقابل» حه حساب ویآخد که در آن فروشوندۀ آتوی وعوده وویدهود توا در آخنوده ،وقودار
وشخصووی کوواال را حووه قحهتووی کووه اَلن تعحووین ووویشووود حفروشوود و خر خوودار هوون وعووده

ویدهد تا در آخنده ،ههوان وقودار وشوخص کواال را حوه قحهوت وعوحن شوده خر خوداری

کند و حكن تكلحفی وفای حه وعده که در جلد دوم ،وسألۀ « »034ذکور شود ،در ووورد
آن جاری ویشود.

مسأله  .1651انعقوواد قوورارداد آتووی بوور اوراق قرضووۀ ر بوووی جووایز نحسووت .ههچنووحن ،ا گوور
قرارداد آتوی بور نوسوانات و تفاضول قحهوتهوا حسوته شوود ،واننود آنچوه در دارایویهوای

غحوور واقعووی وثوول آتووی شوواخص سووهام 4خووا شوواخص غحوور سووهام خووا نوورخ بهووره صووورت
ویگحرد ،عرفا نوعی قهار و شانس وحسوب ویشود و جایز نحست.

َََ
ََ
(انتظ َر) اسوت و «کوالی حوه کوالی» وعاولوهای اسوت کوه خر خودار،
« .1کالی» در اصل «کالً» از «کل» حه وعنای
ونتظر درخافت وجحع و فروشنده ،ونتظر درخافت ثهن در آخنده ویحاشد.
 .2و اگر خرخدار آتی اقدام حه فروش ههان کاالی خرخداری شوده در حوازار ثوانوی بوورس نهاخود ،وعاولوۀ ووذکور
نحز حاطل ویحاشد .ههحن طور ،چنانچه شرطی در ضهن این وعاوله ذکر شده ،حوه سوجب حطوالن وعاولوه
وجوب وفاء ندارد.
َ
 .3این قسن عقد وحسوب نهیشود ،چه عقد وستقل و چه عقد غحر وستقل ،ههحن طوور عقود وسوتحدث
و جدخد نحز حه حساب نهیآخد .ههحن طور ،خرخد و فروش تعهد وذکور (بیع آن) در حازار ثوانوی بوورس نحوز
حاطل است.
 .4حه وثال ذکر شده برای «شاخص سهام» ،قجل از وسألۀ « »1044وراجعه شود.
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 وعاوالت اختحار (آپشن)
 oتوضحح وعاوالت اختحار

٭ خكوووی از وعووواوالت راخوووج در بوووورس «ق وورارداد اختح ووار وعاول ووه» 1اس ووت؛ دو ن وووع

پرکاربرد قراردادهای اختحار عجارتند از:

الف.اخحیازخسيد« :خرخودار اختحوار» در ازای پرداخوت وجلوغ وعوحن« ،حوق خر خ ِود
3
کوواال خووا دارایووی پاخووه» 2را حووه قحهتووی کووه اَلن تعحووین ووویشووود در دورۀ زوووانی وشووخص
دارد و «فروشندۀ اختحار» وتعهد است در صورت درخواست خرخدار ،کواال خوا دارایوی

پاخه را حه قحهت توافق شده حه او حفروشد؛

واننوود اخنكووه شوورکت تولحوود کننوودۀ داروهووای گحوواهی بوورای « »5ووواه حعوود نحوواز حووه

زعفران داشته و پیشبینی کند در آن زوان روند قحهتها افزاخشی حاشود؛ ا گور قحهوت
نقدی زعفران در حازار در حال حاضر حه ازای هر گورم « »10444توووان حاشود و در بوورس
کاال قرارداد اختحار خرخد حا قحهت اعهوال « »10444توووان بورای سررسوحد « »5وواه حعود

تعرخف شده حاشود ،شورکت ویتوانود حوا پرداخوت « »344هوزار توووان حوه طورف وقابول،

ایوون حووق را بوورای خووود قاجوول حاشوود کووه در سررسووحد حتوانوود خووک کحلووو گوورم زعفووران را حووه

قحهت هر گرم « »10444تووان حه « »10وحلحون تووان از وی خرخداری نهاخد؛

آن گوواه اگوور در سررسووحد  ،قحهووت هوور کحلووو زعفووران « »15وحلحووون تووووان حاشوود وی

ویتواند اقدام حه خرخد خک کحلو زعفران حه قحهت « »10وحلحون تووان از طرف وقابول

نهاخوود و ووویتوانوود حووا درخافووت خووک وحلحووون تووووان از وی ،از ح وق خوووخش صوورف نظوور

نهاخد.

 .1وعاوله آپشن ()options
 .2ایون حووق خر خود بورای خرخوودار اختحووار و در صووورت وا گوذاری حووق وووذکور حووه شوخص ثالووث در حووازار ثووانوی
بورس ،برای شخص ثالث ویحاشد.
 .3این دورۀ زوانی گاهی از زوان انعقاد قرارداد تا سررسحد ویحاشود و خرخودار اختحوار وویتوانود در طوول دورۀ
قرارداد هر وقت حخواهد از آن استفاده نهاخد و گاهی فقط ویتواند در سررسوحد خوا در دورۀ کوتواهی کوه حوه
ونزلۀ آن در نظر گرفته ویشود از حق وذکور استفاده کند و گاهی نحز حه صورتهای دخگر است.

بورس /

ب.اخحیازفسوش« :خرخدار اختحار» در ازای پرداخت وجلغ وعحن «حق فروش کاال

خووا دارایووی پاخووه» 1را حووه قحهتووی کووه اَلن وعووحن ووویشووود در دورۀ زوووانی وشووخص دارد و

«فروشندۀ اختحار» وتعهد است در صورت درخواست خرخدار ،کواال خوا دارایوی پاخوه را

حه قحهت توافق شده از او حخرد؛

واننوود اخنكووه کشوواورزی قصوود داشووته حاشوود بوورای « »5ووواه حعوود وحصووول زعفووران

خود را حه فروش برساند و نگران است تا در زوان فروش ،قحهت زعفوران کواهش خافتوه
و نتواند وحصول خود را حه قحهتی که در نظر دارد حفروشد؛

اگوور قحهووت نقوودی زعفووران در حووال حاضوور حووه ازای هوور گوورم « »10444تووووان حاشوود و

قرارداد اختحار فروش حا قحهت اعهال « »10444تووان بورای سررسوحد شوش وواه حعود در

بووورس کوواال تعرخووف شووده حاشوود ،کشوواورز ویتوانوود حووا پرداخووت « »344هووزار تووووان حووه

طرف وقابل ،این حوق را بورای خوود قاجول حاشود کوه در سررسوحد حتوانود خوک کحلوو گورم

زعفران را حه قحهت « »10وحلحون تووان حه وی حفروشد؛

آن گووواه اگووور در سررسوووحد ،قحهوووت هووور کحل ووو زعف ووران « »10وحلح ووون توو ووان حاش وود وی

ویتواند اقدام حه فروش خک کحلو زعفران حه قحهت « »10وحلحون تووان حه خرخدار نهاخود
و ویتواند حا درخافت خک وحلحون تووان از خرخدار ،از حق خوخش صرف نظر نهاخد.

اوروزه غالب قراردادهای اختحار وعاوله ونجور حوه انجوام وعاولوه و تحویول کواال خوا

دارایی پاخه نهیشود ،حلكه حا تسوخۀ نقدی حسب وقررات بورس پاخان ویپذیرد.

2

٭ خرخووودار حووا خرخووود اختحوووار« ،قحهووت اختحووار» را ووویپووردازد و ایوون وجلووغ حووه وی

برنهی گووردد؛ چووه از اختح وار اسووتفاده کنوود و چووه از آن صوورف نظوور نهاخوود و در صووورت
 .1این حوق فوروش بورای خر خودار اختحوار و در صوورت وا گوذاری حوق ووذکور حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی
بورس ،برای شخص ثالث ویحاشد.
 .2تفوواوت وعوواوالت اختحووار حووا قسوون دوم وعوواوالت آتووی در ایوون اسووت کووه در قوورارداد آتووی ،دو طوورف وعاولووه
وتعهوود حووه خر خوود و فووروش دارایووی در سررسووحد وشووخص در آخنووده حووه قحهتووی کووه اَلن تعحووین ووویشووود
هسووتند ،اوووا در قوورارداد اختحووار وعاولووه ،فقووط خووک طوورف وتعهوود اسووت و طوورف دخگوور ،دارای اختح وار در
انجام وعاوله خا پشحهانی از آن است.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

انصراف ،وجلغی را که در ازای این حق پرداخته ،از دست ویدهد.

سود فروشندۀ اختحوار نحوز بویش از قحهوت اختحوار  -کوه از خر خودار درخافوت کورده -
نحست (چه اختحوار خرخود و چوه اختحوار فوروش) و ضورر وی ،حوه قحهوت حوازار حسوتگی

دارد.

٭ عالوه بر خرخدار و فروشنده در حازار وعاوالت اختحار ،طرف سووی حه نوام «اتواق

پاخاپای» خا «اتواق تسووخه» وجوود دارد کوه نقوش اساسوی اخفواء وویکنود و تنظوحنگور حوازار
وعاوالت اختحار است و وسؤولحت ثجوت ،ارز خوابی ،تطجحوق قحهوت ،تضوهحن اجورای
قرارداد تا لحظۀ سررسحد و وظحفۀ تسوخۀ قراردادهوای وعاولوه شوده در تواالر وعواوالت

بورس را برعهده دارد.

٭ اتاق پاخاپای بورس« ،وکحول» فروشونده و خر خودار وعاولوۀ اختحوار وحسووب شوده و

نقش واسط و کارگزار را اخفاء وینهاخد و از طرفحن وعاوله کواروزد و حوق الوکالوۀ خووخش
را درخافت ویکند و گاهی نحز خودش ،طرف وعاولۀ اختحار وحسوب ویشود.

شاخان ذکر است ،قراردادهای اختحار وعاوله اختصاص حه بورس کواال نودارد و در

اختحار وعاوله روی سهام ،اوراق بهادار و ارز نحز کاربرد دارد.
وورد
ِ
٭ برخی از شراخط ضهن وعاولۀ اختحار از قرار ذیل است:

.1وثیمففهگففرازیهبلغففیبابففثوخففهجضففمیىيففاالحففصام :بوورای جلوووگحری از اوتنوواع

فروشندۀ اختحار از انجام تعهد خود ،فروشنده حه صورت شرط ضهن قرارداد اختحار

1

وتعهد ویشود وجلغی را حه عنوان «وجه تضهحن خوا التوزام» نوزد اتواق پاخاپوای بوورس خوا
اتاق تسوخه قرار دهد و در صورت اوتناع فروشندۀ اختحوار از عهول حوه تعهودات ،اتواق

پاخاپوای بووورس خووا اتواق تسوووخه وکحوول اسوت از سووپردۀ وووذکور حسوب وقووررات بووورس حووه

عنوان ججران ضرر وارد شده حه طرف وقابول از حسواب وی وجلغوی را کسور کورده و حوه

حساب طرف وقابل واریز نهاخد.

جعديلوزوشآهدكسدووخهجضفمیى :فروشوندۀ اختحوار حوه صوورت شورط ضوهن
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 .1خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه اتاق تسوخۀ بورس.

بورس /

قرارداد اختحوار 1وتعهود وویشوود وتناسوب حوا تغحیورات قحهوت اوراق اختحوار وعاولوه،

حسووب وقووررات بووورس«2وجووه تضووهحن اولحووه» را تعوودیل و حووه روزرسووانی کنوود و اتوواق
پاخاپای بورس خا اتاق تسووخه از طورف وی وکالوت در ایون تعودیل و تسووخۀ روزانوه دارد،

وشاحه آنچه در وعاوالت آتی ذکر شد.
 oحکن وعاوالت اختحار (آپشن)

مسأله « .1651حووق خر خوود» خوووا «حووق فووروش» خووک کوواال در آخنووده (حووق اختحووار) در

عرضۀ اولحۀ وعاوالت اختحار ،نوعی حق عرفی وحسوب ویشوود و فوروش (بیوع) آن،
صححح نحست؛ ههحن طور فروش آن در حازار ثانوی بورس نحز حاطل است.

مسأله  .1652حه عنوان جاخگزین وعاوالت فوق ،ویتوان از عقود وصوالحه اسوتفاده
نهود 3حه این صورت که خرخدار اختحار حه عنووان « ُوصوا ِلح» 4وجلوغ وعحنوی را کوه برابور

حوووا «قحهوووت وعاولوووۀ اختحوووار» اسووت در ذوووۀ خوووخش وصووالحه نهاخوود در ازای اخنكووه
فروشندۀ اختحار وتعهد شود:

 .1کو وواالی وعحنو ووی را حو ووه قحهو ووت وشو ووخص در دورۀ زوو ووانی وعو ووحن در صو ووورت
درخواسووت ُوصووا ِلح حووه وی خووا کسووی کووه حسووب نظووام بووورس ایوون حووق اختحووار حووه او
واگذار شده 5حفروشد.

6

 .1ههان.
 .2تغحیر قحهت قرارداد آتی در خک داونۀ نوسان روزانه که توسط بوورس تعحوین وویشوود ،صوورت وویپوذیرد و
فرد تا زوان سررسحد قرارداد آتی حا انتخاب ووقعحت تعدی حازفروش خا خرخد ،حوه دفعوات اقودام حوه انجوام
وعاوله در حازار ثانوی بورس ویکند و حا توجه حه نرخهای روز سود خا زخان وینهاخد.
 .3حوودیهی اسووت ایوون راه کووار ،در صووورتی قابوول اسووتفاده در بووورس اسووت کووه سوواز و کووار اجرایووی آن در بووورس
فراهن شده حاشد.
 .4صلح کننده.
 .5شواخان ذکوور اسوت ،وا گووذاری حوق اختحووار خر خود حووه دخگوری در ایوون وسوأله و وسوواجل حعود حووه وعنوای نقوول و
انتقال شرعی حق حه دخگری نحست ،حلكه حه وعنای صرف نظر کردن از حوق (رفوع خود از آن) و ثجوت ایون
حق عرفی از طریق وجاری قانونی و نظام بورس برای دخگری ویحاشد.
 .6حنوابراین ،تعهود وووذکور شواول ووووردی کوه خرخوودار اختحوار ،حووق ووذکور را حووه شوخص ثالووث در حوازار ثووانوی
بورس واگذار ویکند نحز ویشود.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

 .2در صوورت وا گووذاری تعهود خوووخش در حووازار ثوانوی بووورس حوه شووخص دخگوور ،آن

شخص را حا عقد صلح وشاحه ،وتعهد حه فروش کاالی وذکور حا ههوان شوراخط سوابق

نهاخد.

1

از طرفوی فروشووندۀ اختحووار حووه عنوووان « ُوتصوا ِلح» 2وصووالحۀ وووذکور را قجووول نهاخوود،

سپس خرخدار وجلغ وذکور را حه حساب فروشنده واریز کند.

3

وثال اگر در بورس کاال ،قرارداد اختحار خرخد خک کحلو گرم زعفران حا قحهت اعهال

« »10وحلحووون تووووان بوورای سررسووحد « »5ووواه حعوود در ازای پرداخووت « »344هووزار تووووان
حاحت «قحهت وعاولۀ اختحار» تعرخف شده حاشد ،خرخدار اختحار حه عنوان « ُوصا ِلح»
ویگوخد:

«وصالحه ویکونن « »344هوزار توووان را در ذووۀ خوودم در ازای اخنكوه طورف وقابول

(فروشنده اختحار) وتعهد شود:

الففف .خووک کحلووو گوورم زعفووران را در « »5ووواه حعوود حووه وجلووغ « »10وحلحووون تووووان در

صورت درخواست حه اخنجانب خا کسی که حسب نظوام بوورس ،ایون حوق اختحوار حوه
وی واگذار شده حفروشد.

ب .در صووورت وا گووذاری تعهوود فووروش زعفووران در حووازار ثووانوی بووورس حووه شووخص

دخگوور ،آن شووخص را حووا عقوود صوولح وشوواحه وتعهوود حووه فووروش زعفووران وووذکور حووا ههووان

شراخط سابق نهاخد».

فروشندۀ اختحار حه عنوان « ُوتصا ِلح» حگوخد:

 .1حووه ایوون وعنووا کووه در صووورت تحقووق اووور وووذکور ،دخگوور فروشووندۀ اختحووار ،تعهوودی نسووجت حووه طوورف وقابوول
نداشته حاشد.
 .2پذیرندۀ صلح.
 .3حنابراین ،وورد وصالحه (وعوض) وجلغی است که حوا عقود صولح بور ذووۀ صولح کننوده (خر خودار اختحوار)
ثاحووت ووویشووود و عوووض صوولح ،عهلووی اسووت کووه بوور عهوودۀ وتصووا ِلح (فروشووندۀ اختحووار) ثاحووت ووویشووود.
ههچنحن ،اگر خرخدار اختحار وجلغ وذکور را از اتواق پاخاپوای بوورس شورعا طلجكوار حاشود ،وویتوانود ههوان
طلب را حه فروشندۀ اختحار حه صورتی که ذکر شد صلح نهاخد.

بورس /

وصالحۀ وذکور را قجول نهودم.

1

مسأله  .1653ش ووراخط ضوووهن وعووواوالت اختح ووار ک ووه در قس ووهت توض ووححات ای وون
وعاوالت ذکر شد 2،فی نفسه 3اشكال نودارد و چنانچوه در ضوهن عقود  -واننود عقود

خا صلح  -شرط شده ،الزم است وطابق آن عهل شود؛

اوا اگر حق خر خود خوا حوق فوروش خوک کواال در آخنوده (حوق اختحوار) حوه عنووان خوک

حق عرفی فروخته شده ،فروش (بیع) وذکور حاطول اسوت و در ایون صوورت ،عهول حوه
شراخطی که در ضهن آن شرط شده واجب نحست.

مسأله  .1654انعقاد قرارداد اختحار وعاوله ،بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نحست.

ههحن طور ،اگر قرارداد اختحار وعاوله بر نوسانات و تفاضل قحهتهوا حسوته شوود،

وانند آنچه در داراییهای غحر واقعی وثل اختحار وعاولۀ شاخص سهام خوا شواخص

غحر سهام خا نرخ بهره صورت ویگحرد ،عرفا نوعی قهار و شوانس وحسووب وویشوود و

جایز نحست.
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 oحازار ثانوی قراردادهای اختحار وعاوله

مسأله  .1655ههان طور کوه در وسواجل قجول ذکور شود« ،حوق خر خود» خوا «حوق فوروش»

خک کاال در آخنده (حق اختحار) نوعی حق عرفی وحسوب وویشوود کوه فوروش (بیوع)
آن صححح نهیحاشد .حنابراین ،فروش حق وذکور در حازار ثانوی بورس حاطل است.

ولی حه عنوان جاخگزین وعاوالت فوق (حازار ثانوی قراردادهوای اختحوار) ،وویتووان

از عقد وصالحه استفاده نهود؛

5

 .1این قرارداد ،حه صورت صلح وشروط خا هجۀ وشروط  -حا رعاخت شراخط صحت هر وورد  -نحز قابول انجوام
است.
 .2ونظور «وثحقهگذاری وجلغی حاحت وجه تضهحن خا التزام» و «تعدیل و روز آود کردن وجه تضهحن» است.
 .3حه خودی خود و حا قطع نظر از عناوین دخگر.
 .4وشاحه آنچه در وورد قراردادهای آتی در وسألۀ « »1504ذکر شد.
 .5حوودیهی اسووت ایوون راه کووار ،در صووورتی قابوول اسووتفاده در بووورس اسووت کووه سوواز و کووار اجرایووی آن در بووورس
فراهن شده حاشد.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

حه این صوورت کوه چنانچوه فروشوندۀ اختحوار قصود وا گوذاری تعهود خووخش 1را حوه

شووخص ثالووث در حووازار ثووانوی بووورس داشووته حاشوود ،وجلووغ وعحنووی را برابوور حووا «قحهووت
وعاوله اختحار» ،در ذوۀ خوخش وصالحه نهاخد در ازای اخنكه شوخص ثالوث وتعهود

حووه رعاخووت دو شوورط وووذکور در وسووألۀ « »1504شووود و شووخص ثالووث ایوون وصووالحه را

قجول کند؛

در این صورت ،فروشندۀ اختحار ُ(وصا ِلح) حاخد وجلغ وورد وصالحه را حه شوخص
ثالووث ُ(وتصووا ِلح) بپووردازد و آن شووخص نحووز الزم اسووت حسووب تعهوود خوووخش عهوول

نهاخد.

اگر خرخدار اختحوار ،قصود وا گوذاری حوق خوود را حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی

بووورس داشووته حاشوود ،آن شووخص وجلووغ وعحنووی را کووه برابوور حووا «قحهووت وعاولوۀ اختحووار»
است ،در ذوۀ خووخش وصوالحه نهاخود در ازای اخنكوه خر خودار اختحوار ،از حوق اختحوار

خووود صوورف نظوور کوورده و آن را حسووب وقووررات بووورس حووه وی وا گووذار نهاخوود 2و خر خوودار
اختحووار نحووز وصووالحه را قجووول کنوود و در ایوون صووورت ،شووخص وووذکور ُ(وصووا ِلح) حاخوود
وجلغ وورد وصالحه را حه خرخدار اختحار ُ(وتصا ِلح) بپردازد.

3

 صندوقهای سرواخهگذاری

٭ «صندوق سرواخهگذاری» خک نهاد والی است که حه ونظوور وودیرخت حرفوهای

دارایی سرواخهگذاران ،حا کسب وجوزهای قانونی از سازوان بورس 4تأسحس ویشود؛

ایووون صوووندوقهوووا حوووا جه ووعآوری وج وووه س وورواخهگ ووذاران و ح ووا اس ووتفاده از دان ووش و

 .1ناشی از عقد صلح.
 .2شاخان ذکر است وا گوذاری حوق اختحوار خر خود حوه دخگوری حوه وعنوای نقول و انتقوال شورعی حوق حوه دخگوری
نحست ،حلكه حه وعنای صرف نظر کردن از حوق (رفوع خود از آن) و ثجوت ایون حوق عرفوی از طریوق وجواری
قانونی و نظام بورس برای دخگری ویحاشد.
 .3این قرارداد حه صورت صلح وشروط خا هجۀ وشروط  -حا رعاخت شراخط صحت هور ووورد  -نحوز قابول انجوام
است.
 .4خا نهاد قانونی دخگر.

بورس /

تخصص الزم در زوحنۀ ودیرخت «سوجد دارایوی» 1،ایون اوكوان را بورای سورواخهگوذاران

فراهن ویکنند که حه سورواخه گذاری در سوجدی وتنووع از دارایویهوا ،در بوورس و سوایر
حازارهای والی اقدام نهاخند.

٭ این داراییها ویتواند چندین نوع سهام ،اوراق بهوادار واننود اوراق وشوارکت،

اسناد خزانه ،سرواخهگذاریهای حانكی ،شهش طوال ،سوكه ،ارز ،زووحن و سواختهان،
انواع وختلف کاال و ...خا ترکحجی از این ووارد حاشد.

٭ تفوواوت اصوولی انووواع صووندوقهای سوورواخه گذاری در ترکحووب داراییهووای آنهووا
ُ
اسووت؛ حووا ایوون شووحوه ،سوورواخههووای کوچووک و خوورد از عهوووم جاوعووه اعوون از اشووخاص
حقحقی و حقوقی در وقحاس بزرگ سرواخه گذاری ویشود.

٭ وجهوعه دارایی صندوق سرواخه گذاری حوه حخشهوای وشواع کوچوکتوری حوه
نوووام «واحووود» خوووا « ُیونحووت» تقسوووحن ویشووود و سوورواخهگووذار حووا وراجعووه حووه صووندوق

سوورواخه گذاری خووک خووا چنوود واحوود آن را خر خووداری ووویکنوود و هوور گوواه حخواهوود خووک خووا
چند خا ههۀ واحدهای خود را حه فروش ویرساند.
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٭ ایووون صوووندوقهوووا حوووه دو دسوووته ص ووندوقه ووای قاب وول وعاول ووه در ب ووورس ( )ETFو

صندوقهای غحر قابل وعاوله در بورس (وجتنی بر صدور و احطال) 3تقسحن ویشوند.

 .1ترکحجووی وناسووب از سووهام خووا اوراق بهووادار خووا سووایر داراییهووا کووه خووک سوورواخه گذار آنهووا را در بووورس تهحووه و
خرخداری ویکند ،پرتفوی خا پرتفولحو ( )Portfolioخا «سجد دارایی» خا «سجد سهام» ناوحده ویشود.
 .2حه عنوان وثال ،اگر فرد خک درصد از خک صندوق را که وشتهل بر « »14کحلو گورم طوال »1« ،وحلحوارد توووان
سپردۀ وکالتی حانكی »1« ،وحلحارد تووان اوراق خزانه و « »444وحلحون تووان اوراق سهام است تهحه کند،
خک درصد تهام این اووال و داراییها وتعلق حه اوست ،خعنی « »144گرم طوال »14« ،وحلحوون توووان سوپردۀ
وکووالتی»14« ،وحلحووون تووووان اوراق خزانووه و « »4وحلحووون تووووان اوراق سووهام وربوووط حووه اوسووت؛ الجتووه فوورد
سهامدار نهیتواند حوه ترکحوب صوندوق دسوت بزنود ،خوا فقوط ووثال « »14گورم از طالیوی کوه دارد را حفروشود،
حلكووه ا گوور خووک واحوود (یونحووت) از صووندوق را تهحووه کوورده ،حووه انوودازۀ سووهن خوود ،دارایووی کسووب کوورده و حووا
فروختن آن ،دارایی خود را نقد وی کند.
 .3فرآخند واگذاری واحدهای سرواخه گذاری حه سرواخهگذار در «صندوقهای غحر قابل وعاولوه در بوورس» در
اصووطالح «صوودور واحوود» نووام دارد و فرآخنوود خووروح و انصووراف سوورواخهگووذار از سوورواخه گذاری وووذکور ،در
اصطالح «احطال واحد» ناوحده ویشود؛ اوا برای سرواخه گذاری در صوندوقهوای قابول وعاولوه در بوورس
( )ETFنحووازی حووه طووی وراحوول صوودور و احطووال واحوود نحسووت؛ زیوورا واحوودهای ایوون صووندوقهووا ههاننوود
سهام ،در حازار بورس خرخد و فروش ویشوند.

توضحح الهساجل جاوع (ح)0

مسأله  .1656سوورواخهگووذاری و سوورواخهپووذیری بوور اسوواس شووحوۀ فوووق در صووورتی کووه
شووراخط صووححح بووودن وعاولووه در وووورد هوور خووک از دارایوویهووا رعاخووت گووردد 1،اشووكال

ندارد و صححح است.

حنابراین ،اگر دارایی صندوق وشتهل بر سهام شرکتهای سوهاوی خوا سوایر اوراق

بهووادار حاشوود ،احكووام فقهووی وربوووط حووه آنهووا رعاخووت گووردد و چنانچووه وشووتهل بوور ارز و

سووكه و طووال و کاالهووای دخگوور حاشوود ،احكووام فقهووی وعوواوالت آنهووا لحوواظ شووود و ا گوور
وشووتهل بوور سوورواخه گذاری وکووالتی حووانكی ویحاشوود ،احكووام سوورواخه گذاری وکووالتی
حانكی رعاخت گردد.

الجته ،توجه حه نكات ذیل در این شحوۀ از سرواخه گذاری الزم است:

 .1حسووترهای سوورواخه گذاری صووندوق ،نجاخوود وشووتهل بوور فعالحووتهووای ر بوووی خووا

تولحدات حرام حاشد.

 .2اگوور سووجد دارایووی صووندوق وشووتهل بوور سوورواخه گذاری حووانكی وکووالتی ،عرضووۀ

اولحووۀ اوراق وشووارکت و واننوود آن حاشووود ،راحطووۀ سوورواخهگووذار و سوورواخهپووذیر ،راحطووۀ

فروشووونده و خرخووودار نحس ووت؛ حلكوووه نووووعی وکال ووت در س وورواخه گذاری ح ووهط ووور وش وواع
وحسوووب ووویشووود ،کووه توضووحح آن در فصوول «احكووام حانووکهووا و و سسووات وووالی
اعتجاری» و وجحث «اوراق بهادار» بیان شد.
 کارگزاری بورس و حکن آن

٭ خرخوود و فووروش و وجووادالت در حسووترهای سوورواخه گذاری حووازار بووورس حووه دلحوول

تعداد زخاد سرواخهگذاران و عدم آشنایی آنان حا تهام قوانحن و وقورررات بوورس ،غالجوا

توسط کارگزاران صورت ویپذیرد ،کارگزار نقش واسطه و وکحل را حه صورت قانونهند
و حرفهای اخفاء وینهاخد.

2

 .1از جهله اخنكه در فروش داراییهوا نووع ،وقودار ،اوصواف و خصوصوحات دارایویهوای وا گوذار شوده وطلقوا
حنابر احتحاط واجب وعلوم حاشد.
 .2کارگزاریهوا عوالوه بور واسوطهگوری در وعواوالت ،خودوات وتنووعی از جهلوه وشواورۀ سورواخه گذاری بورای
صاحجان سرواخه ،اراجۀ کالسهای آووزشی و خدوات پشتحجانی اراجه ویدهند.

بورس /

٭ وعاوالت بورس توسط کارگزاریهوا وعهووال حوه صوورت آنالیون انجوام وویشوود،

افراد حدون نحاز حوه وراجعوۀ حضووری ،ووثال تعوداد سوهام و قحهوت درخواسوتی خوود را

جهووت خرخوود در سوواوانه وعوواوالتی وارد وی کننوود و کووارگزاری سووفارش آنووان را اجووراء

وی کند؛

الجته ،در حعضی از ووارد ،فرد در ساعات کاری حازار بورس نهویتوانود بورای انجوام

وعاولووه اقوودام نهاخوود ،ولووی ووویتوانوود در هوور سوواعتی از شووجانهروز ،وووثال تعووداد سووهام و

قحهوت وووورد نظور خووود را جهووت خرخود در سوواوانۀ درخواسوت اخنترنتووی کووارگزاری وارد
نهاخد و کارگزار در ساعت کاری حازار ،درخواست خرخد سهام را وارد نهوده و وعاولوه

را انجام ویدهد.

گاه نحز سفارشها حه صورت تلفنی خا حا حضور در کارگزاری انجام ویشود.

٭ کوووارگزار بوووورس حعووود از انجوووام سوووفارش خر خوود خووا فووروش خووا سووایر وعوواوالت خووا

خوودوات بورسووی ،وجلغووی تحووت عنوووان کوواروزد خووا حووق الوکالووه از اشووخاص درخافووت
کرده و آن را از حساحشان کسر وینهاخد.

مسأله  .1657اگوور کووارگزار فقووط وکحوول در انعقوواد و انشووای قوورارداد و ثجووت آن حاشوود،

وثال سرواخهگذار خوودش نووع و تعوداد و خصوصوحات سوهام و سوایر شوؤون وعاولوه را

وشخص نهاخد و از کارگزار حخواهد که براخش وعاوله وورد نظر را انجام دهد ،در ایون
صوووورت احوووراز شووراخط صووححح بووودن قوورارداد بوور عهوودۀ خووود سوورواخهگووذار (ووکوول)

ویحاشد.

مسأله  .1658اگر کاروزد وذکور در ازای وعاوالت خا خدوات وشوروع و حوالل حاشود

اشكال ندارد؛ اوا کارگزار در ازای وعاوالت خا خودوات حورام واننود وعواوالت ر بووی،
وستحق کاروزد نهیحاشد.

احکام سایر کسج و کارهای مستحدثه
از آنجا که تفصوحل احكوام وعواوالت در جلود سووم ذکور گردخود ،وسواجل ور بووط حوه

برخی وعاوالت و فعالحتها و کسب و کارهای وسوتحدثه و فعلوی راخوج ،در الحوالی
وساجل وعاوالت (جلد سوم) ،حا توجه حه سرفصل هر وجحث ،بیان شده است؛

وووثال وسوواجل ور بوووط حووه خر خوود و فووروش و وعوواوالت «ازشهففایديدیحففال» (روزخنووه) و

ههحن طور فعالحت در حازار «ففازك » و وعواوالت «خففث ازشهفا» در فصول «خر خود و

فروش» ،وجحث «خرخد و فروش پول و ارز» ،وساجل « 434تا  »430و وساجل وربوط حوه
باشازيابیشبكهای» در فصل « ُجعاله» ،وساجل « 505و  »504ذکر گردخده است.
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