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 444 ...................................................................................... فسز اضاره
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ت قجل اػ فسز یبها حكن وقدار اضاره  443 .......................................... ود 

قه در اضار ۀطند وسأل ل )اع  ۀوتفر   444 ................................................ (انحنوع او 

 444 ................................................................ وستأضر اخفوت ووضر 

 445 ..................................................................... وال ووقوفه ۀاضار

م اضاره: اض  446 ........................................................ شدن اشصاص رحنوع دو 

م ۀو اقسام اضار فختعر  446 ................................................................. نوع دو 

 447 .................................................................. ، وستأضررحاضاره، اض طخشرا

 455 ............................................................... کار و ونفعت وورد اضاره طخشرا

کار وورد اضاره وعلوم حاشد5  455 .................................................... . نوع 

کار وورد اضاره ارػش وال4  455 ................... واضب( اطحداشته حاشد )حنابر احت ی. 

 455 ....................................................................... . حرام نجاشد3

کار وورد اضاره وعلوم حاشد2  452 .................................................. وقدار 

گرفتن در عوض انسام آن شرعًا غ ی. اػ اوور3 که وزد   452 ......... ستوساػ ا رحنجاشد 

 454 ................................................................................... اضرت طخشرا

کار حدون تع  456 ......................................... دستهزد نحيدرظواست انسام 
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 457 ........................................................................................... لیوتح

ۀته کار ح   465 .................................................................................... لواػم 

 465 ................................................................................. سفارش ساظت

کار وورد ا  463 ................................................................... ضارهانسام نشدن 

کار نگرفتن اض  463 .................................................................. رححه 

کار توسط د  462 ............................................................. یگرخانسام 

 462 ............................................................................ رحفوت اض

 463..................................................................... رحعاضز شدن اض

کار وورد اضاره حا یرفتن وال )وال نياػ ب  464 ..................... بر آن انسام شود( دخکه 

گونه  466 ........................... وتفاوت )حا آنشه اضاره بر آن واقع شده( یا انسام عهل حه 

 475 .................................................................. وستأضر رحغ یانسام عهل برا

کار وورد اضاره( ی)برا رحن اضگرفت رحاض  474 ............................................... انسام 

 476 ................................................................................ رحاضاره دادن اض

 476 ..................................................................................... رحضهان اض

 354 .............................................................................................. فسز

 353 ....................................... (رحاض ۀو اضار انحاع ۀاضار نيوشترک )ب ۀطند وسأل

 503 ........................................................................................... یسرقفل

 522 .............................................................................................. جعاله

 355 ....................................................................... و اقسام ضعاله فختعر

 354 ............................................................ «رحاض ۀاضار»و « ضعاله» ۀسخوقا

 353 ....................................................................... ضاعل و عاول طخشرا

 352 .............................................................. عهل )کار وورد ضعاله( طخشرا

 352 ........................................................................ . حالل حاشد5

که در ی. اػ اوور4  353 ......... وساػ است رحغ  انسام آن شرعاً  یوزد در اػا افتخنجاشد 

 354 ..................................................... نجاشد دهخفا ی. وعقول بوده و ب3

 354 ........................................... کار وورد ضعاله طخشرا ۀطند وسأله درحار

 355 .................................................................................. عوض )ُضْعل(

 356 ........................................................................... انصراف اػ ضعاله

کار توسط د کار یانسام حصش اخ یگرخانسام   357 ............................................. اػ 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کار وورد ضعاله توسط طند نفر  345 ....................................................... انسام 

 345 .................................................. که واقع نشده یا حكن ظجر دادن اػ ضعاله

 345 .............................................................. یا شجكه یابخحاػار - یابخحاػار

 515 ........................................................................................... وضاربه

 343 .................................................................... و اقسام وضارحه فخرتع

 343........................................................................ اصل وضارحه طخشرا

 343............................................................... و عاول هخوالک سروا طخشرا

 345 .............................................................................. هخسروا طخشرا

 346 ...................................................................وضارحه پول حاشد خۀ. سروا5

 346 ................................................................. حاشد نحوضارحه ع خۀ. سروا4

 335 ..................................................... وعلوم حاشد هخ. وقدار و اوصاف سروا3

کار )ک  335 ............................................................... (یسودآور تح  فحشرط 

 335 ................................................................... سود اػ تسارت حاصل شود

 335 ................................................. سهن عاول و والک در سود وضارحه طخشرا

 335 ................................................................... حاشد نح  الف. سهن آنان وع

 335 .................................................... والک و عاول حاشد نيسود ب نحب. تقس

 335 ............. هخاػ سود حاشد نه اػ اصل سروا یکسر اخ یح. سهن آنان، حه صورت درصد

 333 .............................................................. تلف وال وضارحه اخظسارت 

 335 .................................................... عاول )احكام وربوط حه عاول( فخوظا

ک  335 ....................................................................... وعاوالت تح  فحنوع و 

 336 ................................ آن یها نهخ( و هزروعاوالتحوربوط حه وضارحه )غ یهاکار

 337 ...................................................... اوور وضارحه رحصرف وال وضارحه در غ

کردن وال وضارحه حا سا  337 ..................................................... اووال ریوصلوط 

 325 .............................................................. در تسارت حا وال وضارحه رحتأظ

 325 ....................................................................... وسافرت حا وال وضارحه

 324 ............................................................................... حاطل ۀحوضار

 323 ................................................................ عاول اخاحكام فوت والک 

 322 .............................................. ضهن وضارحه طخاحكام فسز وضارحه و شرا

 323 .......................................................... یدرصد رحغ نح  وجلغ وع افتخدر

 324 ....................................... کهتر( یها تخ  وضارحه )حا وحدود نیگزخقرارداد ضا



    /فهرست تفصحلی  

 574 ............................................................................................ شرکت

 325 ..................................................................... و اقسام شرکت فختعر

ل یشرکت حه وعنا  326 ...................................................................... او 

کت ق شدن شرا  326 ................................................................... ووارد وحق 

ف در وال وشترک  327 ......................................................................... تصر 

م یشرکت حه وعنا  335 ....................................................................... دو 

 335 ........................................................................ یاقسام شرکت قرارداد

 334 ............................................................... یو اعن یتفاوت شرکت وعاوض

کت در سروا تح  فحک  334........................................................... هخشرا

ت شرکت نحيتع  333 ................................................................ ود 

 333 ............................................................. بودن قرارداد زیضا اخالػم 

 332 ................................................................... اػ شرکا یكخفوت 

 332 ................................................... یا و وعاوضه یک شرکت اعنوشتر طخشرا

 332 ................................................................. اصل شرکت طخشرا

 332 ......................................................................... شرکا طخشرا

کار هخسروا طخاشر  333 ................................................................. و 

 333 ........................................................... انخسهن شرکا در سود و ز

 335 ................................................... و فروش و وعاوالت شرکت دخظر

 337 ................................................. که حعدًا وعلوم شود حاطل بوده یحكن شرکت

 337 ......................................................................... حاطل یها انواع شرکت

 345 ............................................................ شرکت در اعهال )احدان(

 345........................................................................... نیگزخروش ضا

 345 ......................................................................... شرکت وضوه

 345 .......................................................................... نیگزخروش ضا

 344 ...................................................................... شرکت وفاوضه

 344 .......................................................................... نیگزخروش ضا

 344 ......................................... وردم نيب ذخرا یاػ قراردادها یحعض ححصح ۀوحش

گغار  344 .................................................. کار یحه راننده برا نحواش یوا

گغار کار در وغاػه یوغاػه حه تاضر برا یوا  343 .................................. کسب و 

 343 ................................................ وشارکت در ساظت و ساػ آپارتهان

 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 345 ..................................................................................... قسهت

 345 ................................................................................ قسهت یوعنا

 346 ................................................................. یساػقسهت و وعادل انواع

 346 ...................................................................... . قسهت ؤفراػ5

 347 .................................................................... لی. قسهت تعد4

 347 ........................................................................ هت رد  . قس3

 355 ................................................................................. نحتقس یتقاضا

 354 .................................................................................... سهام نحيتع

کتشرکا اػ وال ش ۀاستفاد  354 ........................................... حدون قسهت وال یرا

 355 ............................................................................... قسهت ونفعت

کردن وطالجات  355 ...................................................................... قسهت 

 355 ....................................................... طند نفر ۀوشترک بر عو   طلب

 356 ........................................................ نفر کخ ۀطلب وشترک بر عو  

کردن حدهكار  356 ................................................................... ها یقسهت 

 365 .............................................................................. یقسهت وال وقف

 552 ............................................................................................. وزارعه

 365 ...................................................................... و اقسام وزارعه فختعر

 363 ........................................................................ اصل وزارعه طخشرا

 363 .................................................................. ن و ػارعحوالک ػو طخشرا

ت وزارعه طخشرا  362 ..................................................................... صح 

 363 ................................................................... . وورد زراعت وعلوم حاشد5

ت وزارعه وعلوم حاشد4  363 ................................................................. . ود 

 364 ........................................................... وورد زراعت وعلوم حاشد نح. ػو3

 364 ................................................................... قابل زراعت حاشد نح. ػو2

 365 ....................................... است وعلوم حاشد کخهر  ۀکه حه عهد ی. وصارض3

 365 ............ قرار داده شود نحاػ وحصول ػو ینح  اػ ػارع و والک سهن وع کخهر  ی. برا4

 365 .................. اػ وحصول حاشد یکسر اخ ی. سهن ػارع و والک، حه صورت درصد5

 367 .......................................................................... ػارع اخ فوت والک

 367 ................................................................................ حاطل ۀوزارع



    /فهرست تفصحلی  

 562 ................................................................................. وساقات و وغارسه

 375 .................................................................... ساقاتو اقسام و فختعر

 373 ...................................................................... اصل وساقات طخشرا

 373 ........................................................... دو طرف قرارداد وساقات طخشرا

 372 .............................................................. بودن وساقات ححصح طخراش

گ5  373 ............................................. واقع شود وهحو درظتان و اهانح. وساقات بر 

گ4  373 .................................. حاشد نح  وورد وساقات وعلوم و وع اهانح. درظتان و 

ت وساقات وعلوم حاشد3  373 ............................................................... . ود 

کار برا2  373 ......................... بهتر شدن حاشد اخ یادخز اخحه دست آودن وحصول  ی. 

 374 .. قرار داده شود اهانحگ اخاػ وحصول درظتان  ینح  اػ دو طرف سهن وع کخهر  ی. برا3

 374 ........................ اػ وحصول حاشد یکسر اخ ی. سهن دو طرف، حه صورت درصد4

 375 ...................................................................... حاغجان اخفوت والک 

 376 ............................................................................. وساقات حاطل

 377 ...................................................................................... وغارسه

 702 .................................................................................... صلح )وصالحه(

 255 ........................................................................ و ارکان صلح فختعر

کننده و وتصالح طخشرا  253 ............................................................. صلح 

 252 ....................................................... شود یآنشه وورد صلح واقع و طخشرا

 252 ........................................................ وال، ونفعت وال، انتفاع اػ وال نحع

 254 ............................................................................................... نیَد 

 254 ............................................................................................... حق  

 255 ...................................................................................... انسام عهل

 255 ................................ گرخوعاوالت د نیگزخقرارداد صلح حه عنوان ضا یرححكارگ

 255 ............................... وعاوالت ریکهتر صلح نسجت حه سا یها تخ  وحدود

 256 ............... ستحکه وال وورد وعاوله وعلوم ن یقرارداد صلح در ووارد یرححكارگ

 255 ................ وقف و وانند آن اخ تح  وص ینخگزخقرارداد صلح ضهت ضا یرححكارگ

 255 ........................................ یقرارداد صلح ضهت ظتن نزاع وال یرححكارگ

 254 ................................................................... رحا در قرارداد صلح

 253 ........................................................ گرخكدخدو طلب حا  ۀوصالح

ت کردن طلب ود   252 ......................................... وصالحه قیدار اػ طرنقد 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 253 ....................................................................................... فسز صلح

قه ۀدو وسأل  255 ................................................................................ وتفر 

 726 .............................................................................................. َدين

 257 ............................................................. نیو د یپرداظت حده تح  اهه

 244 ............................................................. یاػ حده یحه سجک حار هحتوص

گرفتن بر حده هحتوص  244 ................................................... یحه نوشتن و شاهد 

 243 ................................ ندارد یپرداظت حده ییکه توانا یوهلت دادن حه حدهكار

 243 ........................................................................ نیو اقسام د فختعر

 244 ............................................................... اػ اقسام طلب کخهر  ۀوطالج

 245 ....................................................... یاػ اقسام حده کخػوان پرداظت هر 

کار اخحا فروش اووال  یلزوم پرداظت حده  245 .......................................... کسب و 

 247 .......................................................... حدهكار اػ دست طلجكار دنحرهان

 247 .............................. ناتوان است یکه اػ پرداظت حده یطلب اػ حدهكار ۀوطالج

 247 ...................................................... و وساجل وربوط حه آن نید اتحوستثن

 234 ................................................ و وانند آن اػ حدهكار یدادرس  ۀنخهز ۀوطالج

 233 ...................................... یپرداظت حدهکاهش ارػش وال در ػوان  اخ شخافزا

 232 ...................................................................... یطلب و حده نحتقس

کردن حدهكار ءیو بر نیحصشش د ه   233 ................................................. الغو 

 234 ................................................................... گرخفرد د یپرداظت حده

 234 ...................................................................... یشک  وربوط حه حده

 236 ......................................................... آن یو ادا یپرداظت حده تح  فحک

ک یحده لیتحو  236 ................................................................... آن تح  فحو 

ف غ  237 ........ قرار داده یکس ارحدر اظت نید یکه حدهكارحاحت ادا یوساػ در وال رحتصر 

 225 .................................... ستحکه در دسترس ن یحه طلجكار یحده یادا تح  فحک

 224 .............................................................. طلب افتخاوتناع طلجكار اػ در

 224 ........................................................................... ناوعلوم بودن طلجكار

 222 ................................................................... رد  وظالن نحوستحق طخشرا

 223 ....................................................... ناحالغ ۀحه حش   یاػ حده ییرها تح  فحک

 224 .............................................................. گرخد اػ ضنس یپرداظت حده

 224 .................................................................... یو وطالجات وتوف   ونید



    /فهرست تفصحلی  

 224 .................................................................................... فوت حدهكار

 225 .................................................................................... فوت طلجكار

 226 ............................................. یحا وضود داشتن حده یاضاره دادن اووال وتوف  

 226 ........................................................... نحاػ زوض یكخحا فوت  هخ  طلب وهر

 226 .................................................یوتوف   یها یهر وارث نسجت حه حده ۀفحوظ

 227 .......................................................... واضجات ریحا سا ی  وتوف   ونیتزاحن د

 235 ......................................................................... (نیفروش طلب )د

 235 .......................................................... یشصص نحفروش طلب در وقابل ع

ت کردن طلب ود  کهتر نقد   234 .............................................. دار در وقابل وجلغ 

 234 ....................................... هحنس اخاػ حدهكار حه صورت نقد  رحفروش طلب حه غ

 233 ...................................... اػ شصص ثالث دارخفروش طلب در وقابل طلب ظر

کل   دخظر  232 .............................................. فرد ۀر عو  د یو فروش وال حه صورت 

کل   ت دار  ۀدر عو   یهر دو طرف وعاوله   232 ................................................... ود 

کل   کخ ت ۀدر عو   یطرف   233 ............................................. حال   یگرخدار و دود 

 234 ................................................................. و فروش طک و سفته دخظر

 236 ................................................. (هاححده خۀ)ساقط شدن و تسو ونیتهاتر د

 762 .............................................................................................. رهن

 245 ..................................................................اصل رهن طخو شرا فختعر

گ طخشرا  242 ........................................................... رندهحرهن دهنده و رهن 

 243 ....................................................... شودحقرار داده و که رهن یوال طخشرا

 243 ......................................................................... حاشد یشصص نح. ع5

ف در آن ضا4  244 ............................................................. حاشد زی. شرعًا تصر 

 245 ...............................................حاشد ححآن صح ۀو فروش و وعاوض دخ. ظر3

 246 ................................................................................. . وجهن نجاشد2

 246 ....................................................................... ونافع وال وورد رهن

ف در آن  246 .................................................... ظسارت وال وورد رهن و تصر 

 247 ........................................................................ فروش وال وورد رهن

گرو  255 .............................................. اػ رهن ییفک  رهن و ظارح ساظتن وال 

گ اخفوت رهن دهنده   254 ............................................................ رندهحرهن 

 253 ........................ ضهت برگرداندن ظرف و وانند آن قهححه عنوان وث یوجلغ افتخدر



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 253 .................................................. رهن قراردادن وال یوجلغ در اػا افتخدر

 743 ............................................................................................. قرض

 253 ..................................................................... الحسنهقرض لتحفض

گرفتن  255 ......................................................................... حكن قرض 

 255 ......................................................... اصل قرض طخقرض و شرا فختعر

ت قرض )تحو  256 .............................................................. (لیشرط صح 

گ طخشرا  256 ....................................................... رندهحقرض دهنده و قرض 

 256 ......................................................... شودحکه قرض داده و یوال طخشرا

 256 ................................................................................... حاشد نح. ع5

 265 ...................................................................... نجاشد نح  . وجهن و ناوع4

ک حاشد3  265 .................................................................... . شرعًا قابل تهل 

ت   265 ....................... ستحآن وعلوم ن «اتح  ظصوص» اخ« وقدار»که  یقرض والصح 

 265 ............................................................................. پس دادن قرض

 265 ............................................. یهحو ق یپس دادن قرض در اووال وثل تح  فحک

 265 ..............................................................................قرض ۀػوان وطالج

گرفتن ظود وال قرض داده شده اخپس دادن   264 .......................................... پس 

 264 ................................................................................. رحا در قرض

 264 ................................. اصل قرض تح  و حكن حروت و والك یقرض ربو فختعر

 263 ............................................................... یوحصول قرض ربو تح  والك

 263 ......................................................................... یربو یادخز تح  والك

 263 ..................................................................... یربو یادخکاال حا ز دخظر

گرفتن حه ضهت ضهل  262 ...................................................................... رحا 

 263 .................................................................................. یارث وال ربو

 263 .................................................... یدر قرض ربو یادخو شرط ز یادخانواع ز

 275 ..................................................................... ستحکه رحا حرام ن یووارد

 275 ...................................... که قرار دادن آنها در ضهن قرض وساػ است یطخشرا

 274 ..................................................................................... کاروزد قرض

 766 .............................................................................................ديرکرد

کل   رکردید یرحا فختعر  277 ......................................................... آن یو انواع 



    /فهرست تفصحلی  

 355 ................................................................... رکردید یها اػ نهونه یبرظ

 355 ......................................... سلف ۀوثهن در وعاول اخ هحنس ۀثهن وعاول رکردید

کردن طک  355 .................................................................................... نو 

 355 .................................. قجل اػ ووعد نیاػ د یحصش افتخدر یوهلت دادن در اػا

 354 ..................................................................... وهلت دادن حه شرط قرض

 354 ........................................................... یفحشرط تكل رحتأظ یدر اػا رکردید

 353 ...................................................... است زیضا کردرید افتخکه در یووارد

 353 ..................... (یشصص نح)ع نح  وع یکاال لیدر تحو رحتأظ یدر اػا رکردیالف. د

 352 ..................................................... در انسام عهل رحتأظ یدر اػا رکردیب. د

 303 ............................................................................................. تقاّص 

 353 ..................................................................... تقاص   طخو شرا فختعر

 354 ............................................................................... وساجل تقاص  

 354 ....................................... طلب و وانند آن ۀتقاص  حه ضهت ظسالت اػ وطالج

 354 ....................................................................... ناوشروع یتقاص  در حده

 354 ........................................................ در هنگام فسز وعاوله تقاص   تح  فحک

 355 ............................................................. وال نحتقاص  ونفعت و حق  و ع

 356 ........................................... وال نححا اوكان تقاص  اػ ع گرختقاص  اػ اووال د

 356 .............................................................. تقاص  در وورد شرط ضهن عقد

 357 .............................................................................. عهختقاص  اػوال ود

 357 ............................................................................. تقاص  اػ وال وشاع

 355 .................................................................................. تقاص  اػ ونافع

 355 ................................................................. یتقاص  ههراه حا وحغور شرع

را  355 ................................................................ تتقاص  در ووارد ظالف وقر 

 355 .................................................. اػ طلب ارػش دارد شتريکه ب یتقاص  اػ وال

 355 .............................................................. حدهكار رحتقاص  طلب اػ اووال غ

 354 ................................................ است ونیکه حه حدهكار ود یتقاص  طلجكار

 354 ...................................................... یقسن ظوردن حدهكار ضهت انكار حده

 353 ................................................................................ تقاص   یدعا

 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 323 ........................................................................................... ضهانت

 353 .................................................................ضهانت و اقسام آن فختعر

 356 ....................................................................... اصل ضهانت طخشرا

 356 ................................................................. ضاون و وضهون له طخشرا

 357 ....................................................................... ضهانت طخشرا ریسا

ق و واحسته حه ا5 ل( وعل   357 .................................. نجاشد یگرخور د. ضهانت )نوع او 

ل( حدهكار حاشد4  357 ............................... . وضهون عنه در هنگام ضهانت )نوع او 

 345 .................... حاشد . طلجكار و حدهكار)وضهون له و وضهون عنه( در واقع وعلوم3

 345 ............................ حاشد نح  . ضنس، نوع و وقدار آنشه ضهانت شده در واقع وع2

 345 .................................................................... ضاون اػ حدهكار ۀوطالج

 344 .............................................................................. فسز ضهانت

گرفتن اػ ضاون  343......................................................................... گرو 

 342 ...................................... نیاػ رهن حا ضهانت نقل د ییگرو یظارح شدن وال

 342 ....................................................... وجلغ افتخدر یقجول ضهانت در اػا

 343 ....................................................................... احكام ضهانت ریسا

ت ت حدون اخدار ضهانت ود   343 ............................................................. ود 

 343 ................................................ یاػ وضوهات شرع یضهانت پرداظت حده

 343 .......................................................... یضهانت پرداظت وضوهات شرع

 344 ....................................... یگرخضاون بودن فرد در ووارد درظواست عهل اػ د

 314 ....................................................................................... حواله دادن

 345................................................................ اصل حواله طخو شرا فختعر

 346.............................................................. سه طرف قرارداد حواله طخشرا

 347 ................................................................................ حواله طخشرا

 347 ...................................................... حواله دهنده ثاحت حاشد ۀدر عو   یحده

 335 .................................................... حاشد نح  ضنس و وقدار حواله در واقع وع

 335 .......................................................... وطالجه وورد حواله اػ حواله دهنده

 334................................................................................. فسز حواله

 333 .......................................................... وجلغ افتخدر یقجول حواله در اػا
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 353 ............................................................................................ کفالت

کفالت طخو شرا فختعر  333 ............................................................. اصل 

کفالت طخشرا  334 ................................................................... سه طرف 

کفالت ریسا  335 ........................................................................ احكام 

کف  335 .......................................................... وقدار وال اػ لحعدم لزوم اطالع 

ت کفالت اخدار  ود  ت بودن   335 ....................................................... حدون ود 

کردن و تحو  335 ................................................................ وكفول لیحاضر 

کفالت و ووارد حه هن ظوردن آن  337 ........................................................ فسز 

کفالت در اػا  325 ............................................................ وجلغ افتخدر یقجول 

کف یپرداظت وجلغ در اػا شرط ف  کفالت لحتصل   325 ....................................... اػ 

 372 ............................................................................................. وکالت

 325 ............................................................... اصل وکالت طخو شرا فختعر

ل و وک طخشرا  324 ......................................................................... لحووک 

 323 ..................................................................... کار وورد وکالت طخشرا

کار وورد وکالت اػ نظر شرع5  323 ......................................... وساػ حاشد ی. انسام 

که حا ی. وورد وکالت اػ اوور4  322 ........................ توسط ظود فرد انسام شود دخنجاشد 

 323 ................................................................ . وورد وکالت ناوعلوم نجاشد3

 323 .................................................................. لحوک اراتحو اظت فخوظا

 325 ................................................................... لحگرفتن توسط وک لحوک

 326 ................................................................ یدر ورافعات و دعاو لحوک

 327 ............................................................................... لحدستهزد وک

 327 ................................................................................ لحضهان وک

 335 ................................................................... عزل و حاطل شدن وکالت

 335 .......................................................................... بودن عقد وکالت زیضا

گرفتن وکالت حه عنوان شرط ضهن عقدها  335 .................................... گرخد یقرار 

ل  اخفوت   334 .......................................................... لحکو اخوحسور شدن ووک 

 333....................................................................... رفتن وورد وکالت نياػ ب

ق  333 ...................................................................... وکالت ۀوساجل وتفر 

کار حا « وکالت»فرق   333................................................... در آن« اعن»در انسام 

ل در انسام وورد وکالت   332 ........................ لحانسام آن توسط وک تح  فحک اخشک ووک 
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کارپردا یبرظ  332 .............................................. دخوأوور ظر اخػ وساجل وربوط حه 

 334 ............................................................................................ عهيود

 335 ...................................................................... یداراوانت لتحفض

 336 ............................................................................... اقسام اوانت

 336................................................................................... یاوانت والك

 336................................................................................... یاوانت شرع

 337 ................................................................ عهخاصل ود طخو شرا فختعر

 345 .............................................................. دار گغار و اوانتاوانت طخشرا

 345 ........................................................................... دار اوانت فخوظا

 343 ........................................................................... ارد ضهان اوانت

 343 ................................................................................. عهخفسز ود

 344 .......................................................... دار فوت اوانت اخ یهوشيب اخضنون 

 344 .......................................................................... گرداندن والرد و بر

 344 ............................................................................ والک ۀالف. وطالج

 345 ..................................................................... رفتن وال نيب. ترس اػ ب

 346 ...................................................................... ورگ یها ح. ظهور نشانه

 346 ............................................................. دار اػ طرف اوانت عهخد. فسز ود

 346 ...................................................... گغار وستهر  اوانت یهوشيب اخ.ضنون هـ 

 346 ............................................................................. گغار و. فوت اوانت

 347 .................................................................................. یػ. سفر ضرور 

 342 .............................................................................................. عاريه

 355 ................................................................ هخاصل عار طخو شرا فختعر

 355 ........................................................ رندهحگ هخدهنده و عار هخعار طخشرا

 352 .......................................................... هخوال و ونفعت وورد عار طخشرا

 352 ............................................................ نرود ني. ظود وال حا استفاده اػ ب5

 352 ................................................. واقع نشود هخونعفت حرام وورد عار ی. برا4 

ص حاشدشود یداده و هخآن عار یکه وال برا یونفعت  353............................. ، وشص 

 354 ........................................................................ رندهحگ هخضهان عار

 356 ................................................................................. هخفسز عار
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 357 .................................................................. هخبرگرداندن وال وورد عار

 357 ............................................................ یوال غصج خۀاػ احكام عار یبرظ

 352 ............................................................................................... هجه

 365 .................................................................. اصل هجه طخو شرا فختعر

کس طخشرا کننده و   364....................................... شود یکه وال حه او هجه و یهجه 

 364 ........................................................ (کند یکه هجه و یواهب )کس طخشرا

 363 ...................................................... شود یکه وال حه او هجه و یکس طخشرا

 362 ........................................................... شود یو دهحکه حصش یشرط وال

کل   نحع ، عهل و  ه نجاشد( یحاشد )ونفعت، حق   362 .................................... در عو 

 363............................................................. (یگرخد ۀدر عو   نیطلب )د ۀهج

ت هج  363 ........................................................ )قجض( لیه: تحوشرط صح 

 363....................................................... و شرط بودن آن در هجه لیتحو یوعنا

گ ارحکه در اظت یوال لیتحو  364 ................................................ است رندهحهجه 

 364 ................................................. هجه شده وانهیکه حه ناحالغ و د یوال لیتحو

 365 ........................................... هجه شده هح  نححس اخکه حه وسسد  یوال لیتحو

 365 ............................................................................. وال وشاع لیتحو

 365 .......................................................................... طلب ۀدر هج لیتحو

 366 ........ شود یانسام و یکه حه صورت انتقال اعتجار یحصشش یبرا نیگزخروش ضا

کننده قجل اػ تحو  367 ............................................................... لیفوت هجه 

 375 ................................................................................. رضوع اػ هجه

 375 ............................................................. ستحکه هجه قابل رضوع ن یووارد

 375 ................................................................ . هجه حه ارحام حاشد5

 375 ......................................... برود نياػ ب اخ. وال هجه شده وصرف شده 4

 375 ................................ ونتقل شود یگرخوال هجه شده حه فرد د تح  لك. وا3

 374 .......................................................... کند رحي. وال هجه شده تغ2

کننده در هج3  374 ................................. ظود قصد قرحت داشته حاشد ۀ. هجه 

 373 ........................................................... ردحاػ دو طرف حه یكخ. 4

ضه حاشد5  373 ............................................................... . هجه وعو 

ض ۀهج گرخاحكام د  373 ............................................................... هوعو 

 373 .............................................................. الػم ۀقرار دادن حق  فسز در هج
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 374 ............................................................................ احكام رضوع اػ هجه

 376 ........................................................................... هجه گرخكام داح

 602 .............................................................................................. صدقه

 455 ............................................................................... صدقه تح  اهه

 455 ......................................................... ػ و شباستحجاب صدقه در اول رو

 454 ................................................................... صدقه یها اػ نهونه یبرظ

ق صدقه طخشرا  454 ......................................................................... تحق 

 454 .............................. که صدقه بر آن ونطجق شده یهر عنوان اخهجه  طخشرا تخرعا

 453...................................................................... لزوم قصد قرحت در صدقه

 452 ............................................................................. حق  فسز در صدقه

ق صدقه حا پول انداظتن در صندوق  452 .................................................... تحق 

گغاشتن پول حه عنوان صدقه  454 ............................................................ کنار 

 454 .............................................. تساب آن حاحت صدقهو اح رحقرض دادن حه فق

گ طخشرا  454 ...................................................... رندهحصدقه دهنده و صدقه 

سات ظ تح  فحک ف وؤس   456 ......................................... یافتخدر وجالغ در هخ  رحتصر 

 456 ...................................... صرف در ضهت ظاص یاووال اػ وردم برا یآورضهع

 455 ...........................................................................احكام صدقه ریسا

کردن زوحن  625 ................................................................. ووات )باير( یها آباد 

کردن ػو طخشرا  453 ..................................... ووات و ضنگل و وانند آن یها نحآحاد 

 453 ................................................................................ ووات یها نحػو

 453 .......................................................... «حاألصاله»ووات  یهانحػو

 452 ........................................................... ووات حالعارض یهانحػو

 455 ....................... اور آنووات وس یهانحآحاد نسجت حه ػو نحوالک ػو تخ  عدم اولو

 455 ................................................ که در اصل آحاد بوده ینحگرفتن ػو ارحدر اظت

ک در صدق اح اءحوقدار اح  456 ........................................................ (اءح)وال

 456 ...................................................................................... نحػو نخحر

 457 ...................................................................................... رحتحس

 445....................................... رحو تحس اءحووات حدون اح نحػو یصدور سند رسه

ک وعدنح  فحک  444 ....................................................................... ت تهل 
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 613 .......................................................................................... وشترکات

کوطه راه  443 ................................................................. ها احانحها و ظ ها، 

 443 ....................................................................................... حاػ یها راه

 447 ................................................................ حست( بن یها راه حسته )کوطه

که دولت احداث وی حكن ظحاحان  435............................................... کند هایی 

 434 ............................................................................... آب نهرها و...

گاه و وراتع طج  432 ........................................................... واناتحح یعحطرا

 653 ......................................................................... یسايگ( احکام ههی)برخ

 672 .................................................................................... وال پيدا شده

ل: ح  425 ............................................................................ وانحقسن او 

 425 ........................................................... یآحاد رحدر غ وانححكن برداشتن ح

 423 ............................................................... یدر آحاد وانححكن برداشتن ح

 423 ................................................................. شده دايپ وانحح گرخاحكام د

م: غ  424 ........................................................................ وانحح رحقسن دو 

گهشده  425 ....................................................................... الف. حكن وال 

گهشد  425 ..................................................... حدون نشانه ۀحكن وال 

گهشد کهتر اػ  عالوت ۀحكن وال   426 ................................... درهن کخدار 

گهشد  426 ........................... شتريب اخدرهن  کخدار وعادل  عالوت ۀحكن وال 

 427 .............................................. اعالم و ضستسو اػ صاحب والاحكام 

ت ػوان اعالم  427 .................................................................... ود 

 435 ...................................................... و تعداد دفعات اعالم تح  فحک

 435 ........................................................................... وكان اعالم

 434 ................................................................... اعالم گرخوساجل د 

گهشده  433 ................................................................. ضهان وال 

گهشده ۀطند وسأله درحار  432 ............................................ برداشتن وال 

 434 ............................................................... الهالک  ب. حكن وال وسهول

قه ۀطند وسأل  437 ............................................................................. وتفر 

کشورها گهشده در   437 .............................................. یاسالو رحغ یوال 

 445 ....................................... یگرخا دخظود  ۀظان اخدر صندوق  یوال افتنخ
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کفش  445 ..................................... کفش انسان ضا وانده یحه ضاکه  یحكن 

کز آووػش یکارراه  444 ....................... ینسجت حه اووال ضا وانده در ودارس و ورا

کردن اػ وال  443 ................................................... اعراض و صرف نظر 

 663............................................................. واناتحاز ح یوالک شدن برخ طيشرا

 666 ....................................................................... آورغصج و ساير اوور ضهان

 447 ...................................................................................... غصب

ت و نكوهش غصب  447 ..................................................................... وغو 

ک فختعر ق شدن غصب ـ تحفحو   455 ...................................................... وحق 

 455 ...................................................... آن یاودهايغصب و پ یوعنا

ق غصب در اش  454 ...................................................... ونقول یاحتحق 

ق غصب در برظ  454 .................................................... واناتحح یتحق 

ق غصب در اش  453 .................................................ونقول رحغ یاحتحق 

 452 ................................ طند نفر حاشند اخکه دو  یدر صورت نحضهان غاصج

 452 ............................................. آن حجس انسان و ووارد ضهان در وورد

 454 ................................. در ضهان غاصب( شتريب حاتحغاصب )و توض فخوظا

 454 ........................... حه وال غصب شده یغاصب در صورت دسترس ۀفحوظ

 454 ................................................................ لزوم برگرداندن ظود وال

 455 ............................................................ برگرداندن وال فرد وحسور

 456 ............................................ پرداظت عوض ونافع وال غصب شده

 457 .................................. وال غصب شده راتحيغاصب در وورد تغ ۀفحوظ

 465 ......................... رفته نيکه وال غصب شده، اػ ب یغاصب در صورت ۀفحوظ

 465.................................................................... یهحو ق یوثل فختعر

 465 ................................................... یوثل ۀرفتن وال غصب شد نياػ ب

 462 .................................................. یهحق ۀرفتن وال غصب شد نياػ ب

 466 ....................................... اػ دسترس غاصب یظارح شدن وال غصج

 467 .................................. بودن وال غصب شده یوثل اخ یهحوساجل ق ریسا

 475 .................................................... شدن ارػش وال نزد غاصب ادخز

 473 ........................... رشد و وحصول وال غصب شده و ونفعت حاصل اػ آن

 472 ............................................................... غصب وال اػ غاصب
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 473 .................................................................... یوال غصج دخظر

 474 ............................................................................... یغصب وال وقف

گغاشته شده یغصب وال گرو   475 ................................................... که 

 476 ................................... و وانند آن یوربوط حه اصالحات اراض یها نححكن ػو

کس ف  ک اصالحات اراض هاً حکه وستق یتصر  گرفته ارشحدر اظت یاوال  476 ....... قرار 

ک وربوط حه اصالحات اراض  ۀحدون واسط دخظر  476 .............................. یاوال

ک وربوط حه اصالحات اراض ۀحا واسط دخظر  477 .................................. یاوال

کســ دخــرظ ـــ اصــالحات یهــا نح، ظــود را والــک ػوححصــح دحــکــه بــر اســاس تقل یاػ   ــــــــــ
 555 ........................................................................ داند یو یاراض

 555 ................................................................................ آوراوور ضهان

 555 ......................................................................................... دخضهان 

 553 ................................................................................... ضهان اتالف

 553 .................................................. ضهان اتالف و انواع اتالف فختعر

 552 ................................. ان اتالف در ضهن طند وثالضه طخها و شرا نهونه

ق حه فرد حه وال  وانحرساندن ح بح. آس5  552 ..................... یگرخضان د اخوتعل 

 552 ..................................................... در سرقت و وانند آن ی. ههكار4

 553 ......................... بحظسارت و آس سادخطند نفر در ا اخ. سجب شدن دو 3

 554.................................................... ی. وقدار ضهان در سوانح رانندگ2

کردن د3  556 ................................................... بر اتالف وال یگرخ. وادار 

 557 ...................................... یگرخظوردن حه د یبرا یغصج یغغا ۀ. عرض4

 557 ................................. د والکظوردن حه ظو یبرا یغصج یغغا ۀ. عرض5

گرفتن حق  ظود و ضجران هز  555 ............................................ ها نهخاقدام والک حه 

 422 ................................................................................................ اقرار

 555 .................................................................................. اقرار فختعر

ق اقرار تح  فحک  555 ........................................................................... تحق 

کس طخشرا کننده و   553 ....................................... شودیکه حه نفعش اقرار و یاقرار 

 552 .............................................................. شودیاقسام آنشه حدان اقرار و

 553 .............................................................. شودیآنشه حدان اقرار و طخشرا

 554 .............................................................................. آثار و تواحع اقرار
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 412 ........................................................................ نوعی ۀاقرار و وقاّص  ۀقاعد

وات ححتوض  545 ............................................................................ یوقد 

کرده که قجالً  یاػدواح حا ػن گرفتن اػدواح   544 ...................................... حدون شاهد 

ه و برادرػاده  نيضهع ب  543 .............................. اش در اػدواحظاله و ظواهرػاده اخعه 

 543 ....................................... ه طالق داده شدهک یا رهحصغ اخ اجسهخاػدواح حا ػن 

 542 ...................... ( طالق داده شدهعهحکه حدون شروط طالق )در فقه ش یاػدواح حا ػن

 543................................................... یدر ووارد اظتالف تخرؤ ارحاستفاده اػ ظ

 543.....................................................یغجن در ووارد اظتالف ارحاستفاده اػ ظ

 543............................................................ یسلف در ووارد اظتالف ۀوعاول

ق حه َعَصجه وتوف    544 ........................................................ اػ ارث یسهن وتعل 

 545 ............................................................... یارث زوضه در ووارد اظتالف

 416 ..................................... هستند(که از تصّرف در اووال خود وهنوع  ی)احکام افرادَحْجر  

 547 ..................................................................................... . ناحالغ5

فات  547 ................................................ که فرد ناحالغ در آنها وحسور است یتصر 

فات وال  535 ................................................................. یالف. تصر 

ه فات در عو   535 ................................................................. ب. تصر 

ف در َنْفس  535 .................................................................. ح. تصر 

 534 .................................................................................. بر ناحالغ تخوال

 534 ............................................ (ی)ضد  پدر یالف. پدر و پدربزرگ پدر

 533 ........................................................یضد  پدر اخپدر و  ی  ب. وص

کن شرع  535 ...................................................................... ح. حا

 535 .................................................................... عادل نحد. وؤون

 536 .......................................................... برناحالغ تخوال گرخاحكام د

 536 .......................... ( نسجت حه اوور ناحالغیشرع ی  ول رحافراد )غ ریسا گاهخضا

 537 ........................................................ حا اووال ناحالغ یسودآور طخشرا

ف د ی  زوم اعن ولل  537 ................................... در وال ناحالغ گرانخضهت تصر 

 537 .................................................................... و هجه حه ناحالغ هخهد

 537 ........................................................ یوصارح ناحالغ اػ وال و نحتأو

 525 ............................................................... تامخرفت و آود حه ونزل ا

 525 ...................................................... رفتن َحْسر فرد ناحالغ نيػوان اػ ب
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 525 .......................................................................... )وسنون( وانهی. د4

 524 .................................................................................... هح. سف3

 524 .................................................................................... هحسف یوعنا

فات  523 ............................................ است نسجت حه آنها وحسور هحکه سف یتصر 

 523 ............................................................ هحنافغ نجودن اقرار سف اخنافغ بودن 

 523 ........................................................................ هحنغر و قسن و عهد سف

اره دارد توسط سف یارتكاب عهل کف   524 ................................................... هحکه 

گغشت سف  524 ............................................. اػ حق  قصاص و وانند آن هحعفو و 

 525 ................................................................................. هحبر سف تخوال

س )ورشكسته(2  526 ..................................................................... . وفل 

س یوعنا  526 .................................................................................. وفل 

 527 ....................................................... ورشكسته تخ  حكن حه وحسور طخشرا

 535 ............................................................................... آثار حكن حه حسر

کس س شده و ووارد ولحق حه آن یفسز وعاوله حا   534 ................................. که وفل 

که اػ اووالش قابل تأو س   533.............................................. است نحوصارح وفل 

س نحپس اػ تقس دخاطالع اػ طلجكار ضد  533......................................... اووال وفل 

 534 ....................... وال طلجكار ووضود حاشد نحکه ع یدر صورت یحكن طلب اػ وتوف  

صل حه فوت یهاريدر ب هاري. ب3  534 ........................................................وت 

صل حه فوت رحغ یهاريحكن ب  534 ............................................................ وت 

فات وساػ ور صل حه فوت اوست شخهاريکه ب یضختصر   534 ............................... وت 

فات صل حه فوت یهاريشود در بیو یکه حاعث نقص  و ضرر وال یتصر   535 ..............وت 

صل حه فوت است شخهاريکه ب یضخور یاقرار وال  537 ...................................... وت 

فات ب ۀاضاػ  537 ......................................... ضخاػ ثلث ور شيورثه نسجت حه تصر 

صل حه فوت یرهايب یوعنا  545................................................................ وت 

ف در اووال فرد ُکها رفته اخشده  هوشيکه ب یتصر   545 ...................................... حه 

ف در اووال فرد  544 ............................................. است هرخکه وجتال حه آلزا یتصر 

ف در اووال فرد غا  543 ....................................... وحجوس اخوفقود االثر  اخ بختصر 





 

 احث مقّدماتی معامالت مج
کار حالل کسج و   اههّحت 

کــار و تــالش کســب و  ــادی حــه  خ ــرای ،در دیــن اســالم ســفارش ز آوردن حــه دســت  ب
 ؛ حالل شده است روػی

کاظن که فروودند اػ اوام   :  نقل شده 
آورد تـــا آن را حـــه وصـــرف ظـــود و حـــه دســـت  کـــس رػق و روػی را اػ راه حـــالل هـــر» 

که در راه ظدا ضهاد وی، اش برساند ظانواده کسی است   1.«کند وانند 
کـرم اػ اوام حاقر کـه پيـاوجر ا عجـادت هفتـاد ضـزء دارد »: فروودنـد رواخت شده 

 2.«طلب روػی حالل است، فضل و برترین آنهااکه 

کرم ،در این راحطه که پياوجر ا  : فروودند در حدخث نقل شده 
ــاعر ...»  ــه حســاب آورد وگــر آنكــه وحاســجنهــی، ای اح قــحن ح ــردی را اػ وت   ۀشــود ف

کند تا اخنكه حداند ظـوردن او ، شرخک نسجت حه شرخكش ۀتر اػ وحاسج سصت ،نفس 
کساســت کساســتآشــاوحدن ، اػ  کساســت و پوشــش او اػ  آخــا اػ طریــق حــالل . او اػ 

 3.«...آوده استحه دست  تهحه شده خا اػ راه حرام
                                                           

سارة ،55ح ،یعهوسائل الش. 1  .2ح ،45و  45ص ،2حاب، کتاب الت 

ض للرػق، کتاب الهعحشة ،3ح ،فشوع کافی. 2  .4ح ،56ص، حاب الحث  علی الطلب و التعر 

 .5ح ،76ص ،74حاب ، ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،54ح ،وسائل الشیعه. 3



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــه اوــام صــادق ضــز  دار و پيــرو علــی ههانــا دوســت»: فروودنــد رواخــت شــده 
ـــب؛ ظـــوردحـــالل نهـــی ـــی طال ـــن اب ـــرا رهجـــرش )علـــی  ب ـــرده زی ک ـــدگی  ( طنـــحن ػن

 1.«...است
کــاظن کــرم رگــوارشاػ پــدران بز اػ اوــام  کــه پيــاوجر ا : فروودنــد رواخــت شــده 

ــا آنكــه اػ طهــار وــورد حازپرســی شــود ،در روػ قحاوــت» ــر نــدارد ت اػ ، حنــده قــدم اػ قــدم ب
گغرانــده اســت کــه در طــه راهــی  کــرده ، عهــرش  کــه حــه طــه راهــی صــرف  اػ ضــوانحش 

کـرده اسـت، است کرده و در طه راهی هزخنه  کسب  کسا  که اػ  و اػ دوسـتی  اػ والش 
   ».2وا اهل بيت

کــه فروودنــد اػ اوحــر الهــؤونحن بــر تــو حــاد حــه پایجنــدی حــه اســتفاده اػ »: نقــل شــده 
کردن حه ظانواده و حه خاد ظدا بودن در ههه حال  3.«حالل و نحكو احسان 

کــرم کــه پيــاوجر ا کــس اػ دســت»: فروودنــد در حــدخث اســت  رنــذ ظــودش اػ  هــر 
ی ا، طریق حالل حصورد کـه حصواهـد درهای بهشت حـه رو و حـاػ ظواهـد شـد و اػ هـر در 

 4.«شودوارد بهشت وی
کــرم اػ پــدران بزرگــوارش اػ اوــام صــادق کــه رســول ا : فروودنــد نقــل شــده 

که شب را حا تنی ظسته اػ طلب حالل حصواحد» گناه او را وی، کسی   5.«آورػدظداوند 
کــه اوــام صــادق کــس دوســت نــدارد وــالی »: فروودنــد نحــز رواخــت شــده  اػ راه هــر 

کنــد و حــدهی ظــوخش را ادا نهاخــد و حــه  ی ظــود را حفــو  ــا آن آبــرو ــا ح گــرد آورد ت حــالل 
کند  6.«ظحری در او نحست، ظوخشان ظود احسان و نحكی 

که اوام صادق نحز صـاِدف را فـرا ظواندنـد و هـزار دخنـار و، غالم ظـود نقل است 
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واتی وعاوالت       /وجاحث وقد 

که )برای تسارت( حه وصر »: نددحه او دادند و فروو یآواده شو  خـاد طون عاجلـه، برو ام ز
ـار حـه سـهت وصـر ، شده است کـرد و ههـراه ضهعـی اػ تس  او نحز اضناسی را ظرخداری 
کرد  . حرکت 

که اػ وصر ظارح شده بود روبـرو شـدند حا، وقتی حه وصر نزدخک شدند  اػ ، کاروانی 
ــاػار وصــر پرســحدند کــاال در ح ــارۀ ارػش آن  کــاال اػ نحاػونــدی، آنــان درح ــآن   ۀهــای عاو 

گفتند، شدوردم وحسوب وی کهحـاب اسـت: آنان در پاسز  ، کاالهـای آنهـا در وصـر 
کهتــر اػ دو برابــر  کاالهــای ظــود را حــه  کــه  آنــان حــا هــن پيهــان حســتند و هــن قســن شــدند 

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

کحسه رسحد  ظدوت اوام صادق، ه در هر خک هزار دخنار بودک، وصادف حا دو 
کرد کحسه اصل سرواخه است و این خكی سود آن: و عرض   .  فداخت شوم این 

خـادی اسـت: فروودنـد اوام صـادق کردیاوصـادف ، ایـن سـود ز کاالهـا طـه  حـا 
کردنــد و طگونــه حــا خكــدخگر بــرای اوــام کــه طــه  هــن قســن و هــن پيهــان  توضــحح داد 

 .  شدند
گروهــی اػ وســلهانان هــن قســن و هــن ، ســجحان اه: فروودنــد صــادقاوــام  علحــه 

کاالی ظودپيهان وی که  کهتر اػ دو برابر شوخد   قحهت ظرخد نفروشحدا را حه آنان حه 
گرفتنــد و فروودنــد گــاه حضــرت آن  کحســه را  ایــن هــزار دخنــار اصــل : خكــی اػ دو 

: گـاه فروودنـد آن. گر( نحاػی نحستسرواخه ون است و وا را حه این سود )هزار دخنار دخ
 1.«تر استآوردن وال حالل آسانحه دست  اػ، ای وصادف! پيكار حا شهشحر

ع و وذّوت حرام  خواری پرهحز از درآودهای ناوشرو
کرخن  :  فرواخدپرهحز اػ درآودهای ناوشروع ویدرحارۀ  ظداوند وتعال در قرآن 

غیَن آَوُنوا ال »
َها ال َ ی ُ

َ
ُکلُ خا أ

ْ
ْن َتُكوَن ِتَساَرًة َعْن َتـَراض  َتأ

َ
ْوَواَلُكْن َبْيَنُكْن ِحاْلَجاِطِل ِؤال  أ

َ
وا أ
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 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــه اخهــان آورده 1؛«...ِوــْنُكْن  کســانی  اوــوال خكــدخگر را حــه حاطــل )حــه نــاحق  و اػ  ،اخــداى 
خد کـه هـر دو طـرف حـدان رضـاخت ، طریق غحر وشروع( نصور کـه تسـارتی حاشـد  وگر آن 

 .  داده حاشحد
اػ ، ظـواری عکـر شـده اسـت آثـار سـوء و حـدی بـرای حـرام ،ات اهـل بيـتدر رواخ

قساوت قلـب ، عدم اضاحت دعا، عدم قجولی عجادات، برکتی در اووالضهلۀ آنها بی
 .  و تأثحر ونفی در نسل است

ت حرام که فروودند ظواری اػ پياوجر ظدا در وغو  کـردن »: رواخت شده  عجـادت 
ى شــنواننــد ســاظ ،ظــوارى حــا وضــود حــرام واننــد : )و در نقلــی« تن حنــایی اســت بــر رو

ى آب است(  2.ساظتن حنایی بر رو
که آن حضرت کـردن خـک دانـق  دههانـا ر»: فروودند در حدخث دخگر نقل شده 

 4.«قجول شده تعال برابر است حا هفتاد هزار حذنزد ظداوند و 3حرام
که عهر بن سعد سـااهحان  حضـرت ظـود را بـراى ضنـا حـا ونقول است هنگاوی 

ــا عجــد ــرت و اصــحاحش  الحســحناهاح ــرد و اػ هــر ســو آن حض ک ــاده  را در  آو
گرفتند حـه سـوى دشـهن بيـرون آودنـد و آنـان را حـه سـكوت  اوام حسـحن، وحاصره 

کردند ا ظاووش نشدند، دعوت   :  ظطاب حه آنان فروودند، او 
کـه حـه» گفتـار وـرا  گـوش دهحـد و  که حه ون  خان  راه رشـد و  واى بر شها! شها را طه ز

کنـد اػ هـداخت شـدگان اسـت و ، ظوانن حشنوخد سعادت فرا وی ی  کس اػ ون پيرو هر 
ک شدگان است کس وصالفت ورػد اػ هال کنحـد و و ههۀ شها اػ ون نافروـانی وـی هر 

گوش نهی هاختـان ُوهـر هاختان اػ حرام ُپر شده و بـر دل زیرا شكن؛ دهحدحه سصنان ون 
 5.«...)غفلت( ظورده است
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واتی وعاوالت       /وجاحث وقد 

کـه اوـام صـادقروا ـه )فرػنـدان و : فروودنـد خت شـده  خ  کسـب حـرام آثـارش در عر 
 1.شود نسل( آشكار وی

ــ اػ اوــام صــادق ــی  » ۀدر وــورد آخ ــِدْونا ِؤل ــاًء   َوَق ــاُه َهج ــل  َفَسَعْلن ــْن َعَه ــوا ِو ــا َعِهُل و
ــؤال شــد 2«َوْنُثــوراً  ــد حضــرت ،س کــه : فروودن ــانی هســتند  کس ــان  ــه ظــدا قســن آن ح

کتان قجطی سايدتر بودارطهاعهالشان اػ پ ا طون حه حراوی بر وی، های  اػ  ،ظوردنداو 
 3.کردندآن ظودداری نهی

کـه رسـول ظـدانقل وی ابو حهزۀ ثهالی اػ اوام حاقر ـة الـوداع  ۀدر ظطجـ کند  حس 
کس نهحـرد تـا »: فروودند که هحر  گاه حاشحد ههانا روح االوحن )ضجرجحل( حه ون ظجر داد  آ

کند حه رػق و روزخش را کاول درخافت  پـس اػ ظـدا حترسـحد و در طلـب رػق و روػی ، طور 
که آن را اػ راه وعصحت ظدا )راه  وحانه روی نهایيد و دیر رسحدن روػی شها را وادار نكند 

کنحد طـور حـالل  هـا را بـين ظلـق ظـود حـهطـون ظداونـد وتعـال روػی، غحر حالل( طلب 
کـرده و آن را اػ راه حـرام قسـهت نكـر کنـد و ، ده اسـتتقسحن  کـه تقـوی  پيشـه  کسـی  پـس 

کـه ظداوند وتعال رػق و روػی او را اػ راه حالل نصحجش وـی، صجر نهاخد کسـی  نهاخـد و 
کنــد و شــتاب پــرده اػ رػق ، آوردحــه دســت  ػده عهــل نهاخــد و آن را اػ راه غحــر حــالل دری 

گرفتـه شـده که برای او در نظـر  کـن وـی ،حاللی  حاوـت نحـز حـه شـود و در روػ قههـان وقـدار 
کسب حرام  4.«گحردوورد وحاسجه و حاػظواست قرار وی ،ظاطر 

 نحازی از وردم و وذّوت ترک آنو بی فضحلت داشتن شغل و پيشه
کــه پيــاوجر ظــدا ظداونــد وتعــال حنــدۀ وــؤون »: فروودنــد در حــدخث نقــل شــده 

  5.«شاغل را دوست دارد
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 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه اوحـر الهـؤونحن خـدحـه تسـارت »: فروودنـد رواخت شده  کـه آن شـها را اػ ، پرداز
ور اوـحن گرداند و ظداوند عـز  و ضـل  حنـدۀ پيشـهنحاػ ویآنشه در دست وردم است بی

   1.«...را دوست دارد
که رسول ظدا کـه اػ راه حـالل وـال »: فروودند در حدخثی دخگر نقل شده  کسـی 

ات ظـانوادۀ نحاػ شده و در تأوحن نفقـکند تا اػ درظواست اػ وردم بی دنحا را طلب وی
ی وهـر و عطوفـت حـه ههسـاخگان ظـود رسـحدگی نهاخـد کوشا حاشـد و اػ رو در ، ظوخش 

ــره کــه طه ــالی  ــت در ح ــارده وــیروػ قحاو ــب طه ــاه ش ــد و ــد ظداونــد اش وانن درظش
   2.«کندوتعال را والقات وی

گفـت در نقل است وردی نزد اوام صادق تـوانن حـه ظـوبی حـا وـن نـه وـی: آوـد و 
کنن  کار  کن روػی و نحاػوندمدست ظود   اوام صـادق .و نه تسارت نهاخن و وردی 

کـن )و ایـن ػحهـت را بـرای طلـب رػق و  کار»: حه او فروودند کن و حار بر سر ظود حهل 
کن( و اػ دخگران بی ل   3.«...نحاػ حاشروػی تحه 

ی بن ظنحس کـرده  اوام صـادق: گوخدوی وعل  کـه در رفـتن حـه حـاػار دیـر  وـرا دخـد 
ت ظود برو»: ودندفرو، بودم  4.«صجح زود سراع عز 

کــاظن کــار بودنــد و پــای  نحــز رواخــت شــده اوــام  کــه در ػوــحن وشــغول  هنگــاوی 
 :  فروودند ،وجارکشان اػ عرق ظحس شده بود

کـرم پيـاوجر ...»  کـار  و پـدران وـن و اوحـر الهـؤونحن ا ههـه حـا دسـت ظـود 
   5.«و صالحان است آنانکردند و این شحوۀ پياوجران و ورسلحن و ضانشحنان وی

اس طنحن آوده است کسی نگاه وی هر پياوجر ظدا»: حه نقل اػ ابن عج  کـرد  گاه حه 
گر وی: فروودندوی، آودو اػ او ظوشش وی اػ : فروودنـد وـی، نـه: گفتندشغلی هن داردا ا
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واتی وعاوالت       /وجاحث وقد 

گـر وـؤون شـغل : فروودندا وی طرا اى رسول ظدا: شدعرض وی. طشهن افتاد زیـرا ا
 1.«کند دین ظود را وسحلۀ اورار وعاشش وی ،اى نداشته حاشدو حرفه

کـه فروودنـد اػ اوام صادق کـرم»: رواخت شده  در  وـردى اػ اصـحاب پيـاوجر ا
گرفـــت ۀوضـــحق گفـــت، وـــالی قـــرار  کـــاش حـــه وحضـــر پيـــاوجر: ههســـرش حـــه او   ای 

کهـک وـی وی طـون . رفـت وـرد حـه حضـور پيـاوجر .نهـودی رفتی و اػ او درظواسـت 
کـس : فروودند ،نداو را دخدحضرت  کنحن و هـر  کهک حصواهد حه او عطا  کس اػ وا  هر 

کنــد نحــاػى ضوخــد ظداونــد وتعــال او را بی بی کــرد وقصــود ، نحــاػ  وــرد پــيش ظــود فكــر 
پس )حدون اخنكه سصنی حگوخد( نزد ههسرش برگشت و وـاضرا  ،ون هستن پياوجر

کرد ی حاػگو   . را برای و
برود و اخشان را اػ وضع ػنـدگی ظـود  ول ظدارس ههسرش اػ او ظواست وحضر

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

کند نحاػى ضوخد ظداوند وتعال او را بی بی ر حاضـت حـه حاػ هن ورد حـدون اظهـا، نحاػ 
فـاق سـابق تكـرار  برای سووحن حار نحز وحضر پيـاوجر، ظانه برگشت ف شـد و ات  وشـر 

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

کــارش اداوــ، فروظــت ه داد و درآوــدش را اندوظتــه نهــود تــا ظــودش تجــری حــاػ هــن حــه 
خذ صاحب دو شتر و غالم شد، ظرخد گشت و ثروتهند و بی و حه تدر  .  نحاػ 

کـه طگونـه سـؤال  پياوجر روػی وحضر گـزارش داد  شـرفحاب شـد و حـه حضـرت 
 .  کرده و طه اػ اخشان شنحده است

کرم  گفـتن»: فروودنـد پياوجر ا کـه حـه تـو  کـس اػ وـا : وـن  کهـک حصواهـد حـه او هـر 
کس بی کنحن و هر   2.«نحاػ ظواهد نهود نحاػى ضوخد ظداوند وتعال او را بی عطا 
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 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که اوام صـادق  کرحـاس فـروش ضوخـا شـدند در حدخث نقل شده  کـار وعـاع  ، اػ 
کرده است: عرض شد  .  ترک تسارت 

که تسارت را رها ، کار شحطان است، کار شحطان است»: حضرت فروودند کسی 
م عقلــش اػ دســت رفتــه اســتدو  ،کنــد کــاروانی اػ شــام آوــد و آخــا نهــی، ســو  کــه  دانــد 

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

گوخد ى حدخث  کاول وارد شـد و  نزد اوام صادق: راو که عالء بن  نشسته بودخن 
ى آن حضرت ک رو حه رو کنحد تا ظـدا حـه وـن رػق و روػی : ردنشست و عرض  دعا 

 .  وسحع حدهد
کـار بـرو، کـنن ون بـراى ایـن دعـا نهـی»: ندفروود اوام صادق  کـه ، دنجـال  طنـان 

کوشش حه ػندگی ظود  کار و  کرده است )و اػ راه   2.(«بپرداػظداوند وتعال حه تو اور 
کـه فروودنـد در رواختی اػ اوام حاقر دم بـرای وـرد پسـنوـن نهـی»: طنحن نقل شده 

کســل و  کــار دنحــای ظــوخش  کــس در  کســل و تنجــل حاشــد و هــر  کــار دنحــای ظــود  کــه در 
 3.«تر ظواهد بود تر و سست در اور آظرت ظود تنجل، تنجل حاشد

 قّل اوکانات در وسحر فعالّحت اقتصادیااههّحت دادن به 
که خكی اػ انصار را نحاػى پيش آود و پياوجر گـاه  را اػ آن در حدخث نقل شده  آ

ارػش  هــر طـــه در ظانــه دارى بيــاور و طحــزى را بـــی»: فروودنــد حضــرت، ســاظت
کاسه 4انداػ زیر ،اش رفت آن انصارى حه ظانه. «نشهار  . ای را حا ظود آوردو 

کسی اخنها را وی»: فروودند پياوجر  گفت« ظردا طه  آنها را حه خک درهن : وردى 
 .  ظرخدارم
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واتی وعاوالت       /وجاحث وقد 

کســی بيشــتر وــ»: فروودنــد حضــرت گفــت« ظــردا یطــه  ، حــه دو درهــن: وــردى 
 .  «وال تو»: فروودند پياوجر

 ات فراهن سـاػ حا خک درهن طعاوی براى ظانواده»: گاه حه ورد انصارى فروودند آن 
کن 1و حا درهن دخگر تجرى  .  «ظرخداری 

ــا ظــود آورد  ــد، و طــون آن وــرد تجــر را ح کســی دســته»: فروودن ــراى ایــن تجــر  طــه  اى ب
گفتخكی اػ ح، «داردا  . ون: اضران 

کـــرد پيـــاوجر گرفـــت و حـــا دســـت ظـــود آن را در تجـــر وحكـــن  و حـــه انصـــارى  آن را 
کن»: فروودند و هـحر ظـارى و تـر و ظشـكی را انـدک نشـهار )و ههـه را  برو هحزم ضهع 

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

کـه روػ قحاوـت در حـالی وارد ایـن بـر»: فروودنـد پياوجر اى تـو نحكـوتر اػ آن اسـت 
ه که بر صورتت لك  گرفته وحشر شوى   2.«اى( دخده شود هاى صدقه )که اػ وردم 

 فضحلت تجارت 
ــام صــادق ــر الهــؤونحن اػ او کــه اوح ــد نقــل شــده  ، تســارت نهایيــد»: فروودن

کــه فروودنــد اػ رســول ظــدا، ظداونــد حــه شــها برکــت دهــد روػی ده رػق و : شــنحدم 
ه قســهت آن در تســارت اســت و خــک قســهت آن در غحــر تســارت قســهت اســت و نــ

 3.«حاشدوی
کــه اوــام صــادق دخنــار حــه عنــوان وضــارحه دادنــد و  5555حــه وــردی  رواخــت شــده 

کن»: فروودند گاه حـاش وـن رغجـت و عالقـه، حا این پول برای ون تسارت  ای حـه سـود آ
این پول را اػ این ) ولی ،ن سرواخه سود دهدهرطند اوحد است ای، حاصل اػ آن ندارم
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کــه گغاشــتن  کــه پــول را ( نظــر در اظتحــار تــو  دوســت دارم ظداونــد وتعــال وــرا در حــالی 
کـار و تحصـحل فاخـده قـرار داده کد نگغاشته و در ضرخان  ی وـی. بجحنـد، امرا : گوخـدراو

کـــردم تی حضـــرتش را دخـــدم و عـــرض  ود ـــــس ا در آنـــــدخنـــار بـــرای شه 555: پـــس اػ وـــد 
ـــک ــه ســرواخه: حسحارظوشــحال شــدند و فروودنــد اوــام صــادق، ردمـ ام اضــافه آن را ح

 1.«...نها

کشاورزی و زراعت  فضحلت 
که فروودند اػ اوام صادق هـای ظداونـد وتعـال در گنذ ،کشاورػان»: نقل شده 

ی ػوحن وی کارها رو کاری در، حاشند و در وحان  تر اػ نزد ظداوند وتعال وحجوب هحر 
   2.«...زراعت نحست

کـه آن حضـرت کنحـد و  ...»: فروودنـد نحز در حدخث دخگری نقـل شـده  زراعـت 
ــد خ ــه ظــدا ســوگند، درظــت حكار کحزهعهلــی حــالل، ح ــا ــر و پ ــر اػ آنهــا را وــردم انســام ت ت

 3.«...اندنداده

کــرم کــه فروودنــد اػ پيــاوجر ا کــه نهــالی  ...»: نقــل شــده  هــحر وســلهانی نحســت 
وگر اخنكه بـرای او حـه  ،حكارد و اػ آن انسان خا پرنده خا ححوانی حصورد حنشاند خا زراعتی

 4.«واسطۀ آن تا روػ قحاوت صدقه نوشته شود
کــه اػ رســول ظــدا اػ اوــام صــادق بهتــرین دارایــی : ســؤال شــد رواخــت شــده 

که صاحجش آن را حكارد و آن حغر را ظـوب »: فروودند کدام استا حضرت حغری 
ش )حقوق شرعحه، برداشت حه عهل آورد و روػ  5.«اش( را بپرداػدحق 

کـــه اوحـــر الهـــؤونحن کـــه حـــا داشـــتن آب و »: فروودنـــد در حـــدخث اســـت  وردوـــی 
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ک  1.«حاشنداػ رحهت ظداوند حه دور وی ،وحتاح هستند، ظا

کار و وعاوالت و عهل به آن کسج و  گحری وساجل   اههّحت فرا
کـــار و انســـام وعـــاوالت کســـب و  کـــه  ـــل و دارای  ،اػ آنســـا  احكـــام و وســـاجل وفص 

حاعث وجتال شدن حه انسام حرام خـا ، دقحقی است و نحاووظتن آنها در حعضی اػ ووارد
ـــت ویـــژهبراین آشـــنایی حـــا وســـاجل آن اػ اههحنـــا، شـــود تـــرک واضـــب وی ای برظـــوردار  ح 

 :  نقل شده است در حدخثی اػ اوام صادق. است
که قصد تسارت دارد» ا بيـاووػد تـا حـالل را اػ حـرام حاخد احكام دین ظود ر ،کسی 

گرفتار وی، در غحر این صورت؛ تشصحص دهد  2.«شود در دام شجهات 
کــه اوحــر الهــؤونحن َســجه را وصاطــب ســاظته و حــه آنــان َک تــاضران و  رواخــت شــده 

اِر اْلِفْقَه ُثن َ اْلَهْتَسَر »: فروودند س َ ای ؛ «...ُثن َ اْلَهْتَسر اْلِفْقَه  ،اْلِفْقَه ُثن َ اْلَهْتَسَر  ،خا َوْعَشَر الت ُ
ار نصست احكام و وسـاجل شـرعی را خـاد حگحرخـد سـاس حـه تسـارت وشـغول ، گروه تس 

کردند شوخد و این وطلب را سه ورتجه  3. ...تكرار 
که اوام حاقر صـجحگاهان در خـک خـک  اوحرالهؤونحن»: فروودند نحز نقل شده 

گــــردش وــــی کوفــــه  کــــه وــــیکردنــــد و حــــه هــــر خــــک اػ آن ححاػارهــــای   ،رســــحدنداػارهــــا 
 :  فروودنداخستادند و ظطاب حه آنان وی وی

ــار  گــروه تس  کــار ،ای  کســب و  اػ ظداونــد وتعــال ظحــر و برکــت را ، قجــل اػ شــروع در 
حـه ظرخـداران ، گحـری در وعاولـه اػ ظداونـد وتعـال برکـت حسویيـدحصواهحد و حـا آسـان

کنحد و اػ َقَسـن ظـوردن بپرهحزخـد نزدخک شوخد و ظود را حا زیور ِحْلن و بردحاری آراست ه 
کنحد و اػ ظلن و گفتن دوری  ًا پرهحـز نهایيـد و حـا وظلووـان حـه  و اػ دروع  ِاْضحـاف ضـد 

کنحد و هرگز حـه رحـا ظـواری نزدخـک نشـوخد و پيهانـه و وحـزان را  انصاف و عدالت رفتار 

                                                           
واتها، کتاب التسارة ،55ح، ههان. 1  .53ح ،25 و 25ص، 7حاب، ابواب وقد 

 .2ح ،364ص ،5حاب ، ابواب آداب التسارة، ههان. 2

 .5ح ،365ص، ههان. 3
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گـام خد و در راه فسـاد و تجـاهی هرگـز  کن نگغار کنحد و حق  وردم را  خـد و  وراعات  نگغار
گردش وی کوفه     1.«...گشتندکردند ساس بر ویحه این ترتحب در تهام حاػارهای شهر 

 دانستن حکن شرعی وعاوله

ت اطالع نداشتن اػ حكن شرعی . 1 مسأله گر فرد حه عل  کـه انسـام  نداند وعاولـه، ا ای 
کند، داده صححح است خا حاطل کاالیی را حه وجلغی فروظتـه؛ حاخد احتحاط  گر  ، وثاًل ا

ف ننهاخدن خافتی تصر  کاال و نه در پول در  ؛ ه در 

ــه  ــی در صــورت حاطــل بــودن  ،الجت  کــه طــرف وقابــل حت  گــر اطهحنــان داشــته حاشــد  ا
ف در وــال اوســت حــاػ ،وعاولــه و اطــالع اػ آن اســتفاده اػ آن وــال ، هــن راضــی حــه تصــر 

 .  حاشد ضایز وی

کار واجج يا وستحج وی کسج و  که با وجود آن    باشد وواردی 
که وصارح واضجی  . 2 مسأله  2- وانند تأوحن احتحاضات ههسـر داجـن و فرػنـدان -کسی 

کار ندارد ، زراعـت، واضب است اػ طریق تسارت، بر عهدۀ اوست و اووالی برای این 
کار بپرداػد کسب و   .  صنعت و وانند آن حه 

کــار بــرای اوــور وســتحب واننــد وســعت دادن حــه ظــانواده و رســحدگی حــه  کســب و 
 .  حاشد وستحب وی، فقرا

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



 

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

برظـی اػ ایـن وـوارد اظتصـاص حـه ظرخـد و ؛ شـود وی وعاوالت حاطـل و حـرام پرداظتـه
که عکر وی  .  حاشد شود در وعاوالت دخگر نحز ضاری وی فروش ندارد و حا توضححاتی 

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

که حاطـل اسـت ولـی حـرام نحسـت .الف تی  کـه فـرد حـا انسـام ؛ وعاوال حـه ایـن وعنـا 
گنــاه نشـده طنـحن وعاولــه ــت ، ای ورتكـب  ولــی وعاولـۀ وــغکور اثـری در انتقــال والكح 

)َثَهن( آن حـه  1و قحهت کاال حه ولک ظرخدار، در ظرخد و فروش حاطل. حنابراین، ندارد
 .  آخد ولک فروشنده در نهی

کـه حــرام اسـت .ب تی  کـه فــرد حـا انســام ؛ ولــی حاطـل نحســت ،وعـاوال حـه ایـن وعنــا 
گناه شده طنحن وعاوله پـس در طنـحن ، وعاولـه صـححح اسـتهرطنـد  ،ای ورتكب 

 . شود کاال و قحهت آن حه دو طرف ونتقل وی ،ظرخد و فروشی

                                                           
ههــان ثهــن و بهــای تعحــين « قحهــت»ونظــور اػ ، هــای دخگــر در حصــش وعــاوالت ظــی اػ وثالدر اخنســا و بر. 1

 . شده در وعاوله است
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که هن حاط .ج تی  ، خعنی وثاًل در طنحن ظرخد و فروشی؛ ل و هن حرام استوعاوال
کاال و قحهت وورد وعاوله حه دو طرف نهی ، شـود عالوه بر اخنكه وعاوله حاعث انتقال 

گناه شده است  .  فرد حا انسام آن ورتكب 
 1.شود در وساجل عیل عکر وی، احكام وربوط حه این سه دسته

 وعاولۀ اشحای نجس

  کننده( عات وستو واي)وعاولۀ عحن نجس 
کننـــدۀ وـــاخعی . 4 مسأله گونـــه وعاولـــۀ شـــراب و هـــر وســـت  گوشـــت و ، ظـــوک 2،هـــر 
حنـــابر  ســـا غحـــر شـــكاری و نحـــز، نشـــده( 3هـــای حاصـــل اػ آن )کـــه اســـتحاله فرآورده

  . حاشد حرام و حاطل وی 4،واضب وردار نسساحتحاط 

عــالوه بــر اخنكــه اظتصــاص حــه ظرخــد و فــروش نــدارد و ، حكــن وــغکور در ایــن وــوارد
انی - واع وعاوالت وانند وصالحه و قرضان ی حصشش و وصالحۀ وس  را نحـز در  - حت 

. شـــود گحـــرد نحـــز وی شـــاول آنشـــه در وعاولـــه حـــه عنـــوان عـــوض قـــرار وی، گحـــرد بـــر وی
کـــاالی دخگـــر خـــا اضـــرت اضـــاره خـــا عـــوض  نهیحنـــابراین،  تـــوان آنهـــا را قحهـــت )ثهـــن( 

 . وصالحه و وانند آن قرار داد
قابــل اســتفاده بــرای ضهــت حــالل و ، نانشــه وــوارد وــغکورطشــاخان عکــر اســت، 

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

                                                           
 .پرداظتـه شـده اسـت« حـرام و حاطـل»خا « حاطل»خا « حرام»حه عکر احكام برظی اػ وعاوالت ، در این فصل. 1

ـی داردکه اظتصاص « حرام و حاطل»خا « حاطل»خا « حرام»ووارد دخگری اػ وعاوالت  ، حه حـاب فقهـی ظاص 
 . شود عکر وی، در قسهت وربوط حه ظود

ه. 2 ل وساجل  ههان ،الجت  که در ضلد او  شـراب انگـور ، ها کننـده  در وحـان وسـت، عکر شـد «532»و « 535»طور 
ــاعحنــابر احتحــاط  و کننــده؛ نســس اســت، واضــب فق  ــۀ وســت  ــا حقح  ک وی او  هرطنــد ظــوردن و  ،حاشــد ها پــا

 . حرام استآشاوحدن آنها 

ل وعنای استحاله در. 3  .  عکر شد« 457»وسألۀ  ،ضلد او 

 .  شود تا حه حدن انسان دخگری پيوند ػده شودحه ضز آنشه اػ حدن انسان ػنده ضدا وی. 4



    / وعاوالت حاطل و حرام 

خه دادن سا؛ اشكال ندارد ه، وثاًل اضاره خا عار گل  زراعت و ظانـه ، برای وحافظت اػ 
کشف ضراجن    1.صححح و ضایز است، خا برای 

کــه اســتفادۀ  -« 2»وــوارد وســألۀ  غحــردر  2وعاولــۀ عــحن نســس . 5 مسأله در صــورتی 
ه داشته حاشد    .ضایز است - حالل قابل توض 

نســجت حــه ظــون ، اهــدا و حصشــش و ســایر انــواع وعاولــه، ظرخــد و فــروش ،حنــابراین
کــاربرد دارد و نحــز  و خــا ســایر اســتفاده کــه بــرای تزریــق حــه دخگــران، انســان های پزشــكی 

کــود حكــار  کــه، فضــوالت نســس ــرای  ، شــود و ههــحن طــور ســا شــكاری گرفتــه ویب
 .  صححح و ضایز است

 گذار و نجس انحاع به نسجت اختصاص حق  آن یوا
کـه در وسـألۀ  . 6 مسأله گر انسان صـاحب اشـحاجی حاشـد  ـی در آن ، عکـر شـد« 2»ا حق 

که حه آن  ؛ شود گفته وی« حق  اظتصاص» شیء دارد 

که وال فرد وسلهانی بوده تلف شـود  گوسفندی  گر  سـلهان نسـجت حـه آن و، وثاًل ا
گوسفند توانـد  کسـی نهی، حق  اظتصاص دارد و حه ضهت وضـود ایـن حـق  ، وردار آن 

کسـی  کـه در اظتحـار  که بر سا غحـر شـكاری  ی حگحرد و نحز وسلهانی  آن را حه زور اػ و
گرفته ،نحست ط شده و آن را در اظتحار   . نسجت حه آن حق  اظتصاص دارد، وسل 

صـلح  حـا، که در وسألۀ قجل عکر شد ود راتواند حق  اظتصاص ظ انسان وی . 7 مسأله
خنی وانند آن انی و حدون عوض و عناو کنـد، وس  ـا انتقـال آن در ؛ حـه دخگـری ونتقـل  او 

گرفتن عوض    ؛وحل  اشكال است، وقابل 
ــه  گــرفتن وــالی فــرد وی ،الجت  اػ حــق  اظتصــاص ظــود نســجت حــه ، توانــد در وقابــل 

کند تا طرف وقابل، اشحای وغکور ی ، ن را در اظتحار حگحرد و اػ آن پسآ، صرف نظر  و
 .  حق  اظتصاص داشته حاشد، نسجت حه آن شیء

                                                           
ه. 1 خه»خا « اضاره»برای آنكه  ،الجت  که در فصل وربـوط ، صححح واقع شود« عار خه  حاخد شراخط ویژۀ اضاره و عار

گردد، کر شدهکدام ع حه هر  .  رعاخت 

کــه عاتــًا نســس وی، ونظــور اػ عــحن نســس. 2 ل در تهــام وــوارد عــحن نســس .حاشــند اشــحاجی هســتند   ،ضلــد او 
 . عکر شد، «فصل نساسات»
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 ک و اجزاء بدون روح وردار نجس  وعاولۀ وردار پا
ک . 8 مسأله کـه اسـتفادۀ حـالل ، وثل واهی خـا وـار وـرده، وعاولۀ وردار پا در صـورتی 

ـــه در نـــزد عـــرف داشـــته حاشـــد احتحـــاط هرطنـــد  ،ضـــایز و صـــححح اســـت، قابـــل توض 
خافـت ویوستحب ا ی در که فرد بـرای انتقـال آن حـه دخگـری اػ و ، کنـد ست عوضی را 

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

وثـل ، وعاولـۀ اضـزای حـدون روح وـردار نسـس )غحـر اػ سـا و ظـوک( ،ههحن طـور
گوسـفند و نحز وع شاد و پشن ححوان ورده ک وثـل ادرار و وـدفوع  اولۀ ادرار و ودفوع پا

گوشــت خــک اػ آنهــا اســتفادۀ حــالل و وعقــولی  طنانشــه هــر، و ســایر ححوانــات حــالل 
 .  ضایز و صححح است، داشته حاشد

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

 وعاولۀ وتنّجس 
س( . 11 مسأله کــه نســس شــده )وتــنس  کی  کــه ، ظرخــد و فــروش شــیء پــا در صــورتی 

 ؛ حاشد صححح و ضایز وی، وثل فرش و ظرف ،تطهحر آن وهكن حاشد

ه   :  اعالم نساست آن حا دو شرط الػم است ،الجت 

ــی اػ تكــالحف شــرعی :اّول کــه در وــوارد ظاص  ، طــرف وقابــل در وعــرض آن حاشــد 
وثــل آنكــه در وعــرض ظــوردن و آشــاوحدن طحــز نســس خــا ؛ اخســاد شــودبــراخش اشــكال 

که حا آن نهاػ واضجش را وی   2؛واقع شود، ظواند حاطل بودن وضو و غسلی 
گــر در وعــرض وصالفــت احكــام نجاشــد خــا در وعــرض وصالفــت حــا احكــاو ــا ا  یاو 

                                                           
که آن را حالل وی. 1 ار  کف   . دانند اشكال نداردههحن طور فروش آن حه 

ک ویع اػ تفصـحل وـوارد ایـن تكـالحف ظـاص، برای اطال. 2 کـرده خـا اػ اهـل  تـابتـوان حـه  هـای فقهـی وراضعـه 
 .  علن سؤال نهود



    / وعاوالت حاطل و حرام 

ــجش را وی ــاػ واض ــا آن نه ــه ح ک ــی  ــودن لجاس ــس ب ــون نس ــد ههش ــرد، ظوان گح ــرار  الػم  ، ق
 .  نحست حه او حگوخد

گفتۀ او ترتحب اثر دهد :دّوم  ؛ احتهال حدهد طرف وقابل حه 
ی ترتحب اثر نهی گر حداند حه سصن و ا ا کند؛ دهد او   .  الػم نحست حه او اعالم 

س( . 11 مسأله کــه نســس شــده )وتــنس  کی  کــه  ،ظرخــد و فــروش شــیء پــا در صــورتی 
هی عرفـًا اسـتفادۀ حـال، نسس طنانشه آن شیء، تطهحر آن وهكن نجاشد ل قابـل تـوض 

اســتفادۀ وعهــول و اصــلی آن شــیء ، آن اســتفادههرطنــد  ،ضــایز اســت، داشــته حاشــد
 .  نجاشد

ــابراین ــزین نســس ظرخــد و ،حن ــروش نفــت و حن ــرف  ف ــه وص ک ــای نسســی  ــا داروه خ
کی وـورد  غحر که برای دروان غحـر ظـورا ختون خا عسل نسس  کی دارند و نحز روغن ز ظورا

   1.حاشد ضایز و صححح وی، استفاده است
س( . 12 مسأله کــه نســس شــده )وتــنس  کی  کــه ، ظرخــد و فــروش شــیء پــا در صــورتی 

هی هـن نداشـته  ، تطهحرش وهكن نجاشد و حا وضود نساست استفادۀ حالل قابل تـوض 
گـرفتن وـالی اػ  ولـی فـرد وی؛ احتحاط واضب ضـایز نحسـت حنابر، حاشد توانـد در وقابـل 

کند  2.عکر شد« 4»وشاحه آنشه در وسألۀ  ؛ آن صرف نظر 

 کی وشکوک به نجاست وعاولۀ فرآورده  های خورا

گحـــاهی  فرآورده، هـــای نجــاتی ظرخــد و فـــروش انــواع وصتلـــف روغــن . 13 مسأله هـــای 
کی های اسالوی حاشد  طه وربوط حه سرػوحن، های حالل و وانند آن آشاوحدنی، ظورا

گر نسس بودن آنها وعلوم نجاشد، و طه غحر اسالوی گر فـرد  ضایز و صححح است، ا و ا
 .  عکر شد« 54تا  55»حكن آن در وساجل ، حه نسس بودن آنها داشته حاشد اطهحنان

                                                           
ه در این وسأله نحز اعالم نساست آن حه طرف وقابل. 1 کـه در وسـألۀ  ،الجت  ، عکـر شـد« 55»حا وضـود دو شـرطی 

 . الػم است 

 .  ههان. 2
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 کی حاصل از ححوان وعاولۀ فرآورده کی و غحر خورا  های خورا

ـــوانی . 14 مسأله ـــروش روغـــن حح ـــد و ف ـــی، گوشـــت، ظرخ ـــواد و ، طرب طـــرم و ســـایر و
کــه اػ ححــوانفــرآورده کی  کی و غحــر ظــورا گحرنــد و  ضــان دادن آن وــی حعــد اػ، هــای ظــورا

گرفته حاشد واننـد برظـی اػ انـواع وعلوم ه که استحاله در آن فرآورده صورت  ن نحست 
کـ، ؼالتحن ه عحـح شـرعی شـده خـا طنانشه فرد اطهحنان داشته حاشد اػ ححـوانی اسـت 

ــک ــر ش ــن او ــد در ای ــته حاش ــود ، داش ــا وض ــروش آن ح ــد و ف ــده و ظرخ ک وحســوب ش ــا پ
ه ۀاستفاد  ؛ ضایز است، حالل قابل توض 

گر اطهحنا  ا ا کـه وربـوط حـه ححـوان ظـون ضهنـدهاو  کـه ن داشـته حاشـد   داری اسـت 
حنـــابر  ،شـــود و ظرخـــد و فـــروش آن وحســـوب وی« وـــردار نســـس»، عحـــح شـــرعی نشـــده

 .  حرام و حاطل است، واضباحتحاط 

کی در وـوارد عکـر شـده در ایـن  حكـن ظـوردن فرآوردهشاخان عکـر اسـت،  هـای ظـورا
گردخد« ها و آشاوحدنیها  احكام ظوردنی»فصل  ،دومدر ضلد ، وسأله  .  عکر 

کــه ظــون ضهنــده نــدارد . 15 مسأله ــه شــده اػ ححــوانی  کــه اػ  ،اشــحای تهح  وثــل طروــی 
ک وی، پوست وار ساظته شده است  .  حاشد و ظرخد و فروش آن ضایز است پا

کـه وعلـوم نحسـت اػ اضـزاء ححـوان اسـت خـا غحـر ححـوان ،ههحن طـور وثـل  ،طحـزی 
کــه وعلــوم نحســت اػ طرم ــی اســ طروــی  ــا طرمهــای طجحع ک ، هــای وصــنوعی ت خ ــا پ

 1.وحسوب شده و ظرخد و فروش آن ضایز است

 2وعاوله وال غصجی و ووارد ولحق به آن

  وعاولۀ وال غصجی 
کـه اػ راه قهـار خـا  ۀظرخد و فروش و وعاول . 16 مسأله وال غصجی و ههـحن طـور وـالی 

                                                           
 . عکر شد« لجاس نهاػگزار» وجحث ،حكن نهاػ حا ووارد عکر شده در این وسأله در ضلد اول. 1

ــه وعاولــۀ وــال غحــر حصــش عهــده .2 و وســاجل « احكــام وعاولــۀ فضــولی»در وجحــث ، ای اػ وســاجل وربــوط ح
 . شود ورتجط حا آن عکر وی



    / وعاوالت حاطل و حرام 

ف در آن وـال، دػدی حه دست آوده وثـل دادن آن وـال حـه ، حاطل است و هرگونه تصر 
گرفته حه او برگردانـد و  حاشدحرام نحز وی، یدخگر که اػ ظرخدار  و فروشنده حاخد پولی را 

 .  ظرخدار نحز حاخد وال غصجی را حه والک آن پس دهد

گر والک ه ا وعاوله ، حعدًا راضی شده و وعاولۀ انسام شده را اضاػه دهد، وال الجت 
 .  حاشد صححح وی

 وال به دست آوده از وعاولۀ باطل 
کــه اػ طریــق وعاولــۀ حاطــلظرخــد و  . 17 مسأله ، آوــده اســتحــه دســت  فــروش شــحجی 

کـه ؛ حكن ظرخد و فروش وـال غصـجی را دارد گـر انسـان اطهحنـان داشـته حاشـد  ـه ا الجت 
ــه ــودن وعاول ــی در صــورت حاطــل ب ف در وــال ، والــک آن حت  ــه تصــر  ــاػ هــن راضــی ح ح

 .  حاشد استفاده اػ آن ضایز وی، اوست

 وعاوله با قصد پرداخت نکردن پول 

ًا قصد وعاوله داشته حاشد . 18 مسأله گر ظرخدار ضد  ولـی حصواهـد قحهـت ضنسـی  ،ا
کــه وــی ولــی واضــب اســت قحهــت را حــه ؛ حاشــد وعاولــه صــححح وی، ظــرد ندهــد را 

که اػ پرداظت قحهـت اوتنـاع ورػد فروشـنده حـق  دارد ، فروشنده بپرداػد و در صورتی 
کند  . وعاوله را فسز 

ــن ــن حك ــنده ،ای ــورد فروش ــد د در و ــه قص ک ــل ای  ــده را تحوی ــه ش ــاالی فروظت ک ارد 
 .  ندهد نحز ضاری است

که ارزش والی ندارند  وعاولۀ اشحاجی 

کــه در نــزد عقــال . 19 مسأله هی نــدارد و ، ظرخــد و فــروش شــحجی  ارػش وــالی قابــل تــوض 
واضـب حاطــل حنـابر احتحــاط  ،پرداػنــد آنـان وعهـواًل بــرای حـه دســت آوردنـش وـالی نهی

هی واننـــد ظرخـــد و فـــروش حشـــرات وعهـــولی ، اســـت کـــه اســـتفادۀ حـــالل قابـــل تـــوض 
 .  ندارند
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که ظوردن آنهـا حـرام اسـت و نحـز ححوانـات حـرام  . 21 مسأله ظرخد و فروش حشراتی 
ـه در نـزد  1،گوشت ػنده )غحر سا و ظـوک( طنانشـه دارای اسـتفادۀ حـالل قابـل توض 

   .صححح و ضایز است، عرف حاشند

کـه بـرای وكحـدن ظـون انسـان در حساحنابراین،   وـت و دروـان ظرخد و فروش ػالـو 
کـه در ، گحرد بيهاری وورد استفاده قرار وی کرم ابرخشن و ػنجور عسـل و نحـز ححوانـاتی  خا 

 .  اشكال ندارد، شود وحش اػ آنها نگهداری وی حاع

ه . 21 مسأله که شیء حه  کاربری و فاخده، ونظور اػ استفادۀ حالل قابل توض  ای است 
ــجب آن ــاػاری پيــدا وی، س ــت ح ــد قحه ــد  ،کن ــه ظصوصــهرطن ــراد ح کــاربری اف ی اػ آن 

کـاربری ـت آن فاخـده و  که شیء وـغکور حـه عل  بـرای ، اطالع داشته حاشند و فرقی ندارد 
گروهی اػ وردم حاشد ت داشته حاشد خا تنها وورد نظر   .  ههۀ وردم اههح 

 وعاولۀ وسايل حرام و ووارد ولحق به آن

 وعاولۀ وسايل حرام 

گونــه ،وعاولــۀ آالت و وســایل حــرام . 22 مسأله کــه ا خعنــی آنشــه حــه  ی ســاظته شــده 
گحـرد و ارػش آن حـه دلحـل اسـتفادۀ حـرام وعهواًل برای اوور حرام وورد استفاده قرار وـی

انگشــتر طــالی ، وســاجل قهــار وثــل تصتــه نــرد و شــطرنذ، حــت، واننــد صــلحب، اســت
کـه اظتصـاص حـه نـواظتن ووسـحقی  2وصصوص وـردان و آن دسـته اػ آالت ووسـحقی 

 .  تحاطل است و ضایز نحس، حرام دارد

 وعاولۀ وسايل وشترک بين حالل و حرام 
کــه  ،وعاولــۀ آالت و وســایل وشــترک بــين حــالل و حــرام . 23 مسأله خعنــی وســاخلی 

                                                           
 . عکر شد« 2»در وسألۀ  ،حكن ظرخد و فروش سا و ظوک. 1

م احكام وربوط حه حاػی شطرنذ. 2  ،و احكام وربوط حه استفاده اػ طال برای وـردان« 235»وسألۀ ، در ضلد دو 
م ل« 352»تا « 355»وساجل  ،حصشی اػ آن در ضلد دو  « لجـاس نهـاػگزار» وجحـث ،و حصشـی دخگـر در ضلـد او 

گردخد  .  عکر 
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واننـد ؛ ارػش آنها هن حه دلحل استفادۀ حالل و هن حه دلحل استفادۀ حرام اػ آن اسـت
های ضـجط و پصـش صـوت خـا  دسـتگاه، تلفـن ههـراه، تجلـت، راخانـه، تلویزیـون، رادیو

 . ی نداردوانع، تصویر

کــه فــرد ،ههشنــحن  ــه  ظــود و ظــانواده ،نگهــداری آنهــا در صــورتی  اش را نســجت ح
 1.ضایز است، استفادۀ حرام اػ آنها اخهن حداند

گــر وســحله . 24 مسأله ــت حكــارگحری در اوــور حــالل و حــرام را دارد ا کــه قاحلح  حــه ، ای 
که عرفًا ارػش آن حه دلحـل اسـتفادۀ حـرام آ ، ن حاشـدقدری در استفادۀ حرام رواح خاحد 

احتـدا اػ آالت وشـترک بـوده هرطند  ،شود ای اػ آالت حرام وحسوب وی طنحن وسحله
 .  است

ــت حكــارگحری در حــرام و حــالل را دارد حــه  . 25 مسأله کــه قاحلح  گــر انســان شــحجی را  ا
که وی وثـل آنكـه انگـور خـا ظروـا را حـه ، گحـرد داند آن را در حـرام حكـار وی کسی حفروشد 
که وی ـه وی داند اػ آن کسی حفروشد  کـه  کنـد شـراب تهح  کسـی حفروشـد  خـا طـوب را حـه 

طنانشــه بــرای حكــارگحری آن در حــرام حــا ظرخــدار ، ســاػد دانــد اػ آن وســحلۀ قهــار وی وی
اشــكال  2حــه ظــودی ظــود - «47»در غحــر وــورد وســألۀ  -وعاولــه ، توافــق و تجــانی نكنــد

 .  حاشد احتحاط وستحب ترک آن ویهرطند  ،ندارد

ا طنانشه اور حر خذ فساد خا ترک نهی اػ ونكـراو  بـر فـروش  ،واضـب اوی ههشون ترو
گردد ب  کار نهاخد، وغکور وترت   3.فرد نجاخد تكلحفًا اقدام حه این 

کـاالی  ی اقـدام حـه فـروش  گر وثاًل فروشنده احتهال عقالیی دهـد طنانشـه و پس ا
کسـی غحـر، شود طرف وقابل ورتكب حرام نهی، وغکور حه ظرخدار ننهاخد  وثـل اخنكـه 

کــاال را بــرای فــروش در اظتحــار نــدارد ی آن  ــۀ آن اػ فروشــندۀ  اػ و خــا حــا وضــود اوكــان تهح 
ی اقــدام، دخگــر ــۀ آن اػ ضــای دخگــر ، حــه فــروش نكنــد طنانشــه و طــرف وقابــل اػ تهح 

                                                           
ضایز است و حكـارگحری آنهـا در اوـور حـرام واننـد ، گونه وسایل در اوور حالل حدیهی است استفاده اػ این. 1

ه  . حاشد حرام وی، گردد ان وینحطاط فكری خا اظالقی وسلهانضجط آنشه ووضب ا، پصش، تهح 

وه. 2  .  حدون لحاظ سایر عناوین و اوور وحر 

راتی حاشد ،ههشنحن. 3 گر در این ػوحنه قانون خا وقر   .  شوداضاػۀ وصالفت حا آن داده نهی، ا
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ی  - اػ حاب نهی ار ونكر حا وضود سایر شراخط آن - شودونصرف وی کـاال را حـه و نجاخد 
 1.حفروشد
گر فروشند . 26 مسأله ک ها ت حكارگحری در حـرام و حـالل را داردطحزی  بـرای  ،ه قاحلح 

 حــه عجــارت دخگــر، حكــارگحری در حــرام حفروشــد و ظرخــدار هــن حــه ههــحن عنــوان حصــرد
گحــرد کــه ظرخــدار آن را در حــرام حكــار  کننــد   - ظرخــدار و فروشــنده ههــاهنگی و توافــق 

طـه اخنكـه ؛ ای حـرام و حاطـل اسـت طنـحن وعاولـه - وثاًل حا طوب وسـحلۀ قهـار حسـاػد
 .  این اور در وعاوله شرط شده حاشد خا نه

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

   2؛حاشد ولی وعاوله صححح وی ،است

ــه طنانشــه توافــق و ههــاهنگی بــين  آن دو بــرای حكــارگحری وــال در حــرام واقــع  الجت 
کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد، شــده حاشــد حــرام و حاطــل  ، ای طنــحن وعاولــه ، ههــانطور 

 3.است
                                                           

ه. 1 که فروشنده وی ،الجت  ر کـاالی وـغکور را اػ فروشـندۀ دخگـ ،اور و نهـی او اثـر نـدارد و ظرخـدار داند در وواردی 
ــه وــی کــار ناشاخســت، کنــدتهح  کراهــت و نــاراحتی ظــود را اػ  کــه  ظرخــدار حــه هــر  ۀاحتحــاط واضــب آن اســت 

گفتار خا رفتار خا نوشتار و وانند آن( اظهار نهاخد که وهكن است )حا   . طوری 

ه است. 2 که در آن شرط حرام وضود داشته حاشد انعقاد وعاوله ،شاخان توض  وعاولـه هرطند  ،حرام است ای 
 .  صححح حاشد

گونـه وـوارد )وـوارد وسـألۀ  ،حنابراین. 3 ک در حاطل بودن وعاوله در این  فـاق ، (45و  44وال توافـق و تجـانی و ات 
ـا؛ نظر طرفحن در حكارگحری وـال در حـرام اسـت وشـروط بـودن وعاولـه حـه ایـن اوـر حـدون اخنكـه  - تنهـا - او 

کار حاشد    .گردد حاعث حاطل شدن وعاوله نهی، توافقی در 
گاه وهكـن اسـت طـرفحن که  کـاال  وعاولـه، توضحح بيشتر وطلب اػ این قرار است  گحـری  ای را بـرای حكـار 

کننـد و ایـن اوـر )حكـارگحری  کننـد و در ایـن ضهـت )ظـارح اػ وفـاد قـرارداد( حـا خكـدخگر توافـق  در حرام ونعقد 
ــ؛ کــاال در حــرام( را در ضــهن وعاولــه شــرط ننهاخنــد ــه ح ــه حــه صــورت صــرخح و ن رت شــرط ضــهنی و وه صــ)ن

که در وسألۀ  صورت کـه حـه ظرخـدار دارد؛ گردد( عکر وی 354هایی  ، حلكه وـثاًل فروشـنده حـه ضهـت اعتهـادی 
کند نحاػی نهی  .  بيند آن را در وعاوله شرط 
کاال برای حكارگحری در حرام فروظته نهی ،اػ طرفی که طرفحن توافق و تجـانی ندارنـد  ،شود گاه  حه این وعنا 

کــاال گرفتــه شــودکــه  وثــل اخنكــه فروشــنده حــه ؛ کننــد ولــی حــه ضهتــی آن را در وعاولــه شــرط وی ، در حــرام حكــار 
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کـه اػ آن ، فروش طـوب . 28 مسأله کسـی  کفـر نشـانه»فلـز و واننـد آن حـه   واننـد« های 
ت( خــا حــ هنگــام هرطنــد  ،حــرام اســت، ســاػدت وــیصــلحب )نهــاد وعــروف وســححح 

کاربردی صورت نگرفته حاشدوعاوله توافقی   .  بين فروشنده و ظرخدار در وورد طنحن 

 کتاب گهراه وعاوله و انتشار   کننده های 

کتاب . 29 مسأله ــد و فــروش  کننــده و ههــحن طــور ونتشــر نهــودن و  ظرخ گهــراه  هــای 
کــه فــرد ــا  ،نگهــداری و ظوانــدن آن در صــورتی  گهــراه شــدن ظــود خ احتهــال عقالیــی 

گر ؛ ستحرام ا، دخگران را حه سجب آن حدهد ا ا طنحن احتهالی نجاشد خا وصلحت او 
 . اشكال ندارد، تری برظالف آن وضود داشته حاشد وهن

کتاب . 31 مسأله که در وسألۀ قجل عکر شـدونظور اػ  گننده  گهراه  هـا و کتـاب، های 
ـات حاطـل اسـت هایی وی وتن که شاول اعتقادات و نظرخ  طـه اخنكـه وصـالف ؛ حاشد 

   .دین حاشد خا وصالف وغهب

کتـابکر است، شاخان ع  ، حكن وغکور شاول انتشار وطالب فوق اػ طریق طاپ 
ه  . شود روػناوه و خا فضای وساػی و وانند آن نحز وی، وسل 

 وعاولۀ ظروف طال و نقره و وجّسهه 

؛ ظرخد و فروش ظروف طال خا نقـره بـرای تـزیين و خـا نگهـداری ضـایز اسـت . 31 مسأله
ــه اســتفاده اػ آن در ظــوردن و آشــاوحدن و ههــحن طــ واضــب ســایر حنــابر احتحــاط  ورالجت 

                                                                                                                               
کاال در حرام را در ضهن وعاولـه شـرط وی ،ضهت ضلب نظر اطرافحان و ههكاران ظود ولـی  ،کنـد حكارگحری 

کـاال را کردن وشتری ندارد خا اخنكـه وشـتری بـرای آنكـه  ی شـرط را  هحـ ، آوردحـه دسـت  نظری حه عهل  طـور ضـد 
کردن و پـغیرفتن آن ،در حقحقت ؛ولی حنای عهل حه آن را ندارد ،پغیرد وی حـه انسـام « الـزام و التـزام»، حا شرط 

ی  ،حنـابراین .ولی دو طرف خا خكی اػ آنها نظـر حـه عهـل حـه آن را ندارنـد، گردد اخساد وی ، عهل شرط شده ضـد 
کــردن و طــه پــغیرفتن شــرط( ،  حــا اخنكــه طــرفحن نظــر حــه عهــل حــه آن را نداشــته حاشــند بــودن شــرط )طــه شــرط 

 . ونافات ندارد و قابل ضهع است
گونه ووارد ووضب حاطل شدن وعاوله وی، حا روشن شدن اور فوق شود این اسـت  وعلوم شد آنشه در این 

گرفته شود و برای این ونظور وعاوله ا کاال در حرام حكار  که  کنند   .  نسام شودکه طرفحن توافق و ههاهنگی 
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ــزیين و نگهــداری اســتفاده ــر اػ ت ــا غح ل  - های وعهــول آنه ــد او  ــه در ضل ک ــور  ــان ط هه
 .  ضایز نحست - عکر شد« 432» وسألۀ

ـهۀ روح و ظرخد . 32 مسأله ولـی حـرام  ،دار و نگهـداری آن وكـروه اسـت فـروش وسس 
که ساظت آنهرطند  ،نحست  1.دواضب اشكال دارحنابر احتحاط  اػ انواعی حاشد 

 وعاولۀ دارای ِغّش 

کــرم  کــه فروودنــد اػ پيــاوجر ا کــه در وعاولــه حــا »: نقــل شــده  کســی  اػ وــا نحســت 
 2.«وسلهانان غش  نهاخد

که حا برادر وسـلهانش غـش  نهاخـد»: و در نقل دخگر فروودند ظداونـد برکـت  ،کسی 
گغار وی حندد و راه وعاش او را وی برد روػی او را وی   3.«کند و او را حه ظودش وا

 : ووارد وصتلفی دارد وانند ،غش   . 33 مسأله
کـــه خكـــی اػ آنهـــا .1 کـــردن دو ضنســـی  ـــتش بهتـــر اػ دخگـــری اســـت و  ،وصلـــوط  کحفح 

وثل اخنكه طای خا برنذ درضه خک را حا طـای خـا برنسـی ؛ فروظتن آن حه عنوان ضنس بهتر
تش پایين کحفح  کرده و آن را حه اسن طای خا برنذ درضه، تر است که   . دخک حفروش وصلوط 

کــه وشــتری قصــد ظرخــد آن را دارد .2 کــردن ضنســی  کــه ، وصلــوط  حــا طحــز دخگــری 
واننـد ؛ وشتری قصد ظرخد آن را نـدارد و عرضـۀ آن حـه عنـوان شـیء وـورد نظـر وشـتری

که وشتری قصد ظرخـد آن را دارد کردن شحر حا آب خا آوحصتن روغن ححوانی  ، وصلوط 
که وشتری قصد ظرخد آن را ندار  . دحا روغن نجاتی 

حه ظصوصـی بـرای   قرار دادن ظاهری ظوب و نحک برای ضنس و اظهار ویژگی .3
که در واقع آن ویژگی را نـدارد آن کـه سـجب ؛ در حالی  کهنـه  واننـد آب ػدن حـه سـجزی 

کند و آن را حه اسن سجزی تاػه حفروشد  .  شود تاػه ضلوه 

                                                           
م. 1 هه و احكام آن در ضلد دو   . عکر شده است «242»تا « 256»وساجل  ،توضحح انواع وسس 

کشوب اللجن حالهاء ،55ح ،هوسائل الشیع. 2  .55ح ،463ص، 64حاب ، حاب تحرخن الغش  حها خصفی 

 .55ح ،ههان. 3



    / وعاوالت حاطل و حرام 

کـردن .4 وــس را آب وثـل اخنكـه آهـن خـا ؛ ضنسـی را حـه عنـوان ضـنس دخگـر وانهــود 
   1.طال خا آب نقره داده و آن را حه عنوان طال خا نقره حه ظرخدار حفروشد

ــا ورغــوب نجــودن آن .5 کــاال خ کــه حــه ، اطــالع نــدادن عحــب و نقــص  حــه ظرخــداری 
کــاال نگــاه نهی ــت اعتهــاد حــه فروشــنده حــه  ســالن خــا ورغــوب  کنــد و حــه ظحــال آنكــه عل 

که ف است آن را وی ی اطالع ظرد و این در حالی است  روشنده اػ اعتهاد وشتری حه و
کاال خا ورغوب نجودن آن؛ دارد آشكار بوده و اػ ظـاهر ضـنس وعلـوم ، فرقی ندارد عحب 

 .  شود خا پنهان حاشد
اػ ضهــت صــححح خــا حاطــل ، حــرام اســت و وعاولــۀ دارای غــش   ،غــش   . 34 مسأله

 : دو صورت دارد، بودن

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

کـاال بـرظالف ضـنس واقعـی .الف کـه  ؛ اش اراجـه شـده غـش  حـه ایـن صـورت حاشـد 
که آب طال داده شـده اصـل وعاولـه ، در ایـن وـورد؛ حـه عنـوان طـال، وثل فروش شحجی 

خافتی بر فروشنده حرام وی  .  حاشد حاطل است و قحهت در
ـــر اســـت،  ـــرشـــاخان عک ـــه ب ـــورد وعاول ـــاالی و ک ـــنس طنانشـــه حصشـــی اػ  ظالف ض

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

ه وشتری نسجت حه وقدار صححح حق  فسز  4.دارد 3الجت 
کهنـه را؛ نجاشـد« الـف»غش  حه صورت وـغکور در وـورد  .ب آب  وثـل آنكـه سـجزی 

کنـد و حـه عنـوان سـجزی تـاػه حفروشـد وعاولـه صـححح ، در ایـن وـورد؛ ػده تا تاػه ضلـوه 
                                                           

گونه ووارد. 1 اش نشـان ظالف حقحقـت و عات واقعـیبـر ،آوحـزی و واننـد آن کاری خا رنا کاال حا آب ،در این 
کاالی دخگر در داده شده  . آخد وی و حه شكل 

ه»و « عحن شصصی»توضحح در وورد وعنای وعاولۀ . 2 ی در عو   . عکر ظواهد شد« 63تا  65»در وساجل ، «کل 

که توضحح آن در وسألۀ ، این حق  فسز. 3 ض َصْفقه نام دارد   .  شود عکر وی« 326»ظحار تجع 

 . وسألۀ حعد عکر شده است« 5»اػ قسهت « ح»این قسهت در حصش  وثال. 4
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 . حق  فسز دارد، پس اػ اطالع، است و طرف وقابل
ـــه حاشـــد و فـــرد، شـــیء وـــورد وعاولـــه .2 ـــی در عو  کـــه وعاولـــه بـــر آن ، کل  کـــاالیی را 

گرفته حا غش  تحویل دهد  ؛ صورت 

کــه فرخــب ظــوردهوعاولــه صــححح اســت و ، در ایــن وــورد کــاالی  وی، کســی  توانــد 
کاالی حدون غش  را وطالجه نهاخدغش    .  دار را پس داده و 

کــه حــا پيــه وصلــوط شــده . 35 مسأله گــر فــرد روغنــی را  حــه عنــوان روغــن ظــالص  ،ا
 : وعاوله طند صورت دارد، حفروشد

گــرم روغــن را : وــثاًل حگوخــد؛ وــورد وعاولــه عــحن شصصــی حاشــد .1 کحلــو  ایــن پــنذ 
 : ظود دارای سه حالت است، ن صورتای، فروشن وی

کـه حـه آن روغـن نگوخنـد .الف خاد حاشـد طـوری  ، در ایـن حالـت؛ وقدار پيه در آن ز
 .  وعاوله حاطل است

ــد .ب ــن حاش ک ــه  ــدار پي ــه ، وق ــد و ح ــه حگوخن ــا پي ــوط ح ــن وصل ــه آن روغ ــه ح ک ــوری  ط
کــه روغــن اػ پيــه تشــصحص داده نهی گونــه وعاولــه ، در ایــن حالــت؛ شــود ای اســت 
 1.ولی وشتری حق  فسز وعاوله را دارد ،حح استصح

کن حاشد .ج که حه آن ،وقدار پيه  گونـه طوری  ای  روغن وصلوط حا پيه حگوخند و حـه 
ــصحص داده وی ــن اػ پيــه تش ــه روغ ک ــود اســت  ــن حالــت؛ ش ــدار ، در ای ــه وق ــه ح وعاول

که در آن است حاطل ویا پيه که فروشنده برای پي ی  گرفتـه ۀحاشد و پولی  ـق وت ،آن  عل 
ــق حــه فروشــنده اســت ــه وشــتری وــی؛ حــه وشــتری و پيــه وتعل  توانــد وعاولــۀ روغــن  الجت 

کند که در آن است فسز   .  ظالصی را هن 
ـه انسـام شـده حاشـد .2 ـی در عو  کل  گـرم  3وـثاًل فروشـنده ؛ وعاوله حـه صـورت  کحلـو 

ه را حفروشد و هنگام تحویل آنشه حه عهده کـه پيـ، اش آوده روغِن در عو  ه دارد روغنی 
توانـد  صـححح اسـت و وشـتری وـی وعاوله ،در این صورت؛ را حه ظرخدار تحویل دهد

 .  آن روغن را پس داده و اػ او روغن ظالص وطالجه نهاخد
                                                           

که توضحح آن در قسهت  ،حق  فسز در اخنسا. 1  . شود عکر وی« ظحار عحب»اػ نوع ظحار عحب است 
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اب . 36 مسأله گر قص  عهدًا حدون اطـالع وشـتری ، گوشت نر حفروشد و حه ضای آن ،ا
گوشت وورد وعاوله، گوشت واده حدهد گر  کرده و ا وـثاًل ، عحن شصصـی حاشـد، گناه 

گوشت نـر را وی گوشـت وـغکور وربـوط حـه ححـوان گفته این  کـه  وـاده  فروشـن در حـالی 
 ؛ وشتری حق  فسز وعاوله را دارد، حاشد

گــر وــورد وعاولــه ــا ا ــه حاشــد، او  ــی در عو  کــه ، کل  گوشــتی  کــه وشــتری حــه  در صــورتی 
گوشت نر حه او حدهد، گرفته است راضی نشود اب حاخد     .قص 

گوشـت شـتر حـه  کهدر ضایی  ،ههحن حكن گـاو را حـه عنـوان  گوشـت  ـاب وـثاًل  قص 
 .  ضاری است، ظرخدار حفروشد

که در آن ربا است )وعاولۀ ربوی( وعاوله  ای 
کردرحا را وی   : توان حه سه قسن تقسحن 

 .  رحای دیرکرد .3 ؛رحای در قرض .2 ؛رحای در وعاوله .1
  1.دشو احكام وربوط حه رحا در وعاوله عکر وی، وجحثدر این 

کجحــره اســت . 37 مسأله گناهــان  گــرفتن حــرام، رحــا دادن نحــز. رحــاظواری اػ   2وثــل رحــا 
 : سه دسته است - ظود - و رحا در وعاوالت 3حاشد وی

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

 ربا در وعاوالت نقدی 

که دو طرف وعاوله در آن دسته . 38 مسأله وػنـی خـا »ی کـاال، اػ وعاوالت نقدی 
ــه ــه وی« ای پيهان ــا پيهان ــی خ ــاالی وػن ک ــۀ  ــورت وعاوض ــه ص ــه ح ــد )وعاول ــا  حاش ای ح

                                                           
 . شود در فصل وربوط حه آنها عکر وی، احكام رحای در قرض و دیرکرد. 1

که حاطل حاشـد نحـ، حرام بودن آن. 2 طـه اخنكـه حاطـل بـودن آن اػ ضهـت ربـوی ؛ شـود ز ویشاول وعاولۀ ربوی 
 . شدن وعاوله حاشد بودن وعاوله حاشد خا ضهت دخگری حاعث حاطل

 . شود عکر وی« 34و  33»حكن صححح خا حاطل بودن وعاولۀ رحا در وساجل . 3
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ــا پيهانــه ــا ، حــا ضهــع شــدن دو شــرط، شــود( ای انســام وی کــاالی وػنــی خ وعاولــه رح
 1:حاشد وی

، هــا طــه اخنكــه در ویژگی؛ حاشــند 2ضــنسهــن، کاالهــای دو طــرف وعاولــه .الففف 
 ؛ وتفاوت حاشند خا نه ...عحوب بودن وسالن خا و، ورغوب و ناورغوب بودن

خــادی داشــته حاشــد، خــک طــرف وعاولــه نســجت حــه طــرف دخگــر .ب  طــه اخنكــه ؛ ز
خادی کاال حاشد خا نه، ز  3.هن ضنس حا 

ــۀ   ــد وعاوض ــاورغوب 55»وانن ــرنذ ن ــوگرم ب ــا « کحل ــوب 6»ح ــرنذ ورغ ــوگرم ب ــا  و« کحل خ
لحتــر روغــن  5»وعاوضــۀ  و خــا« گــرم طــالی نــو 6»حــا « گــرم طــالی وســتعهل 55»وعاوضــۀ 

کـه  ها رحـا وی که این وعاوضه، «لحتر روغن وعهولی 3/5ورغوب حا  حاشـد و نحـز اػ آنسـا 
حــــا « کحلــــوگرم شــــكر 35»وعاوضــــۀ ، شــــوند ههســــنس وحســــوب وی، قنــــد و شــــكر

 .  حاشد رحا وی، «کحلوگرم قند 43»
ب و کحلــوگرم بــرنذ نــاورغو 6»حــا « کحلــوگرم بــرنذ ورغــوب 6»وعاوضــۀ  ،ههــحن طــور 
 . حاشد رحا وی، «هزار تووان 555کحلوگرم شكر و  45»حا « کحلوگرم قند 45»خا ، «تووان پول 455

رحـا صـورت ، دو طرف وعاوله اػ نظر قحهت برابر حاشـندهرطند  ،در تهام این ووارد
 .  گرفته است

ــق شــدن رحــا عکــر شــد . 39 مسأله کــه در وســألۀ قجــل بــرای وحق  ــه حــه شــراخطی  ، حــا توض 
 : الت نقدی رحا نجوده و اشكال نداردووارد عیل در وعاو

کاالهای غحر وػنی و  - کتـــاب؛ ای در وقابـــل هـــن پيهانـــه وعاوضۀ  ، فـــرش، واننـــد 

                                                           
که عکر وی. 1 ق شدن رحا حا شراخطی  و فـروش فرقی نحست بين اخنكه وعاولـۀ انسـام شـده ظرخـد ، شود دروحق 

که توضحح آن  .  شود عکر وی« 23»وسألۀ  در حاشد خا سایر انواع وعاوضه 

کاالها حا خكدخگر در وورد هن. 2  .  عکر شده است« 35تا  26»توضححاتی در وساجل ، ضنس بودن برظی 

خادی. 3 که ز ی در صورتی  ، ط طـرف وقابـل حاشـد، حلكه وثاًل شرط انسام عهلی توسـضنس خا پول نجوده، حت 
خـادی نحـز حـا وضـود شـرط ، حاشـد نشه انسام آن عهل ارػش وـالی داشـتهطنا ووضـب « الـف»ایـن طنـحن ز

ق رحا در وعاوله وی  .  شود تحق 



    / وعاوالت حاطل و حرام 

که وػنی خـا پيهانـه، پارطه، ظانه، واشحن طـه  1؛ای نحسـتند لواػم ونزل و سایر اشحاجی 
کــاالی هن ظــواه خــک طــرف ؛ ضــنس ضــنس حاشــد خــا غحــر هن اخنكــه دو طــرف وعاولــه 

خادی داش  .  ته حاشد خا نهز

کاالهای غحر هن - خـادی ؛ ضنس در وقابل خكدخگر وعاوضۀ  طه اخنكه خک طرف ز
ــا نــه کــه هــر دو وػنــی حاشــد واننــد  داشــته حاشــد خ کحلــوگرم  55وعاوضــۀ »و فرقــی نــدارد 

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

کاالی هن - کـه وقـدار هـر، ای ضنس وػنی خا پيهانه وعاوضۀ دو  دو طـرف  در صـورتی 
 . «کحلوگرم طای اػ نوع دخگر 5»حا « کحلوگرم طای اػ خک نوع 5»وانند وجادلۀ ؛ برابر حاشد

 ربا در وعاوالت نسحه 
حنــابر  فتــوی  و در برظــیحنــابر  )در برظــی حاشــد رحــا وی، در دو وــورد وعاولــۀ نســحه

 : واضب(تحاط اح
o وورد اّول از ربا در وعاولۀ نسحه 

کـــه دو طـــرف وعاولـــه  در وعاولـــۀ نســـحه . 41 مسأله « ای کـــاالی وػنـــی خـــا پيهانـــه»ای 
کاالی وػنی خا پيهانه وی کـاالی وػنـی خـا  حاشد )وعاوله حه صورت فروش  ای در وقابـل 

کاالهای دو طرف وعاولـه، شود( ای دخگر حه صورت نسحه انسام وی پيهانه ، طنانشه 
 ؛ وعاوله حنابر فتوی  رحا است، حاشند« ضنس هن»

ه کاالهای دو طرف وعاوله ،الجت  گر  حنـابر احتحـاط  وعاولـه، ضنس نجاشند نحز هن، ا
   2.حاشد واضب رحا وی

                                                           
ه وهكن است برظی اػ وثال. 1 وـثاًل  -در حعضی اػ حـاالت حـه صـورت وػنـی وعاولـه شـوند ، های وغکور الجت 

ـه حـه شـحوۀ راخـذ و  - ه شوندها در حعضی اػ وعاوالت عهده حا وػن وعاول برظی اػ پارطه که این اور حـا توض 
 .  گردد وعهول عرف در شهر وعاوله تعحين وی

که سجب رحا شدن این نـوع وعاولـه وی. 2 خـادی حكهـی حـه حسـاب وی، شـود عاولی  کـه ز آخـد و  ػوـان اسـت 
خادی عحنی هن وضود داشته حاشد  .  الػم نحست ز
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 : شود طند وثال عکر وی ،حه عنوان نهونه

گوضـه فرنگـی نـاورغوب حـه صـورت نقـد 555»فروش  -  555»در وقابـل « کحلوگرم رب  
لحتــر  45»و خــا فــروش « حــه صــورت نســحه ســه واهــه، گوضــه فرنگــی ورغــوب کحلــوگرم رب  

 ۀلحتـــر حنـــزین ســـوپر حـــه صـــورت نســـح 45»دروقابـــل « حنـــزین وعهـــولی حـــه صـــورت نقـــد
 .  حنابر فتوی  رحا و حرام است، «واهه پنذ

کشــهش در وقابــل  45» فــروش - حــه صــورت ، کحلــوگرم ظروــای رطــب 35کحلــوگرم 
ختـــون در وقابـــل  55»خـــا فـــروش «ســـه واهـــه ۀنســـح لحتـــر روغـــن وـــاخع  35لحتـــر روغـــن ز

گــرم نصــود در وقابــل  35»خــا فــروش «پــنذ واهــه ۀه صــورت نســححــ، آفتــاحگردان  45کحلــو 
گرم برنذ حه صورت نسح  .  حاشد واضب رحا و حرام ویحنابر احتحاط  ،«دو واهه ۀکحلو 

کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد . 41 مسأله ــا شــراخطی  ــودن وعاولــه ح ــا ب تفــاوت در ، در رح
نقشـــی نـــدارد و الػم نحســـت خكـــی ورغـــوب و دخگـــری نـــاورغوب ، هـــای ضـــنس ژگیوی

 :  های عیل حنابر فتوی  خا احتحاط واضب رحا است وثالحنابراین،  .حاشد
ی ارفــاق  - گنــدم ورغــوب حــه صــورت نقــد 555»طنانشــه فــردی اػ رو را در « کحلــوگرم 

گنــدم ورغــوب حــه صــورت نســح 555»وقابــل  لحتــر  45»خــا  حفروشــد« ســه واهــه ۀکحلــوگرم 
ی ارفـاق در وقابـل « حنزین وعهولی حـه صـورت نقـد لحتـر حنـزین وعهـولی حـه  45»را اػ رو

، وػن خـا پيهانـه در دو طـرف خكسـان اسـتهرطنـد  ،حفروشد« صورت نسحه پنذ واهه
ا حاػ هن رحا و حرام وی  1.حاشد او 

گر  - گندم حه صورت نقد 555»ا ذ حـه صـورت کحلوگرم بـرن 555»را در وقابل « کحلوگرم 
گوضــه 45»خــا ، حفروشــد« شــش واهــه ۀنســح را در « فرنگــی حــه صــورت نقــد کحلــوگرم رب 

واضـب حنـابر احتحـاط  ،حفروشـد« دو واهـه ۀکحلوگرم رب  انار حه صورت نسـح 45»وقابل 
 .  رحا و حرام است

                                                           
ه. 1 ق شدن رحا در این وثال و وثال ،الجت  که دو طرف قصد وعاوضـه خـا فـروش خـا ، حعد وحق  در صورتی است 

که توضححش در وسألۀ  تی  گر وثاًل  ؛داشته حاشند، شود عکر وی« 23»سایر وعاوال ا ا گنـدم  555او  گرم  کحلو 
ــا پــس اػ طنــد وــاه  الحســنه قــرضرا حــه عنــوان  گــرم وثــل آن را حــدون هــحر  555حدهــد ت ــادی  کحلــو  خ ــه ز گون

خافت نهاخد  .  شود )نه رحای در وعاوله و نه رحای در قرض( سوب نهیرحا وح، در
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o وورد دّوم از ربا در وعاولۀ نسحه 

کـــه دو طـــرف وعاولـــه در وعاولـــۀ نســـحه . 42 مسأله ای  انـــهکـــاالی وػنـــی و پيه، ای 
کاالهـای عـددی خـا وتـری در وقابـل هـن ظرخـد و فـروش شـده و طـاق ، حاشد نهی وـثاًل 

 :  واضب رحا و حرام استحنابر احتحاط  وعاوله، حا ضهع شدن دو شرط، شوند ػده وی

هـــا  طـــه اخنكـــه در ویژگی ،ضـــنس حاشـــند هن، کاالهـــای دو طـــرف وعاولـــه .الفففف 
 ؛ وتفاوت حاشند خا نه

خـادی داشـته حاشـد، سجت حه طرف دخگرخک طرف وعاوله ن .ب  خـادی در ؛ ز طـه ز
خادی هن، طرف ثهن حاشد و طه در طرف وثهن کاالی وورد وعاوله  طه آن ز ضنس حا 

واضــب رحــا و حنــابر احتحــاط  ،وــثاًل وــوارد عیــلحنــابراین،  .حاشــد خــا اػ ضــنس دخگــر حاشــد
 : حرام است

پارطــه تتــرون ســفحد حــه وتــر  35»در وقابــل « وتــر پارطــه تتــرون ســفحد 45»فــروش  -
 .  «سه واهه ۀصورت نسح

عــدد تصــن وــرع حــه  53» در وقابــل« عــدد تصــن وــرع حــه صــورت نقــد 55»فــروش  -
 . نه وػنی، عددی حاشد، طنانشه تصن ورع؛ «دو واهه ۀصورت نسح

کاغغی حـه صـورت نقـد 54»فروش  - عـدد دسـتهال  55»در وقابـل « عدد دستهال 
 .  «خک واهه ۀححه صورت نس، کاغغی اػ ههان ضنس

عـدد اسـتكان اػ ههـان  42»در وقابـل « عدد استكان حه صـورت نقـد 54»فروش  -
 .  «دو واهه ۀحه صورت نسح، ضنس

وحلحـون پـول  54»در وقابـل ، «وحلحون تووان پول ایرانی حه صورت نقـد 55»فروش  -
 ؛ «شش واهه ۀایرانی حه صورت نسح

ا فروش پول وانند پـول ایرانـی )تووـان( حـه ، گرضنس در وقابل خكدخ های غحر هن او 
کن خادی و   1.اشكال ندارد، خک طرف نسحه حاشدهرطند  ،پول عراقی )دخنار( حه ز

                                                           
در  ،«احكام ظرخد و فـروش پـول» وجحث و« دین»در فصل  ،وساجل وربوط حه ظرخد و فروش طک و سفته. 1

 .  شود عکر وی« 453تا  444»وساجل 
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 ربا در وعاوالت سلف 
« ای کــاالی وػنـــی خــا پيهانـــه»، کـــه دو طــرف وعاولـــه 1در وعاولــۀ ســلف . 43 مسأله

کاالی وػنی خا پيهانه وی کـاالی وػنـی خـا حاشد )وعاوله حه صورت فروش   ای در وقابـل 
کاالهـــای دو طـــرف ، شـــود( ای دخگـــر حـــه صـــورت ســـلف انســـام وی پيهانـــه طنانشـــه 
ــه ــند هن، وعاول ــنس حاش ــه، ض ــابر  وعاول ــای دو طــرف حن کااله گــر  ــت و ا ــوی  رحــا اس فت
وشـاحه آنشـه  2،حاشـد واضـب رحـا ویحنـابر احتحـاط  وعاوله، ضنس نجاشند هن، وعاوله

 .  در وعاوله نسحه عکر شد

کــــه دو طــــرف  . 44 مسأله ــــه، وعاولــــهدر وعاولــــۀ ســــلف  ای  کــــاالی وػنــــی و پيهان
کاالهـای عـددی خـا وتـری در وقابـل هـن ظرخـد و فـروش شـده و طـاق ، حاشد نهی وـثاًل 

واضــب رحــا و حنــابر احتحــاط  وعاولــه، در صــورت ضهــع شــدن دو شــرط، شــوند ػده وی
 : حرام است

هـــا  طـــه اخنكـــه در ویژگی ،ضـــنس حاشـــند هن، کاالهـــای دو طـــرف وعاولـــه .الفففف 
 ؛ د خا نهوتفاوت حاشن

ــادی ، کــاالى پــيش فــروش شــده )وــثهن( نســجت حــه طــرف وقابــل )ثهــن( .ب  خ ز
خادی هن؛ داشته حاشد کـاالی وـورد وعاولـه حاشـد خـا اػ ضـنس دخگـر  طه آن ز ضـنس حـا 

وحلحــون تووــان پــول ایرانــی حــه صــورت ســلف شــش  54»وــثاًل فــروش حنــابراین،  .حاشــد
واضـب رحـا حنابر احتحاط  «حه صورت نقدوحلحون تووان پول ایرانی  55»در وقابل ، واهه

 .  و حرام است

 کحفّحت وحّقق شدن وعاولۀ ربوی  وساجل تکهحلی در 
ــا . 45 مسأله ــه رح ــوط ح ــروش ،وســاجل ورب ــد و ف ــواع وعــاوالت ههشــون ظرخ ، شــاول ان

                                                           
ات وعاولۀ سلف در . 1  .  شود وربوط حه آن عکر وی وجحثتعرخف و ظصوصح 

که سجب رحا . 2 خـادی حكهـی حـه حسـاب وی، شـود شدن این نـوع وعاولـه ویعاولی  کـه ز آخـد و  ػوـان اسـت 
خادی عحنی هن وضود داشته حاشد  .  الػم نحست ز
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گـر فـرد حـه دخگـری حگوخـد . حنـابراین، شـود و وصالحه وی 1ػدن( وعاوضه )طاق حـا تـو »ا
که ایـن  وصالحه وی کحلـوگرم  53شـد دروقابـل وـال تـو حا 5 م بـرنذ درضـۀکحلـوگر 55کنن 

کند« طبرنذ وتوس  ؛ ای رحا است طنحن وصالحه، و دخگری هن قجول 

گر وجادله بين دو عهل انسام شود ا ا حـا تـو »: فرد حگوخد وثل اخنكه؛ نه دو ضنس، او 
گرم کحلـو 53کحلوگرم برنذ را حه تو بجصشـن و تـو هـن آن  55کنن بر اخنكه این  وصالحه وی

کند« برنذ را حه ون بجصشی کـه در آن طنحن وصالحه، و او هن قجول  وجادلـه بـين ، ای 
، شــود در وقابــل عهــل حصشــش دخگــری واقــع وی عهــل حصشــش )هجــه( اػ خــک طــرف

 2.اشكال ندارد
ک در وػنــی خـا پيهانــه . 46 مسأله کـاال وـال کــه وعاولــه در آن ، ای بــودن  شــهری اسـت 

 ؛ شود انسام وی

کـاال را حـا غحـر وػن خـا پيهانـه توانـد در ضـای پس انسـان وی کـه  وـثاًل حـه صـورت  -ی 
خـادتر اػ ههـان ، کننـد وعاولـه وی -عددی خا وتری آن ضـنس را حـه صـورت نقـدی حـه ز
کـاالهرطنـد  ،ضنس حفروشـد ای حاشـد و  در بيشـتر شـهرهای دخگـر وػنـی خـا پيهانـه، آن 

 .  شد عکر« 22»و « 24»طور نسحه خا سلف در وساجل  حكن ظرخد و فروش آن حه

کــاالیی  . 47 مسأله گــر  ــا ، در خــک شــهر -واننــد تصــن وــرع -ا ــی خ ــه صــورت وػن هــن ح
تـوان آن حنابر احتحاط واضـب نهـی، ای وعاوله شود ای و هن غحر وػنی خا پيهانه پيهانه

کن حه خاده و  گر حه 3طور نقدی وعاوله نهود را حه ز ، طـور نسـحه خـا سـلف فروظتـه شـود و ا
که در وـورد  -حاط واضبحنابر احت -احكام رحای وربوط حه آن  ههانند احكاوی است 

 .  رحای وعاوالت نسحه و سلف عکر شد

                                                           
کــار وــی« وعاوضــه»عجــارت . 1 گــاه وقصــود اػ آن هــر نــوع وجادلــه بــين دو ؛ رود در وســاجل رســاله حــه دو وعنــا حــه 

کـه شـاول ظرخـد و فـروش کـه در آن وجا وصـالحه، طرف است  شـود و  نحـز وی... گحـرد و دلـه صـورت ویای 
کـردن و طـاق ػدن اسـت حـدون اخنكـه ظرخـد و فـروش خـا وعاولـۀ دخگـری  گاه ونظور اػ آن ظصوص عوض 

 . عکر شده است« 57»در وسألۀ  ،وثل صلح حاشد و توضحح فرق بين این ووارد

کندشود وال وورد نظ خک اػ دو نفر الػم وی بر هر، ای حا انسام طنحن وصالحه. 2  .  ر را حه دخگری هجه 

گــر در آن شــهر  ،حنــابراین. 3 ، عــدد تصــن وــرع وعهــولی وعاوضــه شــود 53عــدد تصــن وــرع رســهی در وقابــل  55ا
 . حاشد واضب رحا و حرام ویحنابر احتحاط  وعاوله، طنانشه وػن خک طرف بيشتر حاشد
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. حنـابراین، آخنـد خک ضنس حـه حسـاب وی ،کاالهای عیل ،در احكام رحا . 48 مسأله
کــاالی هن کــه وعاوضــۀ دو  وعاوضــۀ ، رحــا و حــرام حاشــد، ضــنس حــا خكــدخگر در وــواردی 

کاالها در برابر هن نحز  :  حاشد رحا و حرام وی، این 

گـاو حـا  .د ؛گوسـفند حـا بـز .ج  ؛ههـۀ انـواع ظروـا حـا خكـدخگر .ب 1؛گندم حـا ضـو .الف
   .شتر عربی حا شتر غحر عربی .  ه ؛گاووحش

گنـــدم حـــه  55پـــس وـــثاًل ظرخـــد و فـــروش  کحلـــوگرم  25 خـــا، کحلـــوگرم ضـــو 55کحلـــوگرم 
گوشت بز 35گوسفند حه  گوشت    .رحا و حرام است، کحلوگرم 

گندم 555کحلوگرم ضو حه  555ظرخد و فروش  ،ههحن طور  ۀحـه صـورت نسـح، کحلوگرم 
 .  حاشد رحا و حرام وی، شش واهه

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

کاالها در برابر خكدخگر -ضنس هن  : شكال نداردا، وعاوضۀ این 

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

ــا نــوع اهلــی آن - ــز ؛ نــوع وحشــی هــر ححــوان ح گــاو اهلــی خــا ب گــاو وحشــی حــا  واننــد 
 . وحشی حا بز اهلی

که هـر - گنسشـک حـا ؛ خـک نـام و صـنف وتفـاوتی دارنـد پرندگان وصتلفی  واننـد 
 .  کجوتر
که هر -  . خک نام و صنف وتفاوتی دارند واهحان وصتلفی 
ات وصتلف وثل آهن -  .  نحكل، سرب، وس، فلز 

                                                           
حــا دخگــری تكهحــل خــک  شــود و نصــاب هــر خــک ضــنس حســاب نهی، گنــدم و ضــو در وــورد ػکــات. هرطنــد 1

 .  گردد نهی

که در وسألۀ قجل عکر شد. 2 گندم و ضو   . غحر اػ 
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گوسفند و بز( 1شحر و روغن ححوانات وصتلف حا خكدخگر، گوشت -  .  )غحر اػ 
کحلـوگرم وـاهی  5»خـا وعاوضـۀ  «کحلوگرم نصود 4»حا « کحلوگرم لوبيا 3»پس وعاوضۀ 

ــا وعاوضــۀ  «کحلــوگرم وــاهی قــزل آال 4»حــا « ســفحد شــهال گــاو 4»خ ــا « کحلــوگرم شــحر   5»ح
گوســفند ــحر  ــوگرم ش ــا وعاوضــۀ « کحل ــفند 5»خ گوس گوشــت  ــوگرم  ــا « کحل ــوگرم  3/5»ح کحل

گاو  . اشكال ندارد، حه صورت نقدی« گوشت 

هـر اصـلی حـا فـرع آن در »انـد وشهور فقها رضـوان اه تعـالی علـحهن فروـوده . 51 مسأله
گنـدم و »واننـد ؛ در اسـن اظـتالف داشـته حاشـندهرطنـد  ،حاشـد حكن خـک ضـنس وی

اصـل  کدو فـرع اػ خـ ،ههشنـحن. «ظروا ۀظروا و شحر»، «شحر و پنحر و دوع»، «آرد و نان
 ؛ «پنحر و واست»ضنس هستند وثل  کدر حكن خ

ــودن ایــن حكــن در حعضــی اػ وــوارد آن  کــره»واننــد ، ولــی ضــاری ب ــ»، «شــحر و   ۀدان
وحـل  اشـكال اسـت و رعاخـت ، و واننـد آن« ظروـا ۀو سـرکظروـا »، «کنسد و روغـن آن

 .  واضب ترک نشودحنابر احتحاط  ،وقتضای احتحاط در وورد آن
ـــا پيهانـــه . 51 مسأله ـــی خ کـــه وػن ـــل ، ســـت وثـــل پشـــنا ای وعاوضـــۀ ضنســـی  در وقاب

که اػ آن حه دست آوـده و آن وحصـول نـه وػنـی اسـت و واننـد  -ای  نـه پيهانـه وحصولی 
خاده و -لجاس پشهی  .  اشكال ندارد، حه صورت نقدی کن حه ز

ــر شــحجی در خــک حالــت . 52 مسأله گ ــه، ا ــوده و در حالــت دخگــر پيهان ــی ب ــا وػن ، ای خ
کــه پــس اػ طحــده شــدن واننــد وحــوه -ای و وػنــی نجاشــد  پيهانــه حــا وػن خــا پيهانــه ، ای 

ی درظــت وعاولــه وی در حالــت  - شــود حــا وشــاهده ظرخــد و فــروش وی، شــود و در رو
ــی و پي، اول ــحاء وػن ــهحكــن اش ــت دخگــرهان ــی و ، ای را دارد و در حال ــحاء وػن حكــن اش

 . ای را نداردپيهانه
گر برای شحجی هن حالت تری و هن حالت ظشكی وضـود داشـته حاشـد  . 53 مسأله ا

                                                           
ه. 1 که در وسألۀ  ،الجت  گوشت ححوان عحح شده در وقابـل ححـوان ػنـدهعکر وی« 574»ههان طور   ،شود فروش 

گوسـفند ػنـدههرطند  گـاو تغکحـه شـده حـا  گوشـت  حنـابر احتحـاط  ،ححوانات وصتلف حاشند وانند فـروش 
 .  هرطند ووضب رحا هن نجاشد، ایز نحستواضب ض
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کشـــهش»، «ظروـــای رطـــب و ظروـــای ظشـــک»واننـــد  - نـــان تـــاػه و نـــان »، «انگـــور و 
واننــد فــروش ظروــای ظشــک حــه ظروــای ، فــروش ظشــک آن حــه ورطــوحش - «ظشــک

کن ،رطب خادی و   ؛ حاشد هرطند وكروه وی، حه صورت نقدی ضایز است، حدون ز

کــن خــادی و  کــه اضــافه دارد حــه هرطنــد  ،ضــایز نحســت، ولــی فــروش آنهــا حــه ز طرفــی 
گر ظشک شود حه انداػۀ ظشک در طرف وقابل حاشد که ا  .  وقداری حاشد 

خـادیوحوۀ رسحده حا وحوۀ نارس  ۀوعاول . 54 مسأله خـادی ضـایز نحسـت و حـدون ز  ،حا ز
ــحه ــر نس گ ــروه و ا ــد وك ــدی حاش ــورت نق ــه ص ــه ح ــد طنانش ــت و ، حاش ــكال اس ــل  اش وح

 .  واضب ترک نشودحنابر احتحاط  ،رعاخت وقتضای احتحاط در وورد آن

  وعاولۀ ربوی« باطل يا صححح بودن»حکن 
که حه صورت ربوی انسام شده وعاوله . 55 مسأله  : دو صورت دارد ،ای 

در ایـن ؛ اند ولـۀ ربـوی اطـالع داشـتههر دو طرف اػ حرام بودن و رحا بـودن وعا .الف
 .  وعاوله حاطل است، صورت

ــودن وعاولــه، خكــی اػ دو طــرف .ب ــا ب ــا رح ــا خ ــودن رح کــه انســام شــده را  حــرام ب ای 
، وعاولـــۀ انســـام شـــده، در ایـــن صـــورت؛ دانســـته و حعـــد فههحـــده و توحـــه نهـــوده نهی

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

 .  ننهوده حاشد
ع بــودن فــرد  بــی . 56 مسأله شــود وعاولــۀ ربــوی انســام شــده حــا  کــه ووضــب وی -اطال 

 1:شود شاول ووارد عیل وی -توضححات وسألۀ قجل صححح حاشد
که رحا حرام است فرد نهی -  .  دانسته 
ــا ظحــال وی، دانســته م بــودن رحــا را ویفــرد حــرا - وصصــوص ، کــرده رحــای حــرام او 

 .  شود قرض است و شاول وعاوالت نهی
                                                           

ل. 1  . حاشد وی« ضهل حه ووضوع»و وورد آظر اػ ووارد « ضهل حه حكن»اػ ووارد ، سه وورد او 
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ا اػ شراجط و وساجل وربـوط حـه ؛ دانسته فرد حرام بودن رحای در وعاوالت را وی - او 
گاه نجوده  .  است رحا شدن وعاوله آ

ـا ؛ دانسـته ن را ویفرد وساجل وربوط حـه رحـا شـدن وعـاوالت و نحـز حـرام بـودن آ - او 
که انسام داده نسجت حه وعاوله کـاال و عوضـش، ای  کـرده  کرده و وثاًل ظحال  ، اشتجاه 

ی ه شده وػنی بوده است، عددی است، در وعاولۀ نقدی و  1.حعدًا وتوض 

 راه شرعی برای خالصی از ربا دروعاوله 
کــه اػ ضهلــۀ آنهــ . 57 مسأله ا بــرای رهــایی اػ رحــا در وعــاوالت طنــد راه وضــود دارد 

 ؛ است« اسحفاده اص ضمیمه»و خا « ايدام دو هعاهلۀ خذاگايه»
که  ـق شـدن رحـا در وـوارد « در حاػار طال»اػ آنسا  وجادلۀ طـال و در پـی آن ػوحنـۀ وحق 

دی وضود دارد هـایی در ایـن  کارهای ظالصی اػ رحـا در قالـب وثال برظی اػ راه، وتعد 
 . شود در وساجل حعد عکر وی ػوحنه

کارهـای وـغکور، شاخان عکر است بـرای رهـایی اػ رحـا در ، حـا رعاخـت شـراخط آن، راه 
 .  حاشد وعاوضۀ سایر اضناس نحز قابل اضرا وی

o ها فروشی هايی از وعاوالت رايج در طال بررسی نهونه 

 نهونۀ اّول 

گــر وشــتری . 58 مسأله ــا ، ا ــا دادن وجلغــی اضــافه خ ــو ح ــا طــالی ن طــالی وســتعهل را ح
گــرم  3/7گــرم طــالی وســتعهل را در وقابــل  55» وــثالً ؛ کنــد وقــدار بيشــتر طــال وجادلــه 

« گـرم طـالی نـو 55هـزار تووـان را در وقابـل  455گـرم طـالی وسـتعهل و  55»خا « طالی نو
                                                           

که رد  و حدل شده. 1 کـه وعاولـه اػ ، حدیهی است صححح بودن وعاوله و حالل بودن والی  در صورتی اسـت 
   .ضهت دخگری حاطل نجاشد

گـــر وـــثاًل دحنـــابراین،   « بيـــع َصـــْرف» وجحـــثکـــه در  -شـــراجط وعاولـــۀ صـــرف ، ر وعاوضـــۀ طـــال حـــه طـــالا
کــاال و قحهــتش قجــل اػ ضــدا شــدن ظرخــدار و فروشــنده اػ خكــدخگر، رعاخــت نشــود - شــود عکروی ، وثــل آنكــه 

 . هر دو طرف اػ وسأله اطالع نداشته و توحه نهوده حاشندهرطند  ،وعاوله حاطل است، تحویل داده نشود
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خادی در خک طرف، کند وعاوضه  ت وضود ز هرطنـد  ،رحـا اسـت، وعاولۀ وغکور حه عل 
 .  اػ نظر قحهت برابر حاشند، وجادله دو طرف

  اراجۀ راه اصالح □
خكـــی اػ ، طـــور صـــححح صـــورت حگحـــرد داد و ســـتد وـــغکور حـــه بـــرای آنكـــه . 59 مسأله

گانه حه ضای خک وعاوله»، های آن راه  :  حا توضحح عیل است« انسام دو وعاولۀ ضدا
ن وـــثاًل  55، وشـــتری - وحلحـــون  54گـــرم طـــالی وســـتعهل را در وقابـــل قحهـــت وعـــح 

رم گــ 3/7ســاس ؛ حــه طــال فــروش حفروشــد و الػم نحســت پــول را تحویــل حگحــرد 1تووــان
ـــو را در وقابـــل ههـــان  کـــه طلجكـــار اســـت اػ طـــال 54طـــالی ن فـــروش  وحلحـــون تووـــانی 

کند  .  ظرخداری 
کــرده بيشــتر اػ طــالی وســتعهل  - کــه وشــتری انتصــاب  گــر قحهــت طــالی نــویی  ا

ی عــالوه بــر طــال گــرم  55پــس اػ فــروش وــثاًل ، وجلغــی پــول حدهــد، حاشــد و الػم حاشــد و
 455وحلحون و  54گرم طالی نو را حه وجلغ  55، نوحلحون تووا 54طالی وستعهل ظود حه 

که  ،هزار تووان حصرد وحلحون تووان اػ آن را ههان طلجكاری ظود قرار داده و  54طوری 
کند 455 ی پرداظت   2.هزار تووان هن حه و

                                                           
کــ. 1 ههگــی حــه عنــوان وثــال عکــر شــده اســت و ایــن اعــداد  ،شــود ه در ایــن وــورد و وــوارد حعــد عکــر ویارقــاوی 

تی ندارد  . ظصوصح 

که برای ظالصی اػ رحـا وضـود دارد  راه. 2 کـه « اسـتفاده اػ ضـهحهه»، دخگری  کـه فـردی  اسـت حـه ایـن صـورت 
کهتــر اػ نظــر وػن را وی کــه ارػش وــال، هنگــام وعاولــه، دهــد وقــدار  حــه عنــوان ، حاشــد ی داشــتهطحــزی را 

کـه شـیء ضـهحهه، ضهحهه حه وال ظوخش کننـد  خـادی طـرف ، اضافه نهاخد و دو طرف قصد  در وقابـل ز
 ؛ دخگر حاشد

ل ن اػ فروشـنده را در وقابـل  3/7، وثل آنكه در وثال او  کتاب وعح  گـرم طـالی  55گرم طالی نو و خک عدد 
کنند کنند و هر دو قصد  گـرم طـالی وسـتعهل  3/7گرم طـالی نـو در وقابـل  3/7 وستعهل اػ ظرخدار وجادله 

کتاب در وقابل نحن گحرد و   ؛ گرم طالی وستعهل اضافه در طرف دخگر حاشد قرار 
م(  گــر وشــتری حصواهــد عــالوه بــر طــال وجلغــی پــول حدهــد )وثــال دو  کتــاب  55، ا گــرم طــالی نــو و خــک عــدد 

ن اػ فروشــنده را در اػای  کننــد و دو طــرف  455گــرم طــالی وســتعهل و  55وعــح  ــه  ــدار وجادل هــزار تووــان اػ ظرخ
کنند  کتاب گرم طالی وستعهل 55در وقابل ، گرم طالی نو 55قصد  هـزار تووـان طـرف دخگـر  455در وقابل  ،و 

   ؛حاشد
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ـــو و  . 61 مسأله ـــل طـــالی ن ۀ طـــال( در وقاب ـــا وـــاد  کـــه طـــالی وســـتعهل )خ در وـــواردی 
خـادی اػ قـرار دادن ا، شـود شـده وعاوضـه وی ساظته ضـرت سـاظت در وقابـل وقـدار ز

کافی نحست، طرف دخگر  ؛ برای رهایی اػ رحا 

گر  ،حنابراین گـرم طـالی نـو وعاوضـه شـود و  3/7گرم طالی وستعهل در وقابـل  55ا
کــه نــحن در وقابــل اضــرت  ،گــرم طــالی اضــافه اػ خــک طــرف قصــد دو طــرف ایــن حاشــد 

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

 نهونۀ دّوم 

گر طال فـروِش ضـزء . 61 مسأله گـرم طـالی نـو و سـاظته شـده را اػ طـال فـروِش  5، ا کحلـو 
کـه اػ ، در آظر واه، کل  حگحرد تا عوض آن گرم طالی وستعهل خـا شكسـته را  کحلو  خک 

ی حدهـد و وجلغـی، کنـد وی آوری ضهـعوشترخان  نحـز حـه عنـوان اضـرت سـاظت و  حـه و
حهه حه او بپرداػد حق    : دو اشكال دارد، وعاوله حه صورت وغکور، الز 

کـاال و عـوض آن :اّوالا  ، در وعاولۀ َصـْرف )طـال خـا نقـره در وقابـل طـال خـا نقـره( حاخـد 
 1؛وگرنه وعاوله حاطل است ،حه خكدخگر تحویل داده شود، قجل اػ ضدا شدن دو طرف

خـادی در خـک طـرف )اضـرت سـاظت خـا سـود و واننـد آن(حه ض :ثايیاا   ، هت وضود ز
 .  وعاوله رحا است

                                                                                                                               
ه گـر حصواهنـد وعاولـه ، این راهكار حه صورت وغکور ،الجت  طـه نقـد  -وصصوص وعاوالت نقدی است و ا

که هر دو طرف ضـهحهه داشـته حاشـدد، صححح حاشد - و طه نسحه م ،ر صورتی  دو  واننـد اخنكـه در وثـال دو 
کنند  کتـاب فروشـنده 455در اػای ، گـرم طـالی نـوی فروشـنده 55طرف قصد  در ، هـزار تووـان ظرخـدار حاشـد و 

گحرد 55وقابل   . اشكال ندارد، گرم طالی وستعهل ظرخدار قرار 
 .در صــححح بــودن وعاولــه شــرط نحســت، و طــرف وعاولــهنــابرابری ارػش حــاػاری در د ،شــاخان عکــر اســت

خـادی پـول قـرار وی در وثال ،حنـابراین گـرم طـال خـا وجلـغ ز کتـاب در وقابـل نـحن  کـه خـک عـدد  ، گحــرد هـای فـوق 
ی وعاوله حه صورت وغکور را داشته حاشند  . اشكال ندارد، طنانشه دو طرف قصد ضد 

 .  شودعکر وی« 443»توضحح بيشتر در وسألۀ . 1
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 اراجۀ راه اصالح  □
دو راه ، طـور صـححح انسـام شـود برای آنكه داد وستد حا شراخط وـغکور حـه . 62 مسأله

 : شود اصالح اراجه وی

که؛ «انسام خک وعاولۀ نسحه و خک وعاولۀ نقد» .الف  : حه این صورت 
کـل   وحلحـون تووـان حـه  435وحلحـارد و  5گرم طـالی نـو را حـه وجلـغ کحلـو 5، طال فـروش 

گغشـت خـک وـاه، طال فروش ضزء طـال ، حه صـورت نسـحۀ خـک واهـه حفروشـد و پـس اػ 
گــرم طــالی وســتعهل را در  5 - کــه وجلــغ وــغکور را حــدهكار اســت -فــروش ضــزء  کحلــو 

لحــون تووــان طلــب وح 435وحلحــارد و  5وحلحــون تووــان اػ ههــان  455وحلحــارد و  5وقابــل 
کل   ی حفروشد، قجلی طال فروش   حـدهی، وحلحون تووان 35، گاه آن؛ حه صورت نقد حه و

ی پرداظت وی، حاقحهانده را  . کند نقدًا حه و
تواننـد در  برای ضلوگحری اػ ضرر ناشی اػ نوسـان قحهـت طـال ویشاخان عکر است، 

م حـا وحاسـجۀ قحهـت طـ کنند وعاولۀ دو  ل شرط  ال در هنگـام وعاولـۀ ضهن وعاولۀ او 
ل انسام شود  .  او 

که؛ «انسام خک وعاولۀ نقد و خک وعاولۀ سلف» .ب   : حه این صورت 
کـل   وحلحـون تووـان حـه  435وحلحـارد و  5کحلـوگرم طـالی نـو را حـه وجلـغ  5، طال فـروش 

سـاس طـال فـروش ضـزء ؛ طال فروش ضزء حه صورت نقد فروظته و وجلغ را طلجكار شود
ـۀ ظـود حـه صـورت سـلف و بـرای تحویـل در گـر 43کحلو و  5 م طـالی وسـتعهل را در عو 

کـل  حـه  435وحلحـارد و  5خک واه دخگر در وقابـل ههـان  کـه طـال فـروش  وحلحـون تووـانی 
ی پيش، صورت نقد طلجكار شده کند حه و  1؛فروش 

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

                                                           
ــه آن عکــر وی وجحــثتوضــحح شــراخط وعاولــۀ ســلف در . 1 ــوط ح کــه در ا اػ ضهلــه شــراخط آن؛ شــود ورب ســت 

ــد ن حاش ــح  کــاال وع ات  ــح  ــد ظصوص ــه حاخ ــام وعاول گونــه ؛ هنگ ــن  ــتعهل در ای ــای وس کــه طاله ــا  ــا اػ آنس او 
کل وعاوالت ضهت عوب شدن حه طال ه و اصـل طـال، شود داده وی فروش  کـه وـاد  حـدون لحـاظ  - ههحن 

ات ظاهریظص  . کافی است، وعاوله شود - وصح 
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کـه طلجكـار اسـت تحویـل حگحـرد و وی 43 کحلو و 5ههان  توانـد حـا توافـق  گرم طالیـی را 
گـرم طـالی وسـتعهل حگحـرد و حـه ضـای حاقحهانـده 5، طرف وقابل خافـت ، کحلو  پـول در

 1.نهاخد

 نهونۀ سّوم 
ی  . 63 مسأله صی شهش طال خا غحـر آن را حـه طالسـاػ حدهـد تـا و گر فرد وقدار وشص  ا

غـــی حـــه عنـــوان دســـتهزد و اضـــرت زیـــورآالت ســـاظته شـــده حـــه او تحویـــل دهـــد و وجل
 ۀاػ ضهلـ ،داد و ستد وغکور وهكن است حه طند صورت انسام شـود، ساظت حگحرد

 : آنها ووارد عیل است

                                                           
تی اػ راه. 1 حـه  ،کننـد اسـتفاده وی« الحسـنه و فـروش طلـب قرض»کـار  برظی اػ طالفروشان در طنـحن وعـاوال

که  :  این صورت 
کل، » کحلوگرم طـالی نـو را حـدون شـرط حـه طـالطالفروش  اه گـ آن؛ دهـد وی الحسـنه قـرضفـروش ضـزء  خک 

گغشــت خــک وــاه طالفــروش کــه طلــب دارد حــه وجلــغ کــل،  پــس اػ  کحلــوگرم طــالی نــو را   435وحلحــارد و  5خــک 
 5طالفروش ضزء حـه ضـای  ،حا توافق طرفحن ،ساس .فروشد وحلحون تووان حه نرد روػ حه طالفروش ضزء نقدًا وی

کحلوگرم طالی وسـتعهل داده و حاقحهانـده را پـول وی، وحلحون تووان اػ حدهی ظود 455وحلحارد و  ، پـرداػد خک 
 ؛ «دهد حه ضای تهام حدهی ظود طالی وستعهل وی خا آنكه

کـه قـرض داده وی کـه طالیـی  ـه داشـت ایـن راهكـار در صـورتی صـححح اسـت  ا حاخد توض  « وثلـی»شـود  او 
ــه ضــنس ؛ حاشــد ــه ضهــت آنهــا رغجــت و وحلشــان نســجت ح کــه وــردم ح اتی  خعنــی واننــد آن طــال در ظصوصــح 

ات در عرضــه وتفــاوت وی گــغار اســت شــود و آن ظصوصــح  ــأثحر  کــه توضــحح آن در ، و تقاضــا ت ــراوان حاشــد  ف
 ؛ شود عکر وی« 5352»وسألۀ 

کــه اوــروػه وــورد اســتفاده قــرار ویولــی حســحاری اػ زیــور ه و اصــل طــالی آن ، گحــرد آالت نــو  کــه وــاد  اػ آنســا 
ت و شكل سـاظتش « وثلی» کحفح  ـۀ طـال، حاشـد وی« قحهـی»و هحأت و  روش فـ آنشـه در وراضعـۀ حعـدی بـر عو 

ۀ طال حه وػن  .5: حاشد دو طحز وی، حت استضزء ثا قحهت هحأت و شكل سـاظت حـه  .4 ؛کحلوگرم 5اصل واد 
که طالی نو قرض داده شده است  . نرد روػی 

ــابراین ــورت وی در وراضعــه ،حن ــاب ص ــام تســوخه حس ــه هنگ ک ــرد ای  ــل، گح ک ــروش  ــک ، طالف ــه خ ــجت ح نس
که طلب دارد ۀ طالیی  کحلـو طـالی غحـر سـاظته خـا وسـتعهل حگحـرد خـا حـا رضـاخت  تواند وی، کحلوگرم واد  خـک 

کنـد و نسـجت  خافت  طرف وقابل آن طلب را فروظته و پول طال را حه قحهت روػ )خا هر قحهت توافقی دخگر( در
گرفتـه خـا حـا رضـاخت طـرف وقابـل حه قحهت هحأت و شكل سـاظت آن نحـز وی عـوض آن طـال ، توانـد پـولش را 

خافت نهاخد  .  در
غصــب و ســایر اوــور »آالت و ســایر اضنــاس در فصــل  بيشــتر در وــورد وثلــی خــا قحهــی بــودن زیــورتوضــحح 

 . شود عکر وی« 5343»وسألۀ  ،«آور ضهان
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 بررسی صور و اراجۀ راه اصالح  □
کـه طالسـاػ حـدون اخنكـه طالهـای فـرد را حـا  :صىست اّول وعاولـه اػ ایـن قـرار حاشـد 

کند کرده و زیـورآالت حسـاػد و پـولی ههان را ع، طالی ظودش خا دخگری وصلوط  وب 
که او داده، گحرد که وی حهۀ ساظت ههان طالهایی   . حاشد، اضرت و حق  الز 

گر وعاوله حه این صورت انسام شود  1.صححح و ضایز است، ا
ی قـرار داده، طالساػ :صىست دّوم که در اظتحـار و انـد طالی فرد و طالی دخگران را 

کرده ساس ، طالی هن شكل حساػد ،و اػ آن زیورآالت حا رضاخت صاحجان آنها عوب 
 - طـور وشـاع شـرخک هسـتند آالت وـغکور حـهکه در زیور - حا رضاخت ههۀ صاحجان طال

ی تحویل دهد و طالساػ حاحت ساظت سهن هر کرده و حه و اضرت ، فرد را ضدا و افراػ 
خافت نهاخد    ؛در

گر وعاوله حه این صورت انسام شود  2.صححح و ضایز است، ا
را حــه ســاػندۀ طــال حفروشــد تــا ســاػنده در اػای آن  فــرد طــالی وــغکور :ىست سففّىمصفف

خافـت  طالی ساظته شـده حهـه در ای حـه او تحویـل دهـد و وقـداری اضـرت خـا حـق  الز 
که ساػنده تحویل وی؛ کند کـه سـاحقًا ولـک ،دهدطه طالیی  فـرد  عحن ههان طالیی 

 .  دو حاشد بوده حاشد و طه طالی دخگر حاشد خا وصلوطی اػ هر
م وســـألۀ  ،ای طنـــحن وعاولـــه را دارد و راه « 45»دو اشـــكال عکـــر شـــده در نهونـــۀ دو 

 .  حاشد وی، عکر شد« 37»انسام دو وعاولۀ وستقل وشاحه آنشه در وسألۀ  ،اصالح آن

 که ربا حرام نحست  وواردی 
گـرفتن . 64 مسأله کـدام حـرام نحسـت و انسـام آن، در سه وورد رحا دادن و رحا  ، هـحر 

 :  حاشد ز ویصححح و ضای

                                                           
ه حه قصد طرفحن وهكن است . 1 خـک اػ  وضـحح شـراخط هـرکه ت ،حاشد« ُضعاله»خا « اضاره»وعاولۀ فوق حا توض 

 . عکر شده است« ُضعاله»و « اضاره»آنها در فصل

 .  ههان. 2
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؛ حالغ حاشد خـا ناحـالغ؛ پسر حاشد خا دظتر، طه اخنكه فرػند؛ رحا بين پدر و فرػند .الف
ا رحا بين وادر و فرػندش  .  ضایز نحست، او 

 . رحا بين پدربزرگ پدری خا وادری و نوۀ او .ب
ت، طه اخنكه عقد؛ رحا بين ػن و شوهر .ج  .  داجن حاشد خا ووق 

گرفتن ، در خک وورد . 65 مسأله ، ضایز است ولی رحا دادن ضایز نحست و آن ووردرحا 
کـــه در پنـــاه اســـالم نهی کـــافری اســـت  گـــرفتن وســـلهان اػ  ولـــی رحـــا دادن ؛ حاشـــد رحـــا 

کــه در پنــاه اســالم  کــافری  کــافری حــرام اســت و نحــز رحــا نســجت حــه  وســلهان حــه طنــحن 
ی( است  ؛ حاشد حرام وی، طه رحا حدهد و طه حگحرد، )کافر عو 

ــه در وــورد   کــافر ، طنانشــه وســلهان، آظــرالجت  ورتكــب حــرام شــده و وعاولــۀ رحــا حــا 
ــی انســام داده گــر رحــا دادن در شـــرخعت او ضــایز حاشــد، عو  خـــادی را  وی، ا توانــد اػ او ز

 .  حگحرد

کــه در وســاجل  . 66 مسأله شــاول تهــام اقســام ، عکــر شــد« 43و  42»وــوارد اســتثنایی 
 .  شود دیرکرد( وی، قرض، گانۀ رحا )وعاوله سه

خادۀ ربوی حه صـورت شـرط ضـهن عقـد ست، شاخان عکر ا در ووارد فوق طنانشه ز
که حه نحو شرط نتحسۀ دین، بوده    .آور نجاشد در صورتی صححح است 

گحرنـده خـا وشـتری  ،حنابراین کـه قـرض  گر در ضهن عقد بيـع خـا قـرض شـرط شـود  ا
خـاده حــه نــی حـه عنــوان ز ـانی بپــرداػد وجلـغ وعح  گــر شــرط  2،صـححح اســت 1طــور وس  ـا ا او 

خاده را ودیون حاشد صححح نحست  3.شود وجلغ ز
ـت واقـع شـود و ػوـان  . 67 مسأله گر وعاوله خـا قـرض ربـوی بـين زوضـحن در عقـد ووق  ا

ت حاشد خاده حعد اػ پاخان عقد ووق   .  اشكال ندارد و الػم الوفاء است، پرداظت ز
                                                           

 . ناوندوی« شرط فعل»این قسن شرط را . 1

گحرنـده ،ههـحن طـور. 2 نـی )عـحن شصصــی( اػ وشـتری خـا قــرض  کـه شــیء وعح  گـر شــرط شـود  وـثاًل وســحله  - ا
ی حاشد - اشنقلحه ، و حا تحویل آن شیء حه فروشنده خا قـرض دهنـده شرط وغکور صححح است، وال و

ی آن را  گانه نحست وستقلشود و نحاػ حه هجۀ والک ویو  . و ضدا

 . شودعکر وی« 355و  477»در وساجل  ،توضحح حشتر در وورد فرق بين شرط نتحسه و شرط فعل. 3
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 ولحقات وعاوالت حرام 
که در این قسهت عکر وی  : شود دو عهل حرام در وورد وعاوالت وضود دارد 

o 2 . نجش 
کـاالیی وـی . 68 مسأله که فردی درصدد ظرخد  فـرد دخگـر حـدون ، حاشـدگاه در حالی 

کــاال را اػ فروشــنده داشــته حاشــد )بــرای آنكــه وشــتری قحهــت  اخنكــه قصــد ظرخــدن آن 
کــاالی فروشــنده بپــرداػد( و قحهــت بيشــتری را بــرای  وارد وعاولــه شــده ،بيشــتری را حــه 

 - شــودکــه بــرای حــاال بــردن قحهــت انســام وــی -حــه ایــن عهــل ؛ دهــد کــاال پيشــنهاد وی
 .  گوخندوی« َنْسش»

ی -نسش  که فرخب وشتری را در پی نداشـته حنابر احتحاط  حت  واضب در وواردی 
ــی آن حصــرد ــيش اػ قحهــت واقع ــه ب کــاال را ح ــتری  کــه وش ــود  ــرام  - و وــثاًل حاعــث نش ح

انی و ههاهنــا فرقــی نــدارد آن فــرد حــا فروشــنده تجــ ،حاشــد و در حــرام بــودن نســش وی
کار را حدون ههاهنگی انسام دهد  . کرده حاشد خا این 

o 1 .احتکار 
کــاال و ظــودداری اػ فــروش آن  عظحــره . 69 مسأله احتكــار . نــام دارد« احتكــار»ســاػی 

کـه ضانشـان وحتـرم اسـت که وسلهانان خـا سـایر افـرادی  حـه طعـاوی نحـاػ ، در وواردی 
کــافی در اظتحــار عهــوم نجا ــام حــه انــداػۀ  ــدداشــته و آن طع ــه اوحــد ، ش ــه فــرد ح طنانش

 ؛ حاشدآن را عظحره نهاخد حرام وی، افزاخش قحهت

قـوت غالـب وـردم شـهر اسـت و ایـن قـوت در شـهرهای  ،در اخنسـا ونظور اػ طعام 
 .  حاشد وتفاوت وی، وصتلف

ـۀ طعــام، حكـن عکـر شـدهشـاخان عکـر اسـت،  کـه بـرای تهح  ، شــاول تهـام طحزهـایی 
روغن و واننـد آن ، ایل آشازی و ههحن طور نهکوس، وانند وواد سوظتی، الػم است

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

 1.ترک شود، دارو

کار  کسج و   ووارد وستحج و وکروه در وعاوالت و 

اػ ضهلــۀ آنهــا وــوارد ؛ شــهرده شــده اســت هسففححباوــوری  ،در وعــاوالت . 71 مسأله
 :  عیل است

ــين وشــتری - ــه ضهــت فقــر، ها فــرق نگــغارد فروشــنده در قحهــت ضــنس ب ، وگــر ح
 .  داری و تقوی  و وانند آن دین

که وی - که ویشحجی را  خادتر حدهد و آنشه را  کهتر حگحردفروشد ز  2.ظرد 
کـرده پشـحهان  - که حـا او وعاولـه  کسی  گر  شـده و تقاضـای حـه هـن ػدن وعاولـه را ا

 ۀکس تقاضـای حـه هـن ػدن وعاولـ هر»شده است  در رواخت نقل 3؛اػ او بپغیرد ،نهاخد
که پشحهان شده بپغیرد هـای او  ظداوند وتعـال در روػ قحاوـت اػ لغزش، وسلهانی را 

   4.«کند گغشت وی
                                                           

ه1 گر احتحاح وردم حه حد  ضـرورت و اضـطرار برسـد، احكـام الزاوـی ویـژه ،در برظی اػ ووارد ،. الجت  ای وضـود  ا
که حصشی اػ احكام آن در ضلد طهارم شـود و نحـز  عکـر وی« نفقـۀ اضـطرار» وجحـث، «نفقـات»فصل  ،دارد 

گــر قـــوانحن حكــووتی در ایـــن ػوحنــه وضـــع شــده حاشـــد، وصالفــت حـــا آن وــورد رظصـــت نجــوده و تســـویز  ا
 شود.  نهی

کاالیی را حه وػن فروشنده ،حه عجارت دخگر. 2 که  کـاال را ، فروشـدوتر و واننـد آن وـی، ای  وسـتحب اسـت آن 
ر شـده در وعاولـه حـه ظرخـدار تحویـل دهـد حا وػن و وتراؼ بيشتر اػ وقدار کـه ، ههشنـحن. وقر  بـر ظرخـداری 

کهتــر اػ وتــر و واننــد آن ظرخــداری وــی، کــاالیی را حــه وػن کــاال را حــا وػن و وتــراؼ  نهاخــد وســتحب اســت آن 
ه صرف ر شده در وعاوله تحویل حگحرد و اػ حقح   .  نظر نهاخد وقدار وقر 

ــ ،شــاخان عکــر اســت. 3 ــواع طنانشــه وعاولــه ح کــه بــرای طــرف وقابــل خكــی اػ ان ه صــورتی انســام شــده اســت 
، آن فرد حق  فسز وعاوله را دارد و پس اػ فسـز، ثاحت حاشد - شود آخنده عکر وی که در وساجل -ظحارات 

کــه در اظتحــار  ،پــغیرفتن خــا ناــغیرفتن طــرف وقابــل اثــری نــدارد و طــرفحن وعاولــه کــاال خــا عــوض آن را  حاخــد 
 . پس دهند حه خكدخگر، دارند

سارة، کافیفشوع . 4  .54ح ،33ص ،3ح ،حاب آداب الت 
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کـه در وعــرض وغجـون شــدن، گحـری نكنـد در قحهـت ضـنس ســصت -  وگــر ػوـانی 
 1.حاشد
ل وقت و خاد ظداوند وتعال اهتهام ورػد -  . حه نهاػ او 

کــه فروودنــد اػ اوــام رضــا کــار بــودى و »: رواخــت شــده  کســب و  گــاه در حــال  هــر 
زیــرا ظداونـــد وردوــی را طنـــحن  ،تسارتـــت تــو را اػ نهـــاػ حــاػ نـــدارد، وقــت نهـــاػ رســحد

کرده و ستوده است  :  توصحف 
ـاَلِة َو  الَ َو  اٌل اَل ُتْلهـحِهْن ِتسـاَرٌة ِرض»  ِؤقـاِم الص َ کـاِة َخصـاُفوَن َبْيـٌع َعـْن ِعْکـِر اِه َو ؤختـاِء الز َ
ُب فحِه الُقُلوُب َو  َیْوواً  ْحصارُ َتَتَقل َ

َ
که هحر تسارت و ظرخد و فروشـی آنـان اػ  2؛«اأْل وردانی 

ــاػ نهــی گــزاردن و ػکــات دادن ح ــاد ظــدا و نهــاػ  کــه خ ک اػ روػى هســتند  دارد و بيهنــا
 .  شوندو دخدگان دگرگون وی ها دل

کاســب بودنــد  ــا طــون وقــت نهــاػ وــی، ایــن وــردم  کــار او  کســب و  رســحد دســت اػ 
کــه ، اخســتادندداشــتند و حــه نهــاػ وــیبروـی کســانی اســت  وـزد و پــاداش اخنــان بــيش اػ 

 3.«ظواندندکردند و نهاػ ویکاسجی نهی
عکـر ، م هـر وعاولـهشهادتحن و هنگام انسا، فرد در احتدای نشستن برای تسارت -

ْکَجر( حگوخدتكجحر )اُه 
َ
 ؛  أ

ــاػار و هنگــام نشســتن در  وناســب اســت فــرد ادعحــه -  ــه ح کــه هنگــام ورود ح ای را 
کاال برای تسـارت و غحـر آن کار و هنگام ظرخد  در ایـن ػوحنـه نقـل شـده اسـت ، وحل  

 4.حصواند
                                                           

 .  شودعکر وی «و حعد اػ آن 345»وعنای وغجون شدن و توضححات وربوط حه آن در وساجل . 1

 .  ٧٣ ۀآخ ،سورۀ نور. 2

واتها، کتاب التسارة ،53 ح ،هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل. 3  .4ح ،55ص ،4حاب، ابواب وقد 
که فرد وارد حاػار ویهنگا. 4 ُلَك ِوْن »: شود حگوخدوی 

َ
ْسأ

َ
ی أ ُهن َ ِؤن  ْهِلَها  الل  

َ
 ؛ «َظحِرَها َوَظحِر أ

 .5ح ،533ص ، تعالی فی السوقحاب ون عکر اه، کتاب الهعحشة ،3 ح ،فشوع کافی
ُهن َ ِؤن  »: خا حگوخد ُلَك ِوْن الل  

َ
ْسأ

َ
ُعوُع   ی أ

َ
ْهِلَها َوأ

َ
َها َو  َظْحِرَها َوَظْحِر أ ِ ْهِلَهـاِحـَك ِوـْن َشـر 

َ
ِ أ ُعـْوُع ِحـَك ، َشـر 

َ
ـی أ ُهـن َ ِؤن  الل  

ْو ُخْعَتــدى  َعَلـی َ 
َ
ْعَتـدی أ

َ
ْو أ

َ
ْو ُیْجغـی  َعَلــی َ أ

َ
ْحغـی أ

َ
ْو أ

َ
ْظَلــَن أ

ُ
ْو أ

َ
ْظِلـَن أ

َ
ْن أ

َ
ُعـوُع ِحـَك ِوــْن َشـر ِ ، ِوـْن أ

َ
ــی أ ُهـن َ ِؤن  ِؤْحلــحَس  الل  

ِ َفَسَقِة الْ   ُهَو َعَلحِه َتَوک َ َحْسجَی اهُ َعَرِب َواْلَعَسِن َو َوُضُنوِدِه َوَشر 
َه ِؤال َ  ؛ «ُهَو َرب ُ اْلَعْرِش اْلَعظٖحِن ْلُت َو  ال ِؤل 



    / وعاوالت حاطل و حرام 

عیـل  اػ ضهلۀ آنهـا وـوارد ؛شهرده شده است هكشوهاووری  ،در وعاوالت . 72 مسأله
 :  است

کاالی ظوخش تعرخف و تهسحد نهاخد -  .  فروشنده اػ 

که قصد ظرخد آن را دارد - کاالیی را  ت نهاخد، ظرخدار   . وغو 

ی ؛ فــرد هنگــام ظرخــد و فــروش حــه ظداونــد وتعــال قســن حصــورد - گــر قســن و ــه ا الجت 
 .  ورتكب حرام شده است، دروع حاشد

کاال را بيان نكند خا آنكه - خـک و واننـد آنكـه عحـب  فروشنده وعاخب  در وحـل  تار
کارهـا ؛ کند وعاوله، واندکاال در آن پنهان وی گـر هـر خـک اػ ایـن  ـه ا عرفـًا غـش  کـه الجت 

 1.حاشدحرام وی، وحسوب شود

کــه وــؤونی وــی - فــرد دخگــری داظــل وعاولــه او ، ظواهــد ضنســی را حصــردهنگــاوی 

                                                                                                                               
 .4ح ،534ص ،ههان

 اهُ َو   َواْلَحْهُد ِل ُسْجَحاَن اِه : »خا حگوخد
َه ِؤال َ حـُت هخُ ْححـی َو ْهـُد خُ ، َلُه اْلُهْلُك َوَلُه اْلَح  َوْحَدُه اَل َشرخَك َلُه اَل ِؤل 

ِ َشیاَل خُهوُت ِبيِدِه اْلَصحُر َو  ُهَو َحی ٌ َو 
ُکل   ؛ «ء  َقدیرٌ  ُهَو َعَلی 

 .3ح ،257ص ،57حاب ، ابواب آداب التسارة ،55ح ،وسائل الشیعه 
کــه فــرد در وكــانش بــرای تســارت وــی -  اهُ »: نشــحند حگوخــدهنگــاوی 

ــَه ِؤال َ ْن اَل ِؤل 
َ
ْشــَهُد أ

َ
اَل َشــرخَك َلــُه   َوْحــَدُه أ

ْشـَه 
َ
ــدًا َعْجــُدُه َو َوأ ن َ ُوَحه َ

َ
ُلَك ِوــْن ، َرُســوُلُه ُد أ

َ
ْســأ

َ
ـی أ ُهــن َ ِؤن  جـًا َو  الل   ُعــوُع ِحــَك ِوــْن َفْضــِلَك َحــاَلاًل َطح ِ

َ
ْو  أ

َ
ْظِلــَن أ

َ
ْن أ

َ
أ

ْظَلَن َو 
ُ
ُعوُع أ

َ
َکاِعَحة  ِحَك ِوْن َصْفَقة  َظاِسَرة  َو أ  ؛ «خهحن  

 .5ح ،534ص ، تعالی فی السوقحاب ون عکر اه، ب الهعحشةکتا ،3 ح ،فشوع کافی 
که فرد وی - ـوُم خـا َداِجـُن خـا َرُؤْوُف خـا رَ »: ظواهد شحجی را حصرد حگوخدهنگاوی  ِتـَك خا َحی ُ خا َقح ُ ُلَك ِحِعز َ

َ
ْسـأ

َ
حـحُن أ

َسـاَرِة الْ َوُقْدَرِتَك َو  ْن َتْقِسَن لـی ِوـَن الت ِ
َ
َحاَط ِحِه ِعْلُهَك أ

َ
ْعَظَه َوا أ

َ
ْوَسـَعَها َفْضـاًل َو حـْوَم أ

َ
َظحَرَهـا َعاِقَجـًة َهـا ِرْػقـًا َوأ

ُه اَل َظحَر فحَها اَل َعاِقَجَة َلُه   ؛ « َفِإن َ
 .3ح ،535ص ،حاب القول عند وا خشترى للتسارة، ههان

کــاالیی را ظرخــداری نهــود تكجحــر حگوخــد - کــه فــرد  ــ»: و ســاس ســه ورتجــه حگوخــد، هنگــاوی  ُهــن َ ِؤن  خُتُه الل   ی اْشــَتَر
ْلَتِهُس فحِه ِوـْن َفْضـ

َ
ـد  َو أ ِ َعَلـی ُوَحه َ

خُتُه ِلَك َفَصـل  ـی اْشـَتَر ُهـن َ ِؤن  ُهـن َ َفاْضَعـْل لـی فحـِه َفْضـاًل الل   ـد  الل   آِل ُوَحه َ
ُهَن  ْلَتِهُس فحِه ِوْن ِرْػِقَك الل  

َ
 ؛ «َفاْضَعْل لی فحِه ِرْػقاً   أ

 .5ح ،534ص ،ههان
وـــغکور نــوعی اســـتصارۀ دعــایی و طلــب ظحـــر اػ ظداونــد وتعـــال  ۀاری اػ ادعحــحســح ،شــاخان عکــر اســـت

که در رواخات حه آن سفارش شده استوحسوب وی  . شود 

 . عکر شد« 34تا  33»احكام غش  در وعاوله و برظی اػ ووارد آن در وساجل . 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه اوحـد حاشـد و ایـن در صـورتی ا 1حلكه احتحاط وستحب ترک آن اسـت، شود سـت 
ـا طنانشـه خكـی اػ دو طـرف وعاولـه )ظرخـدار خـا  2؛وعاوله بين آن دو نفر انسام شـود او 

ســـر ، فروشـــنده( اػ انســـام آن صـــرف نظـــر نهاخـــد خـــا انســـان حدانـــد وعاولـــه بـــين آن دو
 .  ای وكروه نحستداظل شدن در طنحن وعاوله، گحرد نهی

کـه در آنشـاول وعاولـه، شـدآنشه در وورد ایـن وكـروه عکـر شاخان عکر است،  ، ای 
گغاشته ویضنس حه و کهتر و دخگـری حـه زاخده  شود و فردی قصد دارد آن را حه قحهت 

 .  گردد نهی، بهای بيشتر حصرد

ظواســتار پــایين آوردن قحهــت ، ظرخــدار حعــد اػ انســام وعاولــه و تهــام شــدن آن -
گردد کاال  ه طنانشـه فروشـنده حـه ایـن اوـر راضـی؛ )تصفحف(  ظرخـدار حاخـد ، نشـود الجت 

ر در وعاوله را بپرداػد  . قحهت وقر 

ار غرخب و ناو، فردی اػ اهل شهر در اور ظرخد خا فروش - ، آشـناکحل حازرگانان و تس 
 .  حلكه احتحاط وستحب ترک آن است؛ شود

 .  اػ فرد وؤون بيش اػ وقدار نحاػش سود حگحرد -

که حه او وعده دا - کسی سود حگحرد  ی نحكـی و  ،ده در آن وعاولهدر وعاوله اػ  حه و
کند  .  احسان 

کــه نهــی، فــرد - ظواهــد حــا پــول آن ولــک دخگــری ِولــک ظــود را در حــالی حفروشــد 
، حسـتان( بـرای ظرخـد ولـک، حـاع، ظانـه، فـروظتن ولـک )وثـل ػوـحن. حنـابراین، حصرد

 .  وكروه نحست

                                                           
گفتگـوخش را انسـام دادهوثاًل وعاوله. 1 که ظرخدار حا فروشـنده  ن شـده، انـد و در آنای  کـاال وعـح  حـه ، قحهـت 

کــه اوحــد اســت وعاولــه بــين آنــان واقــع شــودگونــه فــرد دخگــری وارد وعاولــه شــده وحــا پيشــنهاد قحهــت ، ای 
کـه ظرخـدار حـا وعاولۀ آن وؤون حا فروشنده را حه هن وی، بيشتر حه فروشنده ػنـد خـا اخنكـه در وعاولـۀ وـغکور 

گفتگــوخش را انســام داده ــالث، انــدفروشــنده  کــاالی دخگــری را حــه ظرخــدار عرضــه نهــوده و ووضــب فــرد ث ی 
که قرار بود انسام شودشود وعاوله وی  .  ونتفی شود، ای 

ــه. 2 گــر فــرد حــدون قصــد ظرخــد وارد وعاولــه شــده و بــرای حــاال بــردن قحهــت ،الجت  کــاال ، ا قحهــت بيشــتری بــرای 
کــه ، حــرام اســت د(فتــوی  خــا احتحــاط واضــب )حســب وــورحنــابر  طنــحن عهلــی )نســش(، پيشــنهاد حدهــد

کاول آن در وسألۀ   .  عکر شد« 46»حكن 



    / وعاوالت حاطل و حرام 

که ظحر و نحكی اػ آنان دور است -  .  کند وعاوله، حا وردوان فروواخه و پست 

کند - لوعحن( وعاوله   . بين اعان صجح تا طلوع آفتاب )بين الط 

کسجۀ دخگر -  . وارد حاػار شود، فرد قجل اػ 

 های وکروه  شغل 
هــای عیــل وكــروه شــهرده شــده اســت )وكــروه شــهرده شــدن آن در شــغل . 73 مسأله

که فرد آنها را شغل و حرفۀ ظود قرار دهد(  : ضایی است 

 ؛عحح ححوانات -

 ؛کفن فروشی -

   ؛فروش طعام -

کردن دخگران -  ؛حساوت 

 1.وعاولۀ َصْرف )فروش طال خا نقره حه طال خا نقره( -

                                                           
 . شودعکر وی «وعاولۀ َصْرف»جحث ودر  ،توضحح آن. 1





 

 قراردادهای شرعی

 اههّحت قراردادهای شرعی
کــه هــر . 74 مسأله خــک دارای آثــار و احكــام  قراردادهــای شــرعی انــواع وصتلفــی دارد 

 ؛ حاشد ای وی ویژه

حـا دو خـا طنـد قـرارداد ، لـهغرض و ونظور افـراد اػ انسـام وعاو ،در حعضی اػ ووارد -
الػم است شـراخط ههـان ، خک حدیهی است افراد حا انتصاب هر؛ حاشد قابل انسام وی

 ؛ قرارداد را رعاخت نهاخند
ــه وی  ک ــی  کس ــثاًل  ــری  و ــت دخگ ــه ولكح  ــی ح ــت عوض خاف ــدون در ــالی را ح ــد و ظواه

کنــد، درآورد گـر اػ قـرارداد هجــه )حصشـش( اسـتفاده  کــه آن وـال را، ا حـه طــرف  تـا ػوـانی 
ــت حاصــل نهی ،وقابــل تحویــل نــداده ی ولكح  گــر اػ قــرارداد صــلح ؛ شــود بــرای و ــا ا او 

کند پس اػ انعقاد وصـالحه قجـل اػ تحویـل نحـز طـرف وقابـل والـک آن وـال ، استفاده 
 .  آخد حشهار وی

کنـد  - گر فرد برای رسحدن حـه هـدف ظـود اػ قـراردادی اسـتفاده  در برظی اػ ووارد ا
ــل و ــراداد حاط ــرام وی آن ق ــاه ح ــد گ ــرد؛ حاش گح ــار  ــری را حك ــرارداد دخگ ــه ق ــی طنانش ، ول

 .  وعاوله صححح و ضایز ظواهد بود



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ت ویژهاحكام و شراخط هر قرارداد اػ اههاطالع اػ  ،حنابراین  .  ای برظوردار است ح 

 انواع قراردادهای شرعی
ی تقسحن وی . 75 مسأله کل   :  شوندوعاوالت و قرارداهای شرعی حه دو دستۀ 

ــق شــدن آنهــاقراردادهــ .1 ــرای وحق  کــه ب ــل الػم وی، ایی  ؛ حاشــد قجــول طــرف وقاب
خه، وکالت، وضارحه، وصالحه، اضاره، وانند ظرخد و فروش  . ودخعه، عار

ولـی  ،عقـدها غالجـًا دو طرفـه هسـتند. شـودگفته وـی« عمذ»حه طنحن قراردادهایی 
که عقد بين آنان ونعقد وی واننـد قـرارداد  ؛ بيش اػ دو نفر هسـتند، شود گاهی افرادی 

 . که سه طرف دارد« حواله»
ق شـدن آن نحـاػی حـه قجـول طـرف وقابـل « طرفه خک»قراردادهای  .2 که برای وحق 

 2.گوخند وی« اخقاع»که حه آنها  1وانند ُضعاله؛ نحست

 :  عقدهای شرعی دو دسته اند . 76 مسأله

کـه هـحر خـک اػ دو خـا طنـد طـرف و ونظـور اػ آن وعاولـه« عمفذ الصم» .الف ای اسـت 
تواند حـه دلصـواه ظـود وعاولـه  نهی، های دخگر حدون ضلب ووافقت طرف خا طرف، رادادق

کند که شرعًا حق  فسز داشته حاشد؛ را فسز   . وگر در حعضی ووارد حه ظصوص 

که هـر دو خـا طنـد طـرف خـا خكـی اػ « عمذ خايض» .ب و وقصود اػ آن قراردادی است 
و  3هجــه )حصشــش(، واننــد وکالــت؛ خنــدتواننــد حــه دلصــواه ظــود آن را فســز نهاآنهــا وــی

خه  .  عار
ـــــرارداد ـــــان شـــــراخط و احكـــــام هـــــر ق ـــــه بي ـــــه ح ـــــه  در فصـــــل ،در اداو گان های ضدا

 .  شود وی پرداظته

                                                           
 .  شوددر فصل وربوط حه آن عکر وی ،توضحح ُضعاله. 1

 . شود و نحاػ حه قجول حدهكار نداردحدهكار اػ دین )اسقاط دین( اخقاع وحسوب وی ۀعو   ءابرا ،ههحن طور. 2

که توضحح آن در وجاحث وربوط حه ظود عکر وی ه در برظی اػ ووارد هجه و وکالت الػم ویالجت  . 3  .  شود حاشد 



 

 خريد و فروش )قرارداد بحع(

 تعريف خريد و فروش و اوور وربوط به آن
کـه در آن، خكی اػ وعاوالت راخـذ . 77 مسأله وـالی در وقابـل ، ظرخـد و فـروش اسـت 

 ؛ شوددخگر ونتقل ویعوضی حه فرد 

کـاالی ظـود را در وقابـل وجلغـی پـول حـه دخگـری ، در ظرخد و فروش  که وـثاًل  فردی 
 .  حاشدوی« ظرخدار»و طرف وقابل « فروشنده»، فروشدکند و ویونتقل وی

ض»خا « َوجحع» حه وال فروظته شده و حه عوض آن )قحهت و بهای « ثَهنو»خا « وعو َ
   1.شودگفته وی« َثَهن»، وعاوله(

، و احكام آن را داشته حاشد« ظرخد و فروش»ای عنوان برای آنكه وعاوله . 78 مسأله
که فروظتـه وـی وال، الػم است در آن وعاوله شـود( خک طرف حه عنوان وجحع )طحزی 

 .  عوض و قحهت آن )ثهن( حاشد، و وال طرف دخگر
« پـــول»، )ثهـــن( بـــوده و قحهـــت خـــا عـــوض آن« کـــاال»، وجحـــع، در بيشـــتر وعـــاوالت

 .  حاشندحه ههحن ضهت ظرخدار و فروشنده وعلوم وی 2؛ستا
                                                           

گفته وی« شراء»، و حه ظرخد« بيع»، حه فروش. 1  . شودنحز 
کـاال، عـوض آن حاشـد؛ وثـل آنكـه فـردی حصواهـد 2 . در ووارد نادری هن وهكن است پول حه عنـوان وجحـع بـوده و 

ک کاالیی حدهد. پول نو ظرخداری   ند و در عوض حه عنوان قحهت و بهای وعاوله، حه طرف وقابل 
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گر هر دو طرف . 79 مسأله در این ووارد طنانشـه دو فـردی ، حاشد 1کاال خا وثاًل پول، ا
کـــه فروظتـــه ، کننـــد کـــه وعاولـــه وی خكـــی اػ آن دو شـــیء را حـــه عنـــوان وجحـــع )طحـــزی 

حلی را حـه وـثاًل فـرد اتـووج -قـرار دهنـد ، شود( و دخگری را عوض و قحهت آن )ثهن( وی
که طـال حـه عنـوان قحهـت اتووجحـل حاشـد وقداری طال حفروشد  -و قصدشان این حاشد 

 . احكام ظرخد و فروش را دارد، ای نحز طنحن وعاوله
که هـر کاالیی  گر دو طرف قصد نكنند  ض و قحهـت )ثهـن دهـد عـوخـک وـی ولی ا

ض )وجحع( وعاوله( حاشد خا و گفتـ -عو  گونه وـوارد  کاالهـا   شـود ه ویکه وعهواًل در این 
صـححح بـوده و احكـام هرطنـد  ای طنـحن وعاولـه - حا هن طاق ػده خا وعاوضه شدند

ا ظرخد و فروش )قرارداد بيع( ، حاشدعهووی وعاوالت و وعاوضات بر آن ضاری وی او 
کـــه اظتصـــاص حـــه ظرخـــد و فـــروش دارد  واننـــد ظحـــار  -وحســـوب نشـــده و احكـــاوی 

 .  نحستدر آن ضاری  -2وسلس و ظحار ححوان

 تقسحهات و اقسام خريد و فروش
که اػ  . 81 مسأله ترین آنها وـوارد  وهنظرخد و فروش دارای تقسحهات وصتلفی است 

 :  حاشد عیل وی

کـاال  هـر« دار خا نقد بودنػوان»تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت  .الف خـک اػ 
 ؛ )وجحع( خا بهای آن )ثهن(

و ههــحن طــور « کــاال و ثهــنتحویــل »وســاجل و توضــححات در ایــن حــاره در قســهت 
 . شود عکر وی« ...َسَلف و، نسحه، نقد»قسهت 

 ؛ بودن وعاوله« وشروط خا حدون شرط»تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت  .ب

                                                           
خـال»توان حـه ظرخـد و فـروش  وی ،دو طرف وعاوله برای پول بودن هر. 1 در وقابـل ، پـول نـو»خـا « دخنـار در برابـر ر

کهنه  . وثال ػد« پول 

کــه انســان وــی»توضــحح ظحــار وسلــس و ظحــار ححــوان در فصــل . 2 ــدتوانــد وعوــواردی  عکــر « اولــه را بهــن بزن
 . شود وی



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

ـــاره در قســـهت ظحـــارات )ظحـــار شـــرط و ظحـــار  ،وســـاجل و توضـــححات در ایـــن ح
ف شرط( عکر وی  .  شود تصل 

ه بودن»تقسحن قرارداد ظرخد و فروش اػ ضهت  .ج خـک  هر« عحن شصصی خا در عو 
کاال )وجحع( و بهای آن )ثهن(  ؛ اػ 

کــاال و قحهــت آن )وجحــع و ثهــن(  هــر ،در ظرخــد و فــروش و وعــاوالت دخگــر خــک اػ 
گحـرد ـی در  .ب؛ عـحن شصصـی .الف: وهكن است حه دو صورت وورد وعاوله قرار  کل 

ه خـادی حكـار وـی .عو  که در وساجل ز در ضـهن وثـال در ، درو توضحح این اصطالحات 
 .  شود طند وسألۀ حعد عکر وی

 کّلی در ذّوه  کاال عحن شخصی يا 
ن ظرخـداری وی 55وشتری وثاًل  . 81 مسأله سـاس ؛ کنـد کحلـوگرم بـرنذ حـا ویژگـی وعـح 

ی تحویــل وی  کحســۀ، فروشـنده حــا انتصــاب ظــود ــه و حــه و در  1؛دهــد بـرنذ وــغکور را تهح 
ـه و کحسـه بـرنذ در عو  عهـدۀ فروشـنده واقـع شـده و حـا  حقحقت ظرخـد و فـروش بـر خـک 

ن حـه ظرخـدار حـدهكار شـده ، انسام وعاوله ات وعـح  کحسـه بـرنذ حـا ظصوصـح  ی خـک  و
 .  است

گونــه وــوارد کــاالی وــورد وعاولــه  گفتــه وی ،در ایــن  ــی»شــود  ــۀ فروشــنده 2کل  « در عو 
 .  است

گر هنگام وعاوله ا ا ن نهوده و وعاولـه ر ،او  کحسۀ برنسی را انتصاب و وعح  ا بـر احتدا 
کحسه واقع ساػند  .  حاشد وی« عحن شصصی»کاالی وورد وعاوله ، ههان 

که در وسألۀ قجـل عکـر شـد . 82 مسأله کاالها وانند وثالی  طـوری اسـت  ،حسحاری اػ 
ۀ فروشـنده واقـع شـود خـا عـحن شصصـی و  که وعاولۀ آن وی ی در عو  کل  تواند حه صورت 

                                                           
کــاال را در ههــان . 1 کــاالی وــغکور در نــزد فروشــنده ووضــود حاشــد خــا نــه و خــا  کــه  وسلــس وعاولــه و فرقــی نــدارد 

 .  کاال بپرداػد خا حعد اػ آن لحظاتی پس اػ ظرخد

ی». 2 کـاال حـه صـورت عحه و ،در اخنسا« کل  خـاد نحسـتعنـای ظرخـد و فـروش  ـی در حل؛ هـده و حـه وقـدار ز کل  كـه 
ه در برابر عحن شصصی حكار وی  . رود و توضحح آن در وتن عکر شده است عو 
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کنندۀ هر ـت، حاشد خک اػ دو قسن وغکور وی آنشه تعحين  ط انسـام وعاولـه توسـ کحفح 
که در وسألۀ قجل عکر شد  1؛طرفحن حا توضححی است 

ــه   ــی وعاول ــورت عــحن شصص ــه ص ــًا ح ــه غالج ک ــوری اســت  کاالهــا ط ــی اػ  ــا برظ او 
کاالهای؛ شود وی  .  ستعهلو وانند ظانه و 

 کّلی در ذّوه يا عحن شخصی  قحهت )ثهن( 
کــه در وســألۀ  . 83 مسأله ن( نحــز عکــر شــد در وــورد بهــای وعاولــه )ثهــ« 65»تقســحهی 

گر وعاوله بر پول خا؛ وضود دارد که ا صـی حـه عنـوان قحهـت  حه این صورت  کاالی وشص 
ــود  ــن( واقــع ش ــک اســكناس  -)ثه ــتری قجــل اػ وعاولــه خ ــزار 55وــثاًل وش ــه  ه ــانی ح توو

کـاال را حـه ههـحن پـول ظرخـدم ،فروشنده داده در طنـحن وـواردی  - ساس حه او حگوخـد 
   ؛است« عحن شصصی»شود ثهن  گفته وی

کاال را حه قحهت  گر وثاًل وشتری  ا ا تووـان اػ ، هـزار 55سـاس ، تووـان حصـرد هـزار 55او 
کرده و حه فروشنده حدهد  که در حقحقت حا انسام وعاوله ظرخـدار  -ضحب ظود ظارح 

کـه وعاولـه بـر پـول  - تووان حه فروشنده حدهكار شده اسـت هزار 55 در طنـحن وـواردی 
صــی واقــع نشــده ــه»، د ثهــنشــو گفتــه وی ،وشص  ــی در عو  کــه  اســت« کل  و فرقــی نــدارد 

نــی را حدهــد خــا نــه و خــا پــول را در  وشــتری در نــزد ظــود تصــهحن داشــته حاشــد پــول وعح 
کاال بپرداػد خا حعد اػ آن  2.3ههان وسلس وعاوله و لحظاتی پس اػ ظرخد 

                                                           
ه»ونظور اػ . 1 ی در عو  ۀ فـرد ، در این تقسحن« کل  که حا انسام ههحن وعاوله حه عهده و عو  حدهی و دخنی است 

ۀ فردی وضود داشته؛ شود ثاحت وی گر دین و حدهی قجل اػ انسام وعاوله بر عو  ا ا اشد و حصواهنـد آن را ح او 
کننــد کــه اػ دخگــری دارد ،وثــل اخنكــه فــرد - وعاولــه  حصواهــد حــه ظــودش خــا حــه شــصص ثالــث  ،طلجــی را 

که در فصل  احكام ویژه - حفروشد  . شود عکر وی «فروش طلب»وجحث  ،«ینَد »ای دارد 

که ظرخدار حا توافق فروشنده. 2 کـه  بپـرداػد خـا وعاولـه  قصد دارد ثهن وعاوله را حعداً  ،وانند وعاولۀ نقدی  ای 
 ؛ شود حه صورت نسحه واقع وی

ـه اسـت و در وعاولـۀ سـلف ،در وعاولۀ نسحه ،شاخان عکر است ـی در عو  کل  ههـواره  ،ههـواره ثهـن وعاولـه 
کــاال ــه اســت و توضــحح بيشــتر در وــورد اقســام وعاولــه اػ نظــر تــأظحر در پرداظــت ثهــن و  ــی در عو  کل  در  ،کــاال 

 .  شود عکر وی «573و  572»وساجل 

ــد3 ــس اػ ظرخ ــه وشــتری پ ک ــاال . در وــواردی  ــتگاه  ،ک ــحدن )دس کش ــارت  ک ــت قحهــت )ثهــن( اػ  ــرای پرداظ ب
ه است، کند ظوان( استفاده وی کارت ی در عو  کل   . نه عحن شصصی ثهن وعاوله 
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 کّلی در وعّحن، کاال يا ثهن 
کــاال حــه صــورت  . 84 مسأله ن»گــاه وعاولــه بــر  ــی در وعــح  شــود و آن در  م ویانســا« کل 

نی )عحن شصصی( وضود داشـته و وعاولـه بـر قسـهتی اػ  کاالی وعح  که  وواردی است 
 ؛ آن واقع شود

کــه در فروشــگاه وضــود  3وثــل آنكــه وشــتری   ن بــرنذ را  کحســۀ وعــح  کحلــوگرم اػ خــک 
شــده  ظرخــداری کحلــوگرم بــرنذ 3هرطنــد  گونــه وــوارد در ایــن، ظرخــداری نهاخــد، دارد

ن ن واقـع وی، نگردخده دقحقًا وعح  خـا وثـل آنكـه  شـود ولی وعاوله بر وقداری اػ وال وعح 
کــه در طــال فروشــی ووضــود  3ظرخــدار ظصــوص خــک عــدد اػ  ه طــالی وثــل هــن را  ســك 

کنــد کنــد ظرخــداری  ن  در وــورد بهــای  ،ههــحن توضــحح؛ اســت حــدون آنكــه آن را وعــح 
 . وعاوله )ثهن( نحز وضود دارد

ی در ، در بيشتر ووارد  ن در وساجل آخندهکل   . احكام عحن شصصی را دارد، وعح 

 شرايط صّحت خريد و فروش 
گـردد، طور صححح انسام شود برای آنكه ظرخد و فروش حه ، حاخد شراخطی وراعـات 

يفذاس و برظـی اػ آنهـا شـراخط ؛ )قرارداد بيـع( اسـت اصل هعاهلهبرظی اػ آنها شراجط  خش
)ثهـن(  لیمفث نو)وجحـع( و  شفىد وخحفه هیکااليی که فش  و حعضی دخگر شـراخط فشوشًذه

که احكام آنها در وساجل حعد عکر ویوی  .  شودحاشد 

 شرايط اصل وعاوله )قرارداد بيع( 
حاخــد شــراخط عیــل را داشــته  ،اصــل ظرخــد و فــروش )عقــد خــا قــرارداد بيــع( . 85 مسأله

 :  حاشد

  ؛اخساب و قجول انسام شود -
   ؛وواالت بين اخساب و قجول رعاخت شود -

   ؛وطاحقت حاشد، خساب و قجولبين ا -



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ــاوعلوم اســت، ظرخــد و فــروش - ــا ن فــاق نحفتــاده خ کــه هنــوػ ات  ــه اوــری  واحســته و ، ح
ق نجاشدو    ؛عل 

ت ػوان، ظرخد و فروش -    .نجاشد دار و ووق 

 : شود حه توضحح این شراخط پرداظته وی، در اداوه

 2 . ايجاب و قجول انجام شود 
؛ گحـرد صـورت وی« قجـول»و « اخسـاب»سـام ظرخد و فروش )قرارداد بيـع( حـا ان . 86 مسأله

که در اداوه عکر شده روشن ویاػ وثال، وعنای اخساب و قجول  1.شود هایی 

ــه دو صــورت انســام وــی در وســاجل حعــد ؛ لفظــی و عهلــی: شــوداخســاب و قجــول ح
 .  شودتوضحح آن عکروی

o ايجاب و قجول لفظی .الف 
کـــه وقصـــود را حفهه . 87 مسأله کالوـــی  ـــا هـــر  ـــداخســـاب و قجـــول لفظـــی ح انســـام ، ان

ـت »خـا « فـروظتن»: حگوخـد قصد فروظتن والوثل اخنكه فروشنده حه ؛ شود وی حـه ولكح 
گفتن آن حه قصد فروش «وعاوضه نهودم»خا « تو در آوردم گرفته ، که حا  اخساب صورت 

کـردن آن و ظرخـد حگوخـد کـردم»خـا « ظرخـدم»: است و ظرخدار حه قصـد قجـول  خـا « قجـول 
ت»خا « پغیرفتن» گفتن آن حه قصـد ظرخـد« در آوردم ظود حه ولكح  قجـول صـورت ، که حا 

 .  پغیرفته است

کلهاتی اػ این قجحل کلهات و   .  شودناوحده وی« صحغۀ ظرخد و فروش» ،این 

ــد . 88 مسأله ــد حگوخ ــه قصــد ظرخ ــدا وشــتری ح گــر احت ــدم»: ا و ســاس فروشــنده « ظرخ
کــردم»: حگوخــد  صــحححطــور  اشــكال نــدارد و اخســاب و قجــول حــه، «فــروظتن»خــا « قجــول 

 .  انسام شده است

                                                           
کـالم خـا ا حه وعنای حكار ،انسام اخساب و قجول در قرارداد ظرخد و فروش ،حه بيانی ساده. 1 کـاری بـردن  نسـام 

کــه نشــان ــق شــدن ظرخــد و  اســت  دهنــدۀ ظرخــد و فــروش حاشــد و ظرخــدار و فروشــنده آن را حــه قصــد وحق 
 .  فروش انسام دهند



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کـــه الػم نحس . 89 مسأله ت ـــــاػ توضـــححات عکـــر شـــده در وســـاجل قجـــل وعلـــوم شـــد 
کــافی  صــحغۀ ظرخــد و فــروش حــه زحــان عربــی حاشــد و انســام آن حــه زحان هــای دخگــر نحــز 

 .  است

o ايجاب و قجول عهلی .ب 

ــد و فــروش ، کــه در آن -اخســاب و قجــول عهلــی  گفــتن صــحغۀ ظرخ وعاولــه حــدون 
کــه در اداوــه ؛ هــای وصتلفــی دارد وشر - شــود انسـام وی اػ ضهلــۀ آنهـا وــواردی اســت 

 . گردد عکر وی

  کاال يا قحهت آن )و انجام ايجاب و قجول با رّد  عاطات(و بدل نهودن 

کــاال )وجحــع( و قحهــت آن  دو طـرف وعاولــه وی . 91 مسأله تواننــد حــا رد  و حـدل نهــودن 
کـه حـه آن وعاولـه را انسـ - حـه قصـد ظرخـد و فـروش -)ثهن( خـا خكـی اػ آن دو  ام دهنـد 

 . شود گفته وی« عاطاتیو»خا بيع ظرخد و فروش 

گونه قابل انسام استظرخد و فروش و   :  عاطاتی حه سه 

کــاال را حــه قصــد فــروش حــه وشــتری داده و ظرخــدار هــن آن را حــه قصــد  .1 فروشــنده 
کــه در ایــن وــورد کــاال وعاولــه انســام شــده و ، ظرخــد حگحــرد  حــا ههــحن رد  و حــدل شــدن 

 1.ار حاخد ثهن را بپرداػدظرخد

را حه قصد ظرخد حه فروشنده داده و او هن حـه ههـحن  - وثاًل پول -ثهن ، ظرخدار .2
کـه حـه ههـحن رد  و حـدل شـدن پـول وعاولـه انسـام شـده و فروشـنده حاخـد ، قصد حگحرد 

 .  کاال را حه ظرخدار حدهد

کــاال را حــه قصــد فــروش حــه وشــتری حدهــد و ظرخــدار حــا د .3 ادن ثهــن حــه فروشــنده 

                                                           
ت. 1 کاالود  که در وجاحث حعدی ،دار خا نقد بودن قحهت )ثهن( خا  وسـاجل وربـوط حـه  ،وسألۀ دخگری است 

کاال عکر وی ،آن  . شود وانند ػوان پرداظت ثهن و 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــه در ایــن وــورد پــس اػ رد  و حــدل شــدن هــر دو )کــاال و  ــد  ــد نهاخ فروشــنده قصــد ظرخ
 1.شود وعاوله انسام وی، ثهن(
 کتجی  انجام ايجاب و قجول به صورت 

واننــد نوشــتن صــحغۀ  -« نوشــتن وتنــی»تواننــد حــا  فروشــنده و ظرخــدار وی . 91 مسأله
که در وسألۀ  ظرخـد و فـروش ، «وعاولـهاوضـاء وـتن »خا  -عکرشد « 65»ظرخد و فروش 

ـه؛ سـند رسـهی حاشـد خـا غحـر آن، را انسام دهند و فرقـی نـدارد آنشـه نوشـته شـده  ،الجت 
کار حه قصد ظرخد و فروش حاشد  .  حاخد انسام این 

o وساجل تکهحلی ايجاب و قجول 
عهلی وانند احكام وعاولۀ لفظـی اسـت و تهـام شـراخطی  ۀاحكام وعاول . 92 مسأله

گر  .  در هر دو ضاری است ، دخدهکه در وساجل قجل و حعد عکر 

گـر ظرخـد و . حنـابراین، اخساب و قجول الػم نحست در خک وكـان انسـام شـود . 93 مسأله ا
ــا اػ طریــق شــجكۀ  ــا وــتن ارســالی خ گوشــی ههــراه حــه صــورت لفظــی خ ــا  ــا ح فــروش تلفنــی خ

ـه حاخـد ؛ صـححح اسـت، نگـاری و واننـد آن انسـام شـود اخنترنت و ههحن طـور حـا ناوـه الجت 
گردد - شود عکر وی« 75»که در وسألۀ « وواالت»اػ ضهله  - شراخط وعاوله  2.رعاخت 

                                                           
ل بيــان دقحــق حــه. 1 کــاال حــه وشــتری ، تر در وــورد او  کــاال اػ ضانــب وشــتری « اخســاب»دادن  گــرفتن  « قجــول»و 

کاال؛ حاشد وی گرفتن  ه حاشـد  ،پس وشتری حا  گر بهای وعاوله )ثهن( در عو  کـه در ایـن  -والک آن شده و ا
 ؛ وجلغ ثهن را حدهكار شده است - غالجًا طنحن است، گونه ووارد

م گــرفتن آن « اخســاب»، پرداظــت بهــای وعاولــه )ثهــن( حــه فروشــنده، در وــورد دو  پــس ؛ حاشــد وی« قجــول»و 
کــاال گـرفتن قحهــت )ثهـن( والــک آن شـده و اػ آن پــس طنانشـه  وشــتری ، عـحن شصصــی حاشـد، فروشـنده حــا 

ه حاشد والک آن وی ی در عو  کل  گر  گرفتن ثهن، حاشد و ا کاال وی، فروشنده حا   .  گردد حدهكار حه 
م در وــورد  ــدل شــدن خكــی اػ آنهــا )کــاال و ثهــن(، ســو  ــا رد  و ح خــک اػ   هنــوػ وعاولــه تهــام نشــده و هــحر ،ح

کاال نهی  .  شوند فروشنده و ظرخدار والک ثهن و 
ه شـراخط دخگـری نحـز  - غحر اػ انسام اخسـاب و قجـول -در حعضی اػ ووارد والک شدن طرفحن وعاوله  ،الجت 

کاال و قحهت آن حاخـد قجـل اػ ضـدا شـدن وثل اخنكه در وعاولۀ َصْرف )ط، دارد ال خا نقره در وقابل طال خا نقره( 
 . که توضحح آن در وحل  ظود عکر شده است، طرفحن وعاوله اػ خكدخگر تحویل داده شود

که در این حصش عکر وی. 2 ت وعاوله  وراعات شراخط ویژۀ برظـی ، شودعالوه بر رعاخت شراخط عهووی صح 
که در فصـل ، بيع صرف نحز برای صححح بودن وعاوله الػم است، بيع سلف، حهوعاوالت وانند بيع نس

 . شودوربوط حه آنها عکر وی
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گــر وعاولــه حــا ترکحجــی اػ اخســاب و قجــول لفظــی و عهلــی انســام شــود . 94 مسأله  ،ا
 ؛ اشكال ندارد

ــد  ــنده حــه دخگــری حگوخ ــل فــالن وجلــغ »: پــس طنانشــه فروش کــاال را در وقاب فــالن 
کــاال را حــه قصــد ظرخــد اػ وحــل  ظــود بــرد« فــروظتن ارد و خــا پــول را حــه قصــد و او هــن آن 

 .  وعاوله صححح است، ظرخد در اظتحار فروشنده قرار دهد

کـــاالیی را ســـفارش دهـــد . 95 مسأله گـــر وشـــتری  فـــروش  هـــدهدار حـــه عوـــثاًل وغـــاػه، ا
ــد کــن 555»: حگوخ ــراخن ارســال  ــه فــالن قحهــت ب و وقصــودش اػ « عــدد اػ فــالن ضــنس ح

حــا ، فــروش حاشــد، نظرخــد بــوده و قصــد فروشــنده هــن اػ قجــول آ، ههــحن ســفارش دادن
ق شده است، انسام سفارش و قجول آن  1؛وعاوله وحق 

گر وقصود اػ سفارش دادن ظرخد نجاشد ا ا حلكـه وـثاًل حصواهنـد هنگـام تحویـل ، او 
حــا ســفارش دادن ، ای دخگــر وعاولــه را انســام دهنــد گونــه حــا پرداظــت پــول خــا حــه، کــاال

ق نشده است وعاوله  .  ای وحق 
ت وعاولـه نحسـتثجت رسهی و قانونی ش . 96 مسأله گـر قـرارداد شـرعی  رط صـح  و ا

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

 1 . وواالت بين ايجاب و قجول رعايت شود 
حـه ؛ رعاخـت شـود« واالت بين اخسـاب و قجـولو»در ظرخد و فروش الػم است  . 97 مسأله

کـــه تـــا وقتــی فروشـــنده  کنـــد، ظرخـــدار، اػ فـــروش ونصـــرف نشــدهایــن وعنـــا  . آن را قجـــول 
گـر وـثاًل فروشـنده حگوخـدحنابراین،  و ظرخـدار حـه قجـول وجـادرت نكنـد تـا آنكـه « فـروظتن»: ا

                                                           
گـردد، حدیهی است برای آنكه وعاوله صححح حاشد. 1 گـر وـثاًل ؛ حاخـد سـایر شـراخط وعاولـه نحـز رعاخـت  پـس ا

ـه و هـر هر، )وجحع و ثهن( کاال و قحهت آن ت دو در عو  کـه در وسـألۀ ههـ - دار حاشـددو وـد  « 573»ان طـور 
ا طنانشه وعاوله نقد حاشد و دو طرف پس اػ وعاوله؛ وعاوله حاطل است - شود عکر وی کـاال و پـول را  ،او 

ـه؛ حا رضاخت خكدخگر حا تأظحر تحویل دهند اشـكال نـدارد کـه در  ،الجت  بيـع َصـْرف حكـن ویـژه ظـود را دارد 
 .  شودعکر وی« 443» وسألۀ
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گردد ق نشده است، «ظرخدم»: ساس حگوخد، فروشنده اػ فروش ونصرف   ؛ وعاوله وحق 

گــر فرو  ــا ا اخنكــه ظرخــدار قجــول حهانــد تــا  شــنده اػ فــروش ونصــرف نشــود و ونتظــراو 
 .  وعاوله صححح است، «ظرخدم»: حگوخد

 5 . بين ايجاب و قجول وطابقت باشد 
ــو . 98 مسأله ــد قج ــه حاخ ــ لدر وعاول ــت و ویژگیظرخ ــر قحه ــاال و  دار اػ نظ ک ــود  هــای ظ

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

ــا ظرخــدار ؛ «را صــد هــزار تووــان فــروظتن چففادس ایــن پارطــۀ »: نده حگوخــدفروشــ - او 
 .  «را صد هزار تووان ظرخدم پیشاهًیاین پارطۀ »: حگوخد

ـا ظرخـدار ؛ «تووـان فـروظتن صفذ هفضاسایـن پارطـۀ طـادری را »: فروشنده حگوخد - او 
 .  «تووان ظرخدم يىد هضاساین پارطۀ طادری را »: حگوخد

آنكــه  بففه شففش ایــن ونــزل را پانصــد وحلحــون تووــان فــروظتن »: فروشــنده حگوخــد -
ــدار حاشــد - واننــد هزخنــه ســند ػدن -های ضــانجی فــروش  هزخنــه ــر عهــدۀ ظرخ ــا ؛ «ب او 

: خـا حگوخـد« ظرخـدم بذوو ايى شفش این ونزل را پانصد وحلحـون تووـان »: ظرخدار حگوخد
ـ» ح  کل  های ضـانجی حـه  ه هزخنـهاین ونزل را پانصد وحلحـون تووـان ظرخـدم حـه شـرط آنكـه 

 1.«عهدۀ فروشنده حاشد
گـــر وشـــتری در هنگـــام قجـــول . 99 مسأله کـــه ، ا اتی را  حعضـــی اػ شـــراخط و ظصوصـــح 

کــرده خــا اصــل وعاولــه را تنهــا حــه صــورت صــوری و ، فروشــنده در اخســاب ظــود لحــاظ 
ی نداشـته کـاال ، حاشـد ظاهری پغیرفته و در قجول آنها قصد ضد  وعاولـه واقـع نشـده و 

ت طرف وقابل در )وجحع( و بهای وشـتری حـق  . حنـابراین، آخـد نهی آن )ثهن( حه ولكح 
کاال حداند  2؛ندارد ظود را والک 

                                                           
 .  عکر شده است 32وسألۀ  ،4ح ،هًهاج الصالحیىدر  ،این وورد توضحح بيشتر در. 1

ی وضود داشته حاشد وجنی ،ودرک قانونی. هرطند 2 ت و  . بر والكح 
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ه گر فروشنده اػ قصد وشتری اطالع نداشته حاشد ،الجت  ه حه ظاهر  وی، ا تواند حا توض 
ی و حقحقی است که وعاولۀ ضد   .  وعاوله را صححح حداند، کالم خا عهل وشتری 

گــر پـــس ،ههــحن طـــور عـــای صــوری بـــودن حنهاخـــد، اػ انســـام وعاولــه ا ، ظرخـــدار اد 
ه حـه  -تواند وعاوله را  وی، طنانشه فروشنده حه حرف او اطهحنان نداشته حاشد حا توض 

ی آن  .  صححح حداند - ظاهر ضد 

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

 7 .که هنوز اّتفاق نحفتاده   1يا ناوعلوم است وعّلق نجاشد وعاوله بر اوری 
کــه هنگــام وعاولــه هنــوػ و . 111 مسأله ــر اوــری  ــد و فــروش ب ــق و واحســته بــودن ظرخ عل 

فاق نحفتاده    .صححح نحست ،ات 

فـاق ظواهـد افتـاد  کـه آن اوـر حعـدًا ات  کـه هنگـام وعاولـه وعلـوم حاشـد   ،فرقی نـدارد 
کاال را حه تـو فـروظتن»: وثل اخنكه فرد حگوخد ل  ،این  کـه او  خـا واقـع  «وـاه فـرا رسـدػوـانی 

هـای دظترانـه را ایـن لجـاس»: وانند اخنكه فروشنده حگوخد ،شدن آن اور ناوعلوم حاشد
د شود ،حه تو فروظتن که براخن فرػند پسر وتول   2.«ػوانی 

کــه هنگــام وعاولــه وعلــوم و . 111 مسأله ــق و واحســته بــودن ظرخــد و فــروش بــر اوــری  عل 
فاق افتاده حاشد    .صححح نحست، نحست ات 

گـر »: طنانشه فروشنده حه قصد فروش حگوخد ،ینحنابرا کتاب را حه تو فـروظتن ا این 
کـه نهی« وانند آن را در ظانـه داشـته حاشـن دانـد واننـد آن را در  و ایـن در حـالی اسـت 

 .  ای صححح نحستطنحن وعاوله، ظانه دارد خا نه

                                                           
ــق نجاشــد. 1 گــر اصــل وعاولــه قطعــی بــوده و وعل  ــه ا ــا ، ولــی شــراخطی در ضــهن وعاولــه قــرار داده شــود ،الجت  ح

که در قسهت   . وعاوله صححح است ،شود عکر وی «های شرط ویژگی»توضححاتی 

گفـتن ههـحن عجـارت و قجـول آن. 2 که طرفحن حصواهند حـا  اخسـاب و قجـول  ،حكن این وسأله در ضایی است 
ق انسام دهند ـق شـدن وعاولـه؛ وعاوله را حه صورت وعل  که قطعـی و وحق  رسـحدن  واحسـته حـه فـرا ،طوری 

 .  ػوان وغکور حاشد
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 دار نجاشد ووّقت و زوان، خريد و فروش 
کاالیی را تنها حه . 112 مسأله گر فروشنده  ت حفروشدط ا که پس  ،ور ووق  حه این صورت 

؛ ای حاطــل اســتطنــحن وعاولــه، ظرخــدار والــک آن نجاشــد، اػ ســاری شــدن آن ػوــان
ه نـی شـده حاشـد حفروشـد و در  ،الجت  ـد حـه ػوـان وعح  کاال را حدون آنكـه وقح  گر فروشنده  ا

ن داشته حاشـد خـا وکحـل  که حق  فسز وعاوله را در ػوان وعح  کند  ضهن وعاوله شرط 
ن حاشد کاال در ػوان وعح   .  وعاوله صححح است، در حاػ ظرخد 

کن تساری خا وسكونی و وانند آن برای . 113 مسأله گر اوا ن اػ سـال  ا خـک فصـل وعـح 
کــه، شــود فروظتــه - وــثاًل فصــل بهــار - کــه دو طــرف قصدشــان ایــن اســت  آن  طــوری 

ر ظرخـدار حاشــد و د هـا وـالدر تهـام سـال، در فصـل بهـار، ایـن وعاولـه ولـک حـا انسـام
و  ای فــروش ػوــانی وحســوب شــدهطنــحن وعاولــه 1،هــای دخگــر وــال او نجاشــد فصــل

 2.حاشد حاطل وی

 شرايط فروشنده و خريدار
 . حاخد شروط عیل را داشته حاشد ،فروشنده و ظرخدار هنگام انسام وعاوله . 114 مسأله

   ؛وعاوله را حا اظتحار ظود انسام دهند .1

کــاال )وجحــع( و ظرخــدار والــک ق .2 حهــت )ثهــن( حاشــند خــا اضــاػۀ فروشــنده والــک 
   ؛انسام وعاولۀ آن )وجحع و ثهن( را داشته حاشند

ف در اووالشان( نجاشند .3    ؛وحسور )وهنوع اػ تصر 

                                                           
کـه در فصـل. 1 ی قـجالً  ال ظـود فروشـنده حـاقی حهانـدوـ، ولـک، های دخگـر حه ایـن وعنـا   آن را بـرای خـا اخنكـه و

 .  حاشد حعدًا حه دخگران حفروشد های دخگر حه دخگران فروظته خا قصد داشته فصل

که فروشنده آن وكـان را وـثاًل حـه طهـار نفـر  ،شاخان عکر است. 2 راه شرعی برای انسام طنحن هدفی آن است 
ی در غحـر اػ فـالن فصـل حا هر ،ن وعاولهو در ضه طور وشاع حفروشد ظرخدار حه کـه و کند  آن را ، خک شرط 

کنـد تـا در وـورد اسـتفاده اػ وحـلخـک شـر حـا هـر ،در اظتحار دخگری قرار دهد خا آنكه در ضهن فروش حـا  ط 
کـه آن شـیء .وصالحه نهاخند، خكدخگر ـق حـه دو خـا طنـد  ،وشاع بودن خک شیء حه ایـن وعنـا اسـت  وتعل 

گونه نفر حاشد که سهن هرا حه  ی  اػ دخگران نجاشدضدا و و ،خک ی   . سز 
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 .  قصد انسام وعاوله را داشته حاشند .4

 .  در وساجل آخنده عکر ظواهد شد ،احكام این شراخط 

 2 .وعاوله را با اختحار خود انجام دهند 
ظرخـــدار و فروشـــنده حاخـــد حـــا اراده و ، ه صـــححح حاشـــدبـــرای آنكـــه وعاولـــ . 115 مسأله

کسـی کـراه( حـه انسـام ادو را وادار ) خكـی اػ آن دو خـا هـر، اظتحار ظود وعاولـه نهاخنـد و 
کـه وادار ). حنابراین، وعاوله نكرده حاشد کـراه( حـه انسـام وعاولـه شـده اوعاولـۀ فـردی 

 .  حاطل است

کـه فـردکراه است در اخنسـا او آنشه در حكن « کراها» دخگـری را ، حـه ایـن وعناسـت 
گونـه کند حه  کـرده و  الزام و اور حه ظرخد خا فروش  ی حترسـد طنانشـه وصالفـت  کـه و ای 

آن فرد خا شصص دخگر ضرر خا آسحب ضـانی خـا روحـی خـا وـالی ، وعاوله را انسام ندهد
ــر او وارد آورد ــاحق  ب ــه ن ــی ح ــا آبروی ــرد؛ خ ــزام آن ف ــر و ال ــه او ــه اخنك ــا ت، ط ــراه ح ــد و هه هدخ

 .  ترساندن و هشدار و وانند آن حاشد خا نه
 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،توضححات بيشتر این ووارد

ـق  . 116 مسأله که در وسألۀ قجـل بـرای تحق  خـا آنشـه در « کـراها»در وورد ضرر و آسحجی 
کراه است عکر شد ه حه دو نكته الػم است ، حكن ا  :  توض 

ــل آن .الففف کــه تحه  رای فــرد وعهــول و وتعــارف بــ ،ضــرر خــا آســحب طــوری حاشــد 
گزیر اػ انسام وعاوله حه حساب آورند 1؛نجاشد ی را نا که عقال و  ؛ طوری 

ه که وی ،الجت  تنها حه ضهت اقـدام ، ترسد بر او وارد آخد الػم نحست آسحب و ضرری 
که  دخگری بر ظود گـر حترسـد طنانشـه وعاولـه؛ کراه شده( حاشدااو )فردی  ای را  حلكـه ا

کرده انسام ندهدکه دخگری او را  ی ، حه آن اور  قـحن و اقداوی نسجت حه حعضی اػ وتعل 
ـت دارد انسـام  کـراه خـا ، دهـد که اوور آنهـا بـراخش اههح  حـاػ هـن حـا وضـود شـراخط وـغکور ا

ق شده است، حاشد کراه ویاآنشه در حكن   ؛ وحق 
                                                           

ل اشصاص. 1 ت و ضعف ضرر و آسحب و نحز تحه   . حاشد وتفاوت وی ،این اور نسجت حه شد 
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ای ضـرری حـه خكـی اػ اعضـ، کنندۀ حه وعاوله خا غحر او وثل آنكه فرد حترسد فرد اور
کنـدظانواده آسـحجی هـن حـه او نرسـاند و هرطنـد  ،اش وارد آورد خا فرػندش را اػ او ضـدا 

کـه  ی )فـردی  که اػ این ضهت )ضدایی اػ فرػند خا ضـرر بـر او( بـر و کـراه اآسحب روحی 
ه بوده و وعهوالً  ،آخد شده( وارد وی ل نهی  قابل توض   .  شود طنحن آسحجی تحه 

ر حاشــددر اقــ، تــرس اػ آســحب و ضــرر .ب گــر فــرد . حنــابراین، دام فــرد بــر وعاولــه وــؤث  ا
که حه انسام آن اور شده را انسام ندهد حترسد طنانشه وعاوله دخگـری آسـحجی حـه ، ای 

ی برساند ی انگحزۀ دخگری برای وعاوله داشته حاشد و وعاوله را حـه ضهـت آن ، و ا و او 
 .  کراهی نحستاای  طنحن وعاوله ، ترس واقع نساػد

ـق ویاا آنشـه در حكـن خـ« کراها» . 117 مسأله کـه راه  کـراه اسـت در صـورتی وحق  شـود 
خه برای اقدام نكردن فرد حه وعاولـه  طاره گرفتن اػ دخگران خا فرار خا تور کهک  ای وانند 

ت فوق ل نهی وضود نداشته حاشد خا این اور حا وشق  که وعهواًل تحه  شـود ههـراه العاده 
 ؛ بوده و حرضی حاشد

گر وثاًل حتواند هنگ ی بـرای وعاولـه ننهاخـد، ام انسام وعاولهپس ا کـراه ا، قصد ضد 
ق نهی  1.گردد وحق 

گر فرد اػ ترس اخنكه شصص دخگری حه او ضرر خا آسحب برسـاند . 118 مسأله وـثاًل  - ا
ی را بجرد ی و حدون آنكه اػ طـرف آن شـصص خـا فـرد دخگـر الـزام و ، وعاوله نهاخد - آبرو

ــد ــده حاش ــه ش ــه وعاول ــر ح ــغکور ، او ــه و ــاوعاول ــی نج ــراخطکراه ــایر ش ــود س ــا وض ، وده و ح
   .صححح است

ت شراخط اضطراری وانند فقر ،ههحن طور  گر حه عل  ناطار حاشـد ظرخـد خـا فـروش ، ا
کهتر اػ قحهـت هرطند  ،حاشدوغکور صححح وی ۀوعاول، را انسام دهد فروش وال حه 

 .  حاػاری و خا ظرخد حه بيش اػ قحهت حاػاری آن وال حاشد

گر فرد اػ ترس اخنكه ش . 119 مسأله صصی حه او ضرر برساند ظرخد خـا فـروش را انسـام ا
                                                           

کـار ،اطالعی و ضهل وگر آنكه اضطراب خا ترس خا غفلت خا بی. 1 گـردد گحـری ایـن راه وانع حه  کـه در ایـن ، هـا 
 .  گردد ق ویکراه وحق  ا، صورت حا وضود سایر شراخط
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کراهـی نجـوده و حـا وضـود اشده  وعاولۀ انسام، ولی شرعًا وستحق  آن ضرر حاشد، دهد
 ؛ صححح است، سایر شراخط

گــر وــثالً   ایــن وعاولــه را »: وســتحق  قصــاص حاشــد و ولــی  وقتــول حگوخــد، فــرد پــس ا
کـه شـرعًا اسـتحقاق وطالجـۀ خـا طلجكـ، «کـننتـو را قصـاص وـیوگرنـه  ،انسام حـده ار ی 

طلــجن را وگرنــه  ،ایــن وعاولــه را انســام حــده»: طلــب ظــوخش را دارد حــه حــدهكار حگوخــد
کنــد، و فــرد اػ تــرس قصــاص خــا وطالجــۀ طلــب« کــننوطالجــه وــی ، اقــدام حــه آن وعاولــه 

 .  کراهی نحستاای طنحن وعاوله

گر بر فردی واضب حاشد وعاولـه . 111 مسأله ی ،ای را انسـام دهـد ا اػ انسـام آن  ولـی و
ــر وعاولــه نهاخنــد، اوتنــاع ورػد ــا اآن وعاولــه ، طنانشــه او را وسجــور ب کراهــی نجــوده و ح

 ؛ وضود سایر شراخط صححح است

کـاالیی را حفروشـد و او  وثل آنكه بر اساس شرط ضهن عقدی بر فرد واضـب حاشـد 
ی را وسجــور حــه انســام وی، کــه در طنــحن وــوردی، حاضــر حــه انســام آن نشــود  تــوان و

 .  وعاوله نهود

کننـد . 111 مسأله گرظرخدار خا فروشنده را حه نـاحق  حـه انسـام وعاولـه وادار  طنانشـه ، ا
ی اظتحـــار راضـــی شـــود وعاولـــه ، «راضـــی هســـتن»: وــثاًل حگوخـــد، حعــد اػ وعاولـــه اػ رو

کـــه دوحـــاره وعاولـــه را انســـام  ،صـــححح اســـت هرطنـــد احتحـــاط وســـتحب آن اســـت 
 .  دهند

 1 .لک باشندحکن وا والک جنس و عوض آن يا در 

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

 :  خكی اػ سه حالت عیل را داشته حاشند

                                                           
ه. 1  . عکر شده است «63تا  65»در وساجل ، وعنای وعاوله بر عحن شصصی و فرق آن حا وعاوله بر عو 
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   1؛والک آن حاشند، ظود .الف
 ؛ ۀ ناحالغوانند پدر نسجت حه اووال حش   ،ولی  شرعی والک حاشند .ب

   .داشته حاشند 2وکحل والک در انسام وعاوله حاشند خا در وعاوله اضاػه .ج 
نـام دارد « وعاولـۀ فضـولی»، ای انسـام شـودطنانشـه وعاولـه ،در غحر ایـن صـورت

 .  شودکه برظی اػ احكام آن در وساجل حعد عکر وی

کـاال )وجحـع( خـا عـوض آن . 113 مسأله کـه   اػ شراخط صححح بـودن وعاولـه در وـوردی 
ه»)ثهن(  ی در عو  ـه را بـرای دخگـری « کل  که طنانشه فرد وعاولـه در عو  حاشد این است 

ی حاشد، دهدانسام وی ؛ اػ او اضاػه خا وکالت در انسام وعاوله داشته خا ولی  شرعی و
وعاوله  - شود عکر وی «3»پاورقی  ،«553»صفحۀ  وانند آنشه در - در غحر این صورت

 . احكام فضولی را دارد

o فضولی و وساجل ورتجط با آن ۀکام وعاولاح 

  فروش وال ديگری به صورت عحن شخصی 
گر انسان وال دخگری را حه صورت فضولی . 114 مسأله طنانشه صـاحب  4،حفروشد 3ا

وعاولــه ، آن را اضــاػه ندهــد، حــه فــروش آن راضــی نشــود و حعــد اػ انســام وعاولــه 5وــال
گر راضی شده و اضاػه دهد. حاطل است ا ا  6.حاشدویوعاوله صححح ، او 

                                                           
واننــد وحســور  -الػم اســت ســایر شــراخط ، طــور صــححح انســام شــود حــدیهی اســت بــرای آنكــه وعاولــه حــه. 1

م( گردد - نجودن دو طرف وعاوله )شرط سو   .  نحز رعاخت 

کافی ،ارددر حعضی اػ وو. 2 کـه توضـحح آن ا اطهحنان حه رضاخت صاحب وال برای ضایز بودن وعاوله  سـت 
 .  شود در اداوه عکر وی

 . عکر شد« 554»توضحح آن در وسألۀ . 3

کـه در احكـام ویـژه، فضولی واقع شدن وعاولـه در عقـد وضـارحه و عقـد شـرکت ،شاخان عکر است. 4 ای دارد 
 .  شودعکر وی« شرکت»و فصل « وضارحه»فصل 

که والک. 5  . حاشداضاػۀ ولی  شرعی وعحار وی، وحسور است، در وواردی 

که در وورد فروش وال غحر . 6 کـه ، شـود در ایـن قسـهت عکـر وی - طـور فضـولی حـه -وساجلی  در ضـایی اسـت 
ه کاال حه صورت عحن شصصی فروظته ح وعنای وعاولۀ عحن شصصی و وعاولـۀ در توضح؛ شود نه در عو 

ه  . عکر شده است« 63تا  65»ساجل در و ،عو 
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کـــه صـــاحب وـــال وعاولـــۀ فضـــولی را اضـــاػه وی . 115 مسأله آثـــار ، دهـــد در وـــواردی 
 ؛ شود نه اػ ػوان اضاػهصححح بودن وعاوله اػ ػوان وعاوله حساب وی

گوسفند گر در وعاولۀ فضولِی خک رأس  پـس اػ خـک وـاه وعاولـه ، والـِک آن، پس ا
ت وال وشتری است و هه، را اضاػه دهد گر قحهـت شحر و پشن آن در این ود  حن طور ا

کاال بوده و ونافعی داشته حاشد، )ثهن( وعاوله  ولـه وـالاػ ػوـان وعا، ونافع آن، وثاًل 
 .  طرف وقابل است

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

 هان شــده و آن را ردضــاػه دادن پشــحاحتــدا وعاولــه را اضــاػه دهــد و حعــد اػ ا .الففف
ی بی، نهاخد  .  حاشداثر بوده و وعاوله صححح وی طنحن رد 

کند و حعد اػ ردا .ب پشـحهان شـده ، کردن وعاوله حتدا وعاوله را اضاػه نداده و رد 
ولـی ایـن حكـن ؛ اثـر اسـتای بـیطنحن وعاولـه: اندوشهور فرووده، و آن را اضاػه دهد

وراعـات وقتضـای احتحـاط در وـورد  ،واضـبط حنـابر احتحـا ظالی اػ اشكال نحست و
 .  آن ترک نشود

ــاخت قلجــی . 117 مسأله ــد - رض کن ــراػ  ــه فــرد آن را اب ــه حســاب  - حــدون اخنك اضــاػه ح
 :  حنابراین .آخد نهی

گــردد و والــک پــس اػ اطــالع راضــی شــود .الففف گــر وعاولــۀ فضــولی انســام  ــا ، ا او 
کافی ، رضاختش را ابراػ نكند ی برای صححح بودن وعاوله   .  نحسترضاخت و

گر انسان حداند والک .ب ـا حـدون اخنكـه اػ ، ای اسـتراضی حـه انسـام وعاولـه، ا او 
ی اضاػه حگحرد آن را برای او حفروشد  . شودوعاوله فضولی وحسوب وی، و

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

کالم ح .الف « وعاولـه را اضـاػه دادم»: ک حگوخـدوثـل آنكـه والـ؛ طور صرخح هابراػ حا 
کردم»خا « راضی شدم»خا   .  «اوضا 
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کالوی حه .ب کناخه ابراػ  : وثل اخنكه والک ضهت اوضـای وعاولـه حگوخـد؛ ای طور 
 .  «ظداوند حه تو برکت دهد»

کــه وــی؛ ابــراػ عهلــی .ج دانــد وعاولــه فضــولی انســام وثــل آنكــه والــک در حــالی 
کرده و وص، شده  .  رف نهاخدپول آن را قجول 

کسـی وـال دخگـری را حـه . 119 مسأله گر  پـول آن طـور فضـولی حفروشـد حـه قصـد اخنكـه  ا
وعاولــه ، وعاولــه را بــرای او اضــاػه دهــد، طنانشــه صــاحب وــال، ظــودش حاشــد وــال

گــر وعاولــه را بــرای ظودش)صــاحب وــال( او وــی صــححح اســت و پــول وــال شــود و ا
 .  شود صاحب وال وحسوب وی ولک، پول، اضاػه دهد

ـق حـه  ،این وسألهدر حكن  فرقی نحسـت بـين اخنكـه فـرد حـه ظحـال اخنكـه وـال وتعل 
وعاولـه  ،دانسـته وـال دخگـری اسـت خـا حـا وضـود اخنكـه وی آن را فروظتـه، ظودش بوده

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

وــال « علــی»وثــل آنكــه ؛ حصواهــد وــال را بــرای ظــودش )فروشــنده( حفروشــد .الففف
 ،در ایـن صـورت؛ وـال ظـودش )علـی( حاشـد، را حفروشد حه قصـد آنكـه پـول« حسحن»

گر علی هنگام وعاوله حداند صاحب وال راضی حه طنـحن وعاولـه ای بـرای ظـودش  ا
گرفتن الػم نحست ،حاشد )علی( وی  2.وعاوله صححح است و اضاػه 

کـه در ه ،در این صـورت؛ حصواهد وال را برای صاحب وال حفروشد .ب هـان طـور 
کافی نحست و حاخـد ، اشاره شد« 555»وسألۀ  اطهحنان حه رضاخت قلجی صاحب وال 

 . آخد حساب وی وگرنه وعاوله فضولی حه ،حاشد برای وعاوله اػ او اضاػه داشته
که حا دخگـری در وـالی شـرخک اسـت . 121 مسأله کسی  گر  سـهن ظـود و شـرخكش را  ،ا

ه نسـجت حـه سـهن ظـودش صـححح و وعاولـ، حدون اضاػه اػ او در خک وعاوله حفروشد

                                                           
که در وسألۀ حعد ظواهد آود ،این وسأله. 1  . استثنایی دارد 

ک. 2 کـافی اسـت ،رضاخت قلجی صـاحب وـال اسـت و در ایـن وـورد، وال ـه ؛اطهحنـان حـه رضـاخت هـن   ،الجت 
 . های عقالیی حاصل شده حاشدالػم است این اطهحنان اػ راه
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، شـود و طنانشـه شـرخک اضـاػه ندهـد فضـولی وحسـوب وی، نسجت حه سهن شـرخک
کند  1.وشتری حق  دارد وعاوله را نسجت حه حاقحهانده نحز فسز 

گر فرد . 122 مسأله ههـان وـال را ، آن سـاس والـک، طور فضولی حفروشد والی را حه، ا
گــر پــس اػ انســام دو و -حــه شــصص دخگــری حفروشــد  ــی ا والــک اػ وعاولــۀ ، عاولــهحت 

لع شـده و آن را اضـاػه دهـد والـک  وعاولـۀ فضـولی حاطـل بـوده و وعاولـۀ -فضولی وط 
 .  اثر است اضاػۀ حعدی بی ،حاشد و در این وورد صححح وی

کسی وـال دخگـری را حـه . 123 مسأله گر  طـور فضـولی حفروشـد و حـدون آنكـه صـاحب  ا
 ،ل بــرادرش را حفروشــدوــثاًل فــردی وــا، ظــودش والــک آن شــود، وــال آن را اضــاػه دهــد

آن وال اػ طریق ارث حـه او ونتقـل شـود خـا آنكـه حعـدًا آن وـال را اػ ، ساس حا فوت برادر
حاطـل اسـت و اضـاػۀ حعـدی اثـری در آن ، انسـام شـده وعاولـۀ فضـولی، برادرش حصـرد

 2.ندارد

کســــی وــــال شصصــــی را حــــه . 124 مسأله گــــر  طــــور فضــــولی حفروشــــد و آن شــــصص  ا
ــا رد آنكــه وعاولــه )صــاحب وــال( قجــل اػ کنــد را اضــاػه دهــد خ  ۀوعاولــ، نهاخــد فــوت 

ی اثری ندارد  . وغکور حاطل است و اضاػۀ ورثۀ و

  کّلی در ذّوه  فروش وال به صورت 

ۀ ظود حفروشد . 125 مسأله گر فرد والی را در عو  گنـدم را در  55وثل اخنكـه  3،ا کحلـوگرم 
ــل ــام تحوی ــد و هنگ ــری حفروش ــه دخگ ــود ح ــۀ ظ ــه  55، عو  ــق ح ــه وتعل  ک ــدوی  گن ــوگرم  کحل

کســب اضــاػه اػ صــاحب وــال خــا اطهحنــان حــه رضــاخت او -دخگــری اســت  حــه  -حــدون 

                                                           
ض َصْفَقه ظحار» ،حق  فسز در این وورد. 1 که توضحح آن در « تجع   .  شود عکر وی« ظحارات» وجحثنام دارد 

ــد آن را وی، حعــد اػ آنكــه ظــود فــرد والــک وــال شــد ،حنــابراین. 2 ــه توان کــه قــجاًل ح ــه فــردی  ــه او  ح طــور فضــولی ح
ی ظودداری ن حفروشد و وی، بود فروظته  . هاخدتواند اػ فروش آن حه و

گر انسان وـالی را حـدون اضـا. 3 ی حفروشـدا ـۀ و ـی در عو  کل   55وثـل آنكـه فـرد ، ػه و رضـاخت دخگـری حـه صـورت 
ــۀ بــرادر ظــود حــه دخگــری حفروشــد کــه پــس اػ انســام وعاولــه ،کحلــوگرم بــرنذ در عو   55بــرادرش ، حــه ایــن وعنــا 

 . ای احكام فروش فضولی را دارد طنحن وعاوله، کحلوگرم برنذ حه ظرخدار حدهكار شود
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   .شود وعاوله صححح است و فضولی وحسوب نهی، ظرخدار حدهد

ــافتی )ثهــن( وی ،حنــابراین  خ ــه اػ ؛ شــود فروشــنده والــک بهــای در ک ــا ػوــانی  ــی ت ول
گندم اضاػه نگرفته گندم حه ظرخدار حدهكار وی 55، صاحب   1.حاشد کحلوگرم 

 خريد با پول ديگری 
کــاالیی را بــرای ظــودش ظرخــداری  . 126 مسأله کــه قصــد دارد حــا پــول دخگــری  کســی 
و هنگـــام وعاولـــه حدانـــد  2طنانشـــه ثهـــن وعاولـــه )قحهـــت( شصصـــی حاشـــد، نهاخـــد

گرفتن ، ای راضی استصاحب پول حه طنحن وعاوله وعاوله صححح است و اضاػه 
   ؛اػ او الػم نحست

ــ  ــی در عو  کل  گــر ثهــن وعاولــه  ــا ا در هــر حــال وعاولــه صــححح اســت و ، ه حاشــداو 
کـه ظرخدار در صورتی وـی توانـد حـدهحش حـه فروشـنده را اػ پـول شـصص دخگـر بپـرداػد 

 .  حداند صاحب پول حه این اور راضی است
گر انسان حا پول دخگری . 127 مسأله کسب اضـاػه خـا اطهحنـان حـه رضـاخت او  ،ا حدون 

کند کاالیی ظرخداری   : دو صورت دارد 3،برای ظودش 

کـه در وسـألۀ  -وعاوله حـا پـول حـه صـورت عـحن شصصـی  .الف « 63»حـه وعنـایی 
در ایـن ؛ «ظـرم کـاال را حـا ایـن پـول وی»: وثاًل حه فروشـنده حگوخـد؛ انسام شود -عکر شد 
در « 543»تــا « 552» فضــولی حســاب شــده و وســاجل، وعاولــه نســجت حــه پــول ،صــورت

 .  وورد آن ضاری است

                                                           
ــه(خــا حاخــد  ،حنــابراین. 1 گنــدم بــرای پرداظــت حــدهی ظــود اػ وــال او )حاحــت وعاولــۀ در عو  اضــاػه ، اػ صــاحب 

گنــدم 55حگحــرد و خــا اخنكــه  گنــدم اػ وــال ظــود حــه ظرخــدار حدهــد و  های قجلــی را حــه صــاحجش  کحلــوگرم 
 .  برگرداند

گندم ،شاخان عکر است  گنـدم وی، ها وصرف شده خا اػ بين رفته حاشد طنانشه  انـد تو در اخنكـه صـاحب 
کند کسی وطالجه   .  بيان ظواهد شد «آور غصب و سایر اوور ضهان»احكام آن در فصل  ،وال ظود را اػ طه 

ه. 2 ی در عو  کل   .  بيان شد «63»در وسألۀ  ،توضحح وعنای ثهن شصصی و ثهن 

گغشت. 3 که  گـر فـرد اطهحنـان داشـته حاشـد صـاحب پـول رضـاخت دارد انسـان حـا پـول او بـرای  ،ههان طور  ا
کاالیی حصردظود گرفتن الػم نهی، ش  کافی است و اضاػه   .  حاشد این اطهحنان 
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ــ .ب کــاال را حــه ؛ ۀ ظــودش انســام شــدهوعاولــه بــر پــول )ثهــن( در عو   55وثــل آنكــه 
ــه بـرای ظــود ظرخــده هـزار ــق حــه دخگــری  55سـاس  ،تووــان حالغو  کـه وتعل  هــزار تووــانی را 

کرده است وعاولـۀ انسـام شـده صـححح  ،در ایـن صـورت؛ بوده حه فروشنده پرداظت 
کاال وی کـه اػ صـاحب پـول اضـاػه نگرفتـ؛ شود است و ظرخدار والک  ، هولی تا ػوـانی 

 1.واند حدهحش حه فروشنده حاحت ثهن وعاوله حاقی وی
 5 .الّتصّرف( نجاشند وحجور )وهنوع 

کــه شــرعًا وهنــوع اػ انســام  . 128 مسأله خكــی اػ شــراخط فروشــنده و ظرخــدار آن اســت 
 : افراد وحسور عجارتند اػ 2،وعاوله نجاشند

   ؛فرد ناحالغ .1
   ؛فرد دیوانه .2

که اووال ظوخش را ،فرد سفحه .3 کسی  کارهای بيهوده وصرف وی خعنی     ؛کنددر 
کن شـــرع .4  کـــه حـــا ف در اوـــوالش وهنـــوع  ،ورشكســـتۀ اقتصـــادی  ی را اػ تصـــر  و
   ؛است کرده
که در ورض ووت وی .5  ـت طنـحن فـردی وصصـوص ؛ حاشـد فردی  ـه وهنوعح  الجت 

ـانی و در بـيش اػ ثلـث  کهتر اػ قحهت حاػاری خـا حـه صـورت وس  که حه  تی است  وعاوال
   3.حاشداووالش 

o خريد و فروش فرد نابالغ 
ــزناحــالغ و وعاولــۀ فــرد . 129 مسأله ظــواه  ،بــرای دخگــری )بــرای فــرد غحــر وحســور( 4هح 

                                                           
خـا حاخـد اػ صـاحب پـول نسـجت حـه پرداظـت حـدهی ظـود اػ وـال او اضـاػه حگحـرد و خـا اخنكـه ثهـن  ،حنابراین. 1

 . وعاوله را اػ وال ظود حدهد و پول قجلی را حه صاحجش برگرداند

که در وتن عکر وی. 2 کـه در فصـلناوحده وی« سوروح»، شوند افرادی  عکـر « َحْسـر»شوند و آنان حا توضححاتی 
کثـر وـوارد ،شود وی ت دارنـد و در ا فات در اوـوال ظـود وحـدودخ  ، نسجت حه وعاوله و انسام حعضی اػ تصـر 

ۀ ظود نحز وهنوع وی  . حاشنداین افراد نسجت حه وعاوله در عو 

ت. 3 کــه در وــورد وعــاوالت و غحــر وعــاوالت دارنــده توضــحح تكهحلــی در وــورد ایــن افــراد و وحــدودخ  در ، ایی 
 .  شود عکر وی« َحْسر»فصل 

ل. توضحح وعنای و4 ز در ضلد او   . عکر شد« 2»وسألۀ  ،هح 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ش حاشد خا شصص دخگر ی )شصص حـالغ( حاشـد ، ولح  طنانشه حه وکالت خا اضاػه اػ و
ی؛ صححح است ۀ و   1.طه اخنكه وعاوله حا عحن وال دخگری انسام شود خا بر عو 

گر وـثالً  کنـد خـا حـه او اضـاػه دهـد حـا شـصص و، فـرد حـالغی  پس ا ـز ناحـالغ را وکحـل  هح 
کــاالیی را در وقابــل  پــول او و بــرای او کــاالیی را حصــرد )پــول عــحن شصصــی حاشــد( خــا 

کنـد ۀ او )فرد حالغ( براخش ظرخـداری  ؛ ای صـححح اسـت طنـحن وعاولـه، وجلغی بر عو 
اػ اوـوال فـرد حـالغ  کند وعاوله نقد حاشد و قحهت آن در ههان ػوـان خـا حعـداً  فرقی نهی

گردد خا وثاًل نسحه حاشد  .  پرداظت 
کاال و وجلغ آن توسالػم نحست نو ،ههحن طور ات  ط فـرد حـالغ تعحـين ع و ظصوصح 

ــا اضــاػه؛ شــود ــر اســاس وکالــت خ ــالغ در تعحــين وــوارد فــوق ب گــر ناح کــه دارد حلكــه ا ، ای 
 .  هن وعاوله صححح است حاػ، حاشد وستقل 

ــه حــه وســألۀ قجــ . 131 مسأله گــر وغــاػهحــا توض  ــز را فــرد ناحــالغ و، دار )غحــر وحســور( ل ا هح 
کاالهـای او را حفروشـد کند تـا اػ طـرف او  کـه ناحـالغ انسـام وی، وکحل  تی  ، دهـد وعـاوال

 .  صححح است

ـز حـا وـال ظـودشوعاولۀ فـرد ناحـالغ و . 131 مسأله کـن ،هح  ارػشـی  طنانشـه در اشـحای 
ــالغ در آنهــا وعهــول اســت ــا ناح کــه وعاولــه ح الت  - حاشــد )اشــحای َخســحره(  ــنق  واننــد ت

ی صححح وی - ارػش کن    2؛حاشد حا اضاػۀ ولی  شرعی و

کــاال و واننــد نــوع  ،طــه اخنكــه فــرد ناحــالغ در تعحــين حــدود وعاولــه ات  و ظصوصــح 
   ؛و صاحب اظتحار حاشد خا نه وجلغ آن وستقل

ه ی( حـه  ،الجت  کـه وعاولـه بـر وـال ناحـالغ )وـثاًل پـول و حكن وغکور در صورتی اسـت 
ـی در  ،واضـبحنـابر احتحـاط  ن شصصی واقع شـود وصورت عح کل  وعاولـه حـه صـورت 

ۀ ظودش )ناحالغ( این حكن را ندارد  . عو 

                                                           
ه. 1  . عکر شد« 63تا  65»در وساجل  ،توضحح وعنای وعاوله بر عحن و بر عو 

ه. 2 آن وعاولـه را حـا توضـححی  ،«ت داشـتنوصـلح»خـا « نداشـتن وفسـده»ولی  ناحالغ برای اضـاػه دادن  ،الجت 
 . در نظر حگحرد ، شود عکر وی« حسر»که در فصل 
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کــن در ایــنشــاخان عکــر اســت،  گــر وــثاًل طــرف  گونــه وــوارد )وعاولــۀ اشــحای  ارػش( ا
که دست ناحالغ و در اظتحارش وی کند والی  حه صورت شرعی در ، حاشد وقابل شک 

گرفته  .  شود حكن حه شرعی بودن آن وی، خا نه اظتحارش قرار 
گر فـرد ناحـالغ حصواهـد وـال ظـود را وـورد وعاولـه قـرار دهـد . 132 مسأله وـثاًل حـا پـول  ،ا

کنــد کــاالیی ظرخــداری  خعنــی حــدود  ،در وعاولــه نجاشــد طنانشــه وســتقل ، ظــودش 
ــو کــاال و قحهــت آن توســوعاولــه واننــد ن ات  شــود و  ط ولــی  او انســام ویع و ظصوصــح 

طــه در  1؛وعاولــه صــححح اســت ، ل در اضــرای صــحغۀ وعاولــه حاشــدناحــالغ فقــط وکحــ
کن   2؛ارػش و طه غحر آن اشحای 

ــتقل ــالغ وس ــر ناح گ ــا ا ــد او  ــود حاش ــا وــال ظ ــه ح ــه، در وعاول ــحای  - وعاول ــر اش در غح
که در وسألۀ قجل عکر شـد کن حـا اضـاػۀ هرطنـد  ،صـححح نحسـت  - ارػش حا توضححی 

ش حاشد  3.ولح 
گر دو فرد حالغ حا  . 133 مسأله ـز حاشـد و  -خكدخگر وعاوله نهاخند و فرد ناحالغ ا طـه وهح 

ــز نجاشــد طـه و کــاال را حــه  -هح  کــه وــثاًل پـول را حــه فروشــنده و  تنهــا وسـحله و راحــط حاشــد 
گرفتــهطنــحن وعاولــه، ظرخــدار برســاند کــه در حقحقــت بــين دو فــرد حــالغ صــورت  ، ای 

 .  صححح است
ــالغ . 134 مسأله ــرد ناح ــا ف ــه ح کــه وعاول ــر انســان در وــواردی  گ اػ او ، صــححح نحســت ا

گرفتـه، طحزی حصرد خا شحجی حه او حفروشد که اػ او  کاال خا پولی را  کـه  ،حاخد  در صـورتی 
گر وال دخگری بـوده حـه صـاحب آن حدهـد ،ظود او )ناحالغ( است وال ش و ا خـا ، حه ولح 

                                                           
 .  ههان. 1

گر ناحـالغ تحـت نظـارت و اشـراف ولـی  ظـود ،حنابراین. 2 کـاال و - ا ات   - ...اػ نظـر تعحـين قحهـت و ظصوصـح 
کند  . اش صححح است وعاوله ،خا حفروشد کاالیی ظرخداری 

که در فصل  ولی  ناحالغ ویهرطند  ،شاخان عکر است. 3 شود حا وـال ناحـالغ عکر وی« َحْسر»تواند حا توضححاتی 
کند که ناحالغ نهی ،ولی در این وورد وکالت ناحالغ اػ طرف ولی  صححح نحست ،وعاوله  توانـد حدین وعنا 

 . وال ظود )ناحالغ( را وورد وعاوله قرار دهد، حه وکالت اػ ولی  ظوخش
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اخنكه اػ صاحجش برای در اظتحار داشتن و استفاده اػ وـال رضـاخت حصواهـد و نجاخـد 
 1؛شصص ناحالغ برگرداند ظود آن را حه

ــی ــاحب آن را نه ــر ص گ ــا ا ی او  ــناظتن و ــرای ش ــد و ب ــص و  - شناس ــا فح ــد ح هرطن
گرفتــه، راهــی نــدارد - تحقحــق کــه اػ او  اػ طــرف صــاحب آن حاحــت رد  ، حاخــد شــحجی را 

کـرده حدهد خا آن را فروظتـه خـا بـرای ظـود قحهـتوظالن حه فقحر و ثهـن آن را حـه ، گـغاری 
کارفقحر بپرداػد  که در این  کن شرع اضاػه حگحرد 2و احتحاط الػم آن است   .  اػ حا

گـر وـال اػ بـين رفتـه حاشـدشاخان عکر است،  احكـام وـغکور در وـورد عـوض وـال ، ا
ی ضاری وی  .  حاشد و

ــالغ صــححح نحســت . 135 مسأله ــا فــرد ناح کــه وعاولــه ح گــر انســان در وــواردی  ــا او ، ا ح
ی اػ  کند و ضنس خا پول حعد اػ تحویل حه و  : سه صورت دارد، بين برودوعاوله 

ــه .الففف ــز بــوده و ظــودش آن را اػ بــين بــردهو، حش  کی بــوده و آن را  ،هح  وــثاًل ظــورا
 .  است ظورده

ـه در اظتحـار  -تواند عوضش را فرد وی ،در این صورت کـه اوـوالی اػ حش  در صورتی 
ــی ش و ــح  ــدول ــی - حاش ــرد و و ش حگح ــح  ــاػ ول ــودش وطالج ــوع اػ ظ ــس اػ حل ــد آن را پ ه توان

 .  نهاخد
ــه و .ب ــز بــودهحش  ــا ظــودش آن را اػ بــين نجــرده، هح  ی اػ بــين  ،او  حلكــه وــال در نــزد و

ـه ؛ رفته کوتـاهی حش  کوتـاهی او اػ بـين رفتـه خـا اػ بـين رفـتن وـال بـر اثـر  طه اخنكـه در اثـر 
 ؛ نجوده است

ه غحر و .ج ز بودهحش     است. هح 
اػ  ،ػ ولـی  او خـا پـس اػ حلـوعتواند عوضش را افرد نهی ،)ب و ح( در این دو صورت
 .  ظودش وطالجه نهاخد

                                                           
گر حا اضـا. 1 ه ا ی هن ،ههـحن طـور؛ اشـكال نـدارد، وـال را حـه ناحـالغ حدهـد، ػۀ ولـی  الجت  کنـون حـالغ و  طنانشـه و ا

 . حاخد وال را حه ظودش حدهد، رشحد شده

 . خعنی صدقه دادن ظود شیء خا فروش آن و صدقه دادن ثهن آن. 2
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ت وعاوله . 136 مسأله گر انسان حه عل  کـه حـا ناحـالغ در غحـر وـوارد صـححح انسـام  ا ای 
ـــه حـــه دو وســـألۀ قجـــل -داده  وـــالی حـــه او حـــدهكار شـــده و اػ ضهتـــی نحـــز اػ او  - حـــا توض 

کـه  ضاری وی، «تقاص  »خا « تهاتر»در حعضی اػ ووارد احكام ، طلجكار شده حاشد شـود 
 .  شود عکر وی «تقاص  »و « دین»توضحح آن در فصل 

 ها ط بّچهراهکار وناسج برای خريد توس 
کــه در وســألۀ   . 137 مسأله ــه حــه توضــححی  راهكــار شــرعی ، عکــر شــد« 547»حــا توض 

کــاال توســوناســب بــرای  ــهآنكــه ظرخــد  ــز حــههای و ط حش  ، طــور صــححح انســام شــود هح 
(  حــا وــال شــصص غحــر وحســور )طــه« ظرخــد حــه وکالــت» کــه در ولــی  خــا غحــر ولــی  اســت 

ای در تهــام وــوارد عیــل صــححح  حاشــد و طنــحن وعاولــه وی وــوارد وصتلــف قابــل اضــرا
 :  حاشد وی
کن -  تد خا اشحای ارػشهند و حا اههارػش حاش وعاوله در اشحای   ؛ ح 
ات وعاولـه -  کاال و قحهت و سایر ظصوصح  و  وسـتقل، فرد ناحالغ در انتصاب نوع 

 ؛ حاشد خا نهصاحب اظتحار 
ه، ثهن وعاوله -    1؛عحن شصصی حاشد خا در عو 
 .  وورد استفادۀ ظود ناحالغ حاشد خا صاحب پول، کاال - 
گــر پــدری ،حــه عنــوان نهونــه  ــز ظــود پــول حدهــد تــا حــا حصواهــد حــه فرػنــد ناحــالغ و 2ا هح 

کند ه  کاالهای وورد نحاػش را تهح  ده و حـه را حـه او دا 3تواند پول ظـود وی، انتصاب ظود 
کاالیی را حا انتصاب ظودت ظرخداری  وی»: او حگوخد توانی حا این پول برای ون )پدر( 

ضهن اخنكه وساػ هستی ؛ اظتحار استفاده اػ آن حا ظودت حاشد، کنی و حعد اػ ظرخد
که حصواهی در آن انسام دهی ف دخگری  وثل آنكـه وـال را حـه دخگـران حـدهی ، هر تصر 

 .  «خا بجصشی
                                                           

که حه ناحالغ وکالت در ظرخد داده است، ونظور. 1 ۀ فردی است   .  عو 

 .رشحد دخگری خا هرفرد حالغ و. 2

ف در آن حاشد. 3 که وساػ حه تصر   . خا پول فرد دخگری 
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ــحن طــور نا ــز ویحــالغ وهه ــدر خــا فــرد غحــر وحســور دخگــری حــا  هح  توانــد حــه وکالــت اػ پ
کل   عهده ،توضححات فوق گرددحدار ظرخد  کاالهای وورد نحاػ ونزل خا وغاػه و وانند آن   . ۀ 

o سفحه و ديوانه، واليت در وعاولۀ وال نابالغ 
که عکر وـی . 138 مسأله ناحـالغ خـا دیوانـه خـا  تواننـد وـالوـی، شـودافراد عیل حا شراخطی 

کـه حـا حالـت دیـوانگی خـا سـفحه بـودن حـه سـن  حلـوع رسـحده -سفحه را   -انـددر صورتی 
کنند کاالیی براخشان ظرخداری   :  1حفروشند خا حا وال آنها 

   ؛حه شرط آنكه وعاوله وفسده نداشته حاشد ،پدر و ضد  پدری .1

کـه پـدر و ضـد  پـدری هـحر خـک نجاشـند .2 حـه ؛ وصی  پدر و ضد  پدری در وـواردی 
کـه . رط آنكه وعاوله وصلحت داشته حاشدش کسـی اسـت  ونظـور اػ وصـی  در اخنسـا 

ی وصـح   ،د  پدری نسجت حه اووال فرد وغکور )ناحالغ خا سفحه خا دیوانه(ضپدر خا  ت حه و
 .  اند کرده

گـر دسترسـی حـه وستهـد عـادل خـا وکـحلش نجاشـد. 3  ،وستهد عادل خا وکحـل او و ا
کــه هــحر خــک اػ دو والخــت در ایــن وــورد )؛ وــؤون عــادل وــورد ســوم( در صــورتی اســت 

ــه؛ وــورد قجــل نجاشــند و وشــروط اســت حــه اخنكــه وعاولــه وصــلحت داشــته حاشــد  ،الجت 
ی خا وؤون عـادل تنهـا در ضـایی  کن شرع خا وکحل و که حا احتحاط وستحب آن است 

   2.اقدام حه آن نهاخند ،که وعاوله نكردن حاعث ضرر و وفسده حاشد

 7 .له را داشته باشندقصد انجام وعاو 
ــا خكــی اػ آن دو . 139 مسأله گــر دو طــرف وعاولــه خ ی در انســام وعاولــه ، ا قصــد ضــد 

و « وال ظود را حه فـالن وجلـغ فـروظتن»: وثل آنكه فرد حه شوظی حگوخد، نداشته حاشند
کند  ؛ وعاولۀ صحححی انسام نشده است، دخگری هن قجول 

                                                           
فات دخگری وانند اضاره دادن. 1  .  وضارحه خا وشارکت حا اووالشان نهاخند، خا اقدام حه تصر 

که پـس اػ حلـوع دیوانـه خـا  ،توضححات بيشتر در وورد وحسورین و والخت بر آنان. 2 اػ ضهله حكن اشصاصی 
 .  بيان ظواهد شد« َحْسر»در فصل  ،ههحن طور وعنای وفسده و وصلحتاند و سفحه شده
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ه گر هر ،الجت  ه حاشـد خـا خكـی اػ آنهـا خک اػ دو طرف اػ قصـد دخگـری اطـالع نداشـت ا
عای صوری بودن آن را حنهاخد ،پس اػ انسام وعاوله کـه در وسـألۀ ، اد  « 77»احكـاوی 

 .  در وورد آن ضاری است، عکر شد

کاال و قحهت آن )وجحع و ثهن(  شرايط 
کـــه فروظتـــه وـــی . 141 مسأله خافـــت ویکـــاالیی  کـــه در گـــردد  شـــود )َوجحـــع( و عوضـــی 
کـه در وج - حاخد، )ثهن(  1-عکـر شـد « وعـاوالت حاطـل و حـرام»حـث عالوه بر وـواردی 

 :  حاشند دارای شراخط عیل

کـه فروظتـه وی .1 نـه ونفعـت خـا ، )عـحن( حاشـد« ظـود شـیء»، شـود )وجحـع( والی 
  ؛عهل خا حق  

   ؛وقدار آنها حا وػن خا پيهانه خا تعداد خا وتراؼ و وانند اخنها وعلوم حاشد .2
که ووضب اظتالف قحهت وی .3 ات آنها   ؛وعلوم حاشد، ودشظصوصح 
ی نداشته و  .4    ؛حاشد« ِولک ِطْلق»فرد دخگری در آن حق 
 .  قابل تحویل حاشند .5

 .  شود در وساجل آخنده عکر وی، احكام این شراخط 

 2 .که فروخته وی  شود )وجحع( عحن باشدوالی 
کــه . 141 مسأله حاشــد )ظــواه حــه « شــیء ظــود»شــود )وجحــع( حاخــد فروظتــه وــی طحــزی 

ه(صورت عحن شصصی حاشد خ    3؛نه ونفعت خا عهل خا حق   2؛ا در عو 

                                                           
وعاولـۀ »، «وعاولۀ وـال غصـجی»، «وعاولۀ اشحای نسس»طور اضهالی عجارتند اػ  ونظور اػ ووارد وغکور حه. 1

ــد ــالی ندارن ــه ارػش و ک ــایل حــرام»، «اشــحاجی  ــۀ وس ــۀ دارای غــش  »، «وعاول ــوی»و « وعاول ــۀ رب ــه « وعاول ک
ل  . آنها قجاًل عکر شد توضحح وفص 

ه. 2 عکر شـده اسـت و در وـورد وجحـع در « 64و  65»در وساجل  ،توضحح وعنای عحن شصصی و وعاوله در عو 
ه ۀ شصص دخگر طلجكـار  ،عو  که فروشنده آن را در عو  ۀ ظود فروشنده حاشد خا دخنی حاشد  فرق ندارد در عو 

 . است
ت فروش حق  . 3  . حاشدواضب ویحنابر احتحاط  ،عدم صح 
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ـایی و  ،حنابراین ـاطی و حن  وثاًل فروش ونفعت خک سالۀ ظانـه خـا فـروظتن عهـل ظح 
واننـــد حـــق  ، واضـــب فـــروظتن حـــق  حنـــابر احتحـــاط  واننـــد آن صـــححح نحســـت و نحـــز

حسحر    2.حاشدصححح نهی 1الت 
گــغاری ونفعــت و عهــلشــاخان عکــر اســت،  تــوان اػ قــرارداد وــی، بــرای انتقــال و وا

ـــا « اضـــاره» گـــغاری حـــق  « وصـــالحه»خ ـــرای وا ـــرارداد وـــی ،و ب ـــوان اػ ق ـــا « وصـــالحه»ت خ
   3.استفاده نهود« وعاوضه»

کنندۀ وحتوی  و اثـری ههشـون نـرم . 142 مسأله گر تولحد  افـزار خـا سـاخت خـا عكـس و  ا
کند گغار  خافت وجلغی حه دخگری وا هایی  حه روش، فحلن و وانند آن حصواهد آن را حا در

 :  تواند اقدام حه این اور نهاخد ضهله دو شحوۀ عیل ویاػ 
ی اثر وغکور اسـت سصت الف. که حاو خـا  وهـوری فلـش وـثالً ؛ حفروشـد، افزاری را 
ی اثــر وــغکور را حــه قحهتــی وعــادل حــا قحهــت نــرم ســی دی کهتــر  حــاو افــزار خــا بيشــتر خــا 

 .  )حسب توافق طرفحن( حفروشد

                                                           
ــه. 1 کــه توســ ،الجت  فــروش )بيــع( ، ط فــرد تحسحــر شــده و نســجت حــه آن حــق  تحسحــر دارددر وــورد ػوــحن وــواتی 

گرفتـه - طنحن ػوحنـی حـا لحـاظ حـق  التحسحـر ـق  در وـورد  ،و حكـن وـغکور صـححح اسـت - کـه حـه آن تعل 
ه نحز ضاری ویػوحن ـه و حـق  التحسحـروعنـای ػوـحن. حاشدهای ظراضح  و  5335»در وسـاجل  ،هـای ظراضح 

 .  شودعکر وی« 5334

کــه، ونظــور اػ حــق  . 2 کــه شــرعًا قابــل نقــل و انتقــال حاشــد و شــاول حقــوقی  ــی اســت  قابــل نقــل و انتقــال  حق 
فتـوی  حنـابر  ،و ظرخد و فروش حقـوق غحـر قابـل انتقـال شودنهی« ْفعهحق  ُش »، «حق  ظحار»وانند ، نحستند

 . ظواهد آود« 643»وسألۀ  ،«صلح»ل توضحح اقسام حق  در فص .حاطل است
ــه حــه توضــحح وــتن. 3 گــرفتن و انتقــال وــواردی وثــل ، حــا توض  کن تســاری»در اظتحــار  )کــه « حــق  ســرقفلی اوــا

)کـه فـرد حـا « هـای وقفـیحق  پغیره خا حـق  تقـدخهی ػوـحن»شود( خا عکر وی 455 و 457 توضحح آن در وساجل
آخـد( خـا سـایر حقـوقی اػ ولک در این وـوارد حـه حسـاب وـیوالک حق  انتفاع و استفاده  ،پرداظت عوض

ـا بيـع حـق  ؛ تـوان حـا وصـالحه خـا وعاوضـه انسـام داد که شرعًا قابل نقل و انتقال است را وی هـای وـغکور او 
که وسألۀ وغکور احتحاطی اسـت تـوان در آن حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن  وی، وحل  اشكال است و اػ آنسا 

کردخط دخگری والشرا حه وستهد ضاوع ه؛ راضعه  کثحـری اػ وـوارد در این ،الجت  گونـه  وهكـن اسـت آنشـه در 
  .شود را عرفًا حهل بر نوعی وعاوضه نهود و صححح دانست وعاوالت انسام وی

گـغاری ػوحن ،شاخان عکر اسـت ـت وا کحفح  ـت و  در  ،هـای وـوات )حـایر( حاألصـاله خـا حالعـارض حكـن ولكح 
کردن ػوحن»فصل   . شود عکر وی« اتهای وو آحاد 
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کنـد وجلغی در اػای رفع خـد و در اظتحـار ب. خافـت  واننـد ؛ قـرار دادن اثـر وـغکور در
گغاری حق  اظتصاص در وسألۀ   .  عکر شد« 5»آنشه در وا

گــغاری وــوارد وــغکور در دســتشــاخان عکــر اســت،  هــای  های حعــدی نحــز حــا روش وا
 .  پغیر است فوق اوكان

توانـد ونفعـت  وی، گحرد آنشه در وعاوله حه عنوان قحهت )ثهن( قرار وی . 143 مسأله
طنانشــه ظرخــدار شــحجی را حــه ضــای آنكــه در وقابــل . حنــابراین، شــدحا 1خــا عهــل خــا حــق  

وثاًل در وقابـل ونفعـت خـک سـالۀ ظانـۀ ظـود خـا در وقابـل حـق  ، پول و اوثال آن حصرد
 2.وعاوله صححح است، سرقفلی وغاػۀ ظوخش ظرخداری نهاخد

 ،ههــحن طــور. اشــكال نــدارد حــه عنــوان ثهــن وعاولــه نحــز 3قــرار دادن اســقاط حــق   
کــه دارد صــرف نظــر و رفــع خــد  ن ویانســا ــی  توانــد وــالی را حــه دخگــری حدهــد تــا او اػ حق 
که توضحح آن در ،کند  .  عکر شد« 5و  4» اجلوس وانند حق  اظتصاص 

 1 .کاال و قحهت آن )وجحع و ثهن( وعلوم باشد  وقدار 
گــر در هنگــام وعاولــه . 144 مسأله کــه فروظتــه وــی ،ا شــود )وجحــع( و خــا وقــدار طحــزی 

خـک اػ دو طـرف  وتـراؼ و واننـد آن بـرای هـر، پيهانـه، اػ ضهـت وػن، قحهت آن )ثهن(
 .  وعاوله حاطل است، وعلوم نجاشد

گر فروشنده وثاًل حگوخد کـه در انجـار دارم»: پس ا حـه فـالن  ،اػ فـالن لجـاس هـر انـداػه 
کحسـه وضـود داشـته حاشـد»: خا حگوخد« وجلغ فروظتن کـه در ایـن  حـه  4،هـر وقـدار پارطـه 

                                                           
کـه قابـل نقـل و انتقـال حاشـد ، ونظور. 1 ی اسـت  « 643»وسـألۀ  ،«صـلح»توضـحح اقسـام حـق  در فصـل  .حق 

 . شود وی عکر
ه در وورد حق، انسان وی2 ـق حـق  اسـت  تواند آنشه حق . الجت  کـه وتعل  گرفته را نحـز اػ ایـن ضهـت  ق  حه آن تعل 

که انسان آن را تحسحر  . ثهن و بهای وعاوله قرار دهد، کرده( )وانند ػوحن وواتی 

که حق  وغکور قابـل نقـل و انتقـال حاشـد ،در وورد حقوق قابل اسقاط. 3 واننـد حـق  تحسحـر خـا  ،فرقی نحست 
 .  وانند حق  قصاص ،نجاشد

که در قسهت حعد عکر وی وگر. 4 کاال ورسوم حاشد برای اطالع اػ وقدار ضـنس ، شود ههان طور  در فروش آن 
کنندحه وشاه کتفا   .  ده ا
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طـه اخنكـه فروشـنده ظـود اػ وقـدار ضـنس ؛ وعاولـه حاطـل اسـت، «تنفالن وجلغ فـروظ
لع حاشد خا او هن وانند وشتری اطالعی اػ این اور نداشته حاشد    ؛وط 

ه که ظرخد و فروش آنها حا وشاهده وتعـارف و وعهـول اسـت ،الجت   واننـد - در اشحاجی 
ی  فروش وحوه  .  دحاش وعاولۀ آنها حه ههان صورت صححح وی - درظتهای رو

کـاال . 145 مسأله ک تعحين وقدار در هـر  ههـان روش وتعـارف و وعهـول در بـين  ،وال
کاالیی؛ وردم است گر وعاولۀ  کـردن وتعـارف حاشـد، پس ا بـرای ظرخـد و ، تنها حـا وػن 

ـــه وشـــاهدۀ حســـته فـــروش آن نهی ـــوان ح ـــا اػ ســـایر وعحارهـــای  ت کـــرده و خ کتفـــا  حنـــدی ا
 .  گحری استفاده نهود انداػه

گر برای اطالع اػ وقد . 146 مسأله کاالا وـثاًل  -دو روش وتعارف و وعهول حاشـد  ،ار خک 
گــاه حـــا وػن انــداػه گــاه بـــرای دانســتن وقـــدار آن کــاالیی  حــه وشـــاهدۀ ، گحـــری شــده و 

کتفا وی حسته  .  خک اػ دو روش ضایز و صححح است وعاولۀ آن حا هر -شود  حندی ا
گر در شهری انداػه . 147 مسأله  گحری خک شیء وثاًل حا وػن حاشـد و در شـهر دخگـر حـا ا

ـــا عـــدد ـــه و در شـــهر دخگـــر ح ــــشـــهری اس ،وعحـــار، پيهان کـــه وعاولـــه در آن انســـام ــ ت 
 .  ودــش وی

گر وعحار انداػه ،ههحن طور کاال در حاالت وصتلف ا وثل  -وتفاوت حاشد ، گحری 
ــد و فــروش عآنكــ ــهه وحــوه را در حالــت ظرخ ــاد هــده و ح خ ــا ، وقــدار ز ــا وػن و هــن ح هــن ح

وصصـوص وحـوه( و در حالـت ظرخـد و فـروش حـه هـای پيهانه )وشـاهدۀ تعـداد ضعجـه
کن فقط حا وػن انداػه کنند  وقدار  کـه  -گحری  کاال در هـر حالـت حـه روشـی  حاخد وقدار 

 .  وعلوم شود، در ههان حالت وتعارف و وعهول است
ــداػه . 148 مسأله ــه ان ــا پيهان ــا وػن خ کــاالیی در خــک شــهر تنهــا ح گــر  گحــری و وعاولــه  ا

ا در شهر دخگر وعاولۀ آ، شود وی هن وعهول  -حدون اخنكه وػن شود  -ن حا وشاهده او 
ل صورت وی، است وقـدار آن ، حاخد حا وػن خـا پيهانـه، گحردطنانشه وعاوله در شهر او 

م وعاولـه وـی گر در شـهر دو  تـوان حـا وشـاهده ظرخـد و فـروش را  وـی، شـودوعلوم شود و ا
 . انسام داد
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کــه حــا وػن ظرخــد و فــروش وــی . 149 مسأله کــه حــا پيهانــهتــوان وــی، کننــد شــحجی را  ای 
ص است وػن، گنساخش آن گر فرد وی؛ وعاوله نهود، وشص  گـرم  55ظواهـد  وثاًل ا کحلـو 

ــد ــه وی ،گنــدم حفروش ــا پيهان ــد ح ــی توان ــدم و گن ــوگرم  کحل ــک  ــه خ ک ــرد ای  ــه  55، گح پيهان
 .  حدهد

ــداری وــی . 151 مسأله کــه ظرخ ــرای اطــالع اػ وقــدار وــالی  دادن  ظجــر ،شــود )وجحــع(ب
کــافی بــودن ایــن اوــر حنــابر؛ کــافی اســت -نجاشــدطــه عــادل حاشــد خــا  -فروشــنده  ــه   الجت 

گفتار فروشنده حاعث خقحن خا اطهحنـان بـرای  ،احتحاط واضب که  وشروط بر آن است 
گردد  1.ظرخدار 

o کار برای وعاولۀ وقدار وال ناوعّحن چند راه 

کــه وقــدار دقحــق آن را  . 151 مسأله گــر طــرفحن حصواهنــد وــالی  ــا وعحــار وــغکور در  -ا ح
کنند، انندد نهی« 523»وسألۀ  که اػ تعـداد لجاس، وعاوله  هـای داظـل  وثاًل در حالی 

تواننـد  وی، نهاخند هزار تووان وعاوله 555حصواهند آن را در وقابل ، کحسه اطالع ندارند
گحرند خک اػ راه هر کار   :  کارهای عیل را حه 

کننــد« وصــالحه»حــه ضــای ظرخــد و فــروش اػ قــرارداد  .1 وثــل آنكــه فــرد ؛ اســتفاده 
کـردم 355هـا را حـه لجـاس این»: دحگوخ و طـرف وقابـل هـن قجـول « هـزار تووـان وصـالحه 
 .  کند

ـۀ ظـود حفروشـد .2 کـاال را در عو  نی اػ  عـدد لجـاس را  555وـثاًل ، فروشنده وقدار وعح 
ۀ ظود حه وجلغ  ،ای اػ آن وشاهده شده که نهونه سـاس ، تووان حفروشـد هزار 355در عو 

کـه حـدهكار شـدهعدد ل 555حا رضاخت ظرخدار  هـای ووضـود  در وقابـل لجاس، جاسی را 
کحسه  وصالحه نهاخد و طـرف وقابـل هـن قجـول  -دانند  که وقدار دقحقش را نهی -در 

 .  کند

                                                           
که آنشه فروظته وی ،حدیهی است این وسأله. 1 ـی  ،شود )وجحع( عحن شصصی حاشـد در ضایی است  کل  نـه 

ه ه. در عو  ی در عو  کل   .  عکر شد« 64و  65»در وساجل  ،وعنای وعاولۀ عحن شصصی و 
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کحســه دارد .3 کــه اطهحنــان حــه وضــود آن وقــدار در  اقل وقــداری را  ، فروشــنده حــد 
گـر لجـاس»: وخدساس حگ؛ هزارتووان حفروشد 355عدد لجاس را حه  35وثاًل ؛ حفروشد هـا ا

کردم، بيشتر بود ه را حه تو هدخه  کند و حعـد وـال را تحویـل « حقح  و طرف وقابل هن قجول 
 .  حگحرد

کاال را نهی . 152 مسأله که قحهت  کنـد تـا  وی، داند ظرخداری  تواند فروشنده را وکحل 
کـرده ی ، کاال را پـس اػ تعحـين وقـدار وناسـب حـا پـول او بـراخش ظرخـداری  سـاس حـه و

 ؛ تحویل دهد

که قحهت تصن هزار تووـان حـه فروشـنده داده و حـه  55، داند ورع را نهی وثاًل وشتری 
کـن و حـه وـن حفـروش و ظـودت اػ طـرف وـن »: او حگوخد حه ههحن انداػه تصن وـرع وػن 

ــن ک ــول  ــه را قج ــورت ؛«وعاول ــن ص ــد ،در ای ــام ده ــار را انس ک ــن  ــنده ای ــه فروش ، طنانش
کـه تحویـل ی والـک تصـن وـرعو وشـتر طور صححح واقع شـده اسـت وعاوله حه هـایی 

 .  هرطند وػن آن را نداند، شودگحرد ویوی

o کهتر بودن وال از وقدار وورد وعاوله  بيشتر يا 

کــاال )وجحــع( . 153 مسأله گــر حعــد اػ وعاولــه وعلــوم شــود وقــدار  ای  کهتــر اػ انــداػه 1،ا
که در وعاوله تعحين شـده کـه وتـراؼ آن در وعاولـه  - است  نـی  وتـر  555وـثاًل ػوـحن وعح 

ع تعحين شده  73حه وجلـغ خـک وحلحـارد تووـان حـه فـروش برسـد و حعـد وعلـوم شـود ، ورح 
ع بوده است کـرده و تهـام قحهـت )ثهـن( را  ظرخدار وی - وتر ورح  توانـد وعاولـه را فسـز 

کهجـود پس حگحرد و وی کـه در ایـن حـال حـه نسـجت وقـدار  تواند حه وعاوله راضی شود 
کسر شده و حه ظرخدار، آن  .  شود برگردانده وی اػ قحهت 

گر حه وعاوله رضاخت دهـد ،حنابراین وحلحـون تووـان اػ  35، در وثال وغکور ظرخدار ا
 . گحرد فروشنده پس وی

کـاال )وجحـع( بيشـتر اػ وقـدار عکـر شـده در  . 154 مسأله گر حعد اػ وعاوله وعلـوم شـود  ا
                                                           

که وال فروظته شده )وجحع(. 1  .  عحن شصصی حاشد ،این وسأله و وسألۀ حعد درضایی است 
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خـــادتر وـــال فروشـــنده اســـت، وعاولـــه اســـت اولـــه و و ظرخـــدار بـــين فســـز وع وقـــدار ز
ر شده در وعاوله ه آن حه ههان قحهترضاخت ح ر وی، وقر   ؛ حاشد وصح 

کـــــه وتـــــراؼ آن در وعاولـــــه  نـــــی  گـــــر ػوـــــحن وعح  ـــــع شـــــده 555پـــــس ا ـــــه  ،وتـــــر ورح  ح
ـع بـوده اسـت 555، تووان حه فروش برسد و حعد وعلـوم شـود ػوـحن وحلحارد خک ، وتـر ورح 

ـع  55شـود و  حـا فروشـنده شـرخک وی، طنانشه ظرخدار حه وعاوله رضـاخت دهـد وتـر ورح 
ق حه فروشنده وی حه  .  حاشد طور وشاع اػ ػوحن وتعل 

ۀ فروشنده فروظته شود  . 155 مسأله کاال در عو  گر   - نـه حـه صـورت عـحن شصصـی -ا
کهتر اػ وقدار تعحين شده در وعاوله حه ظرخدار تحویل داده شـود فروشـنده ، طنانشه 

ۀ وجحع حدهكار است و حاخد آن وقدار را حه ظرخدار حده    1؛دنسجت حه حقح 

گــر بيشــتر اػ وقــدار تعحــين شــده تحویــل دهــد ــا ا ــق حــه فروشــنده ، او  آن وقــدار وتعل 
 .  حاشد وی

 5 .کاال و قحهت آن )وجحع و ثهن( وعلوم باشد  خصوصّحات 
که فروظته وی . 156 مسأله کاالیی  ات و صفات  شود )وجحع( و ههحن طور ظصوصح 

گار بـودن و وانـد، ورغوب بودن و ورغـوب نجـودن، طعن، وانند رنا، عوض آن )ثهن(
کــه اطــ ...وانــدگار نجــودن و ــت الع اػ آنهــا در وعاولــه عرفــًا اههطنانشــه طــوری اســت  ح 

کـاال حـه وقـدار ، گونـه صـفات کـه غالجـًا ایـن -داشته حاشـد  ووضـب تفـاوت در قحهـت 
ه وی    2.حاخد هنگام وعاوله وعلوم حاشد - حاشد قابل توض 

کاال  ن شدن ظصوصحات  گاه حـا وشـاهده  گاه حا توصحف صورت وی، وعح  گحرد و 
 .  و وانند آن

                                                           
ه. 1 کـاال بـر او الػم اسـت ،الجت  کـه تحویـل  کـاال را ، طنانشه فروشنده در ػوـانی  وقـداری اػ حـدهی ظـود حاحـت 

ر است، تحویل ندهد کار وصح  کنـد .الف: وشتری بين سه  کـاال را فـراهن  ـۀ  کند تا فروشـنده حقح   .ب؛ صجر 
کند کاال فسز  کـه ، ر حاقحهانـده فسـز نهاخـدوعاوله را فقط نسجت حـه وقـدا .ج؛ وعاوله را نسجت حه تهام 

کند، در این صورت فروشنده هن حق  دارد وعاوله را نسجت حه وقدار تحویل داده شده  .  فسز 

 .  «323»اػ وسألۀ  ششنو وورد « 537»وگر در ووارد وسألۀ . 2
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ــًا  . 157 مسأله کــه عرف اتی  گــر صــفات و ظصوصــح  ــا توضــحح وســألۀ قجــل -ا وــورد  - ح
ت استاهه وعاولـه ، در ػوان وعاوله برای دو طـرف خـا خكـی اػ آنـان وعلـوم نجاشـد، ح 

کاالهــا ات در  وتفــاوت ، حلكــه در وعــاوالت وصتلــف، حاطــل اســت و ایــن ظصوصــح 
 ؛ است

اطالع اػ ضنس و نوع الستحک خـا ضـجط ، رخد خک اتووجحلوثاًل وهكن است در ظ
ت نداشته حاشدعرفًا اهه، واشحن ا برای ظرخد خک حلقه السـتحک خـا خـک عـدد ، ح  او 

 1.دانستن ضنس و نوع آنها الػم است -حه تنهایی -ضجط واشحن 

ات  . 158 مسأله گــــر برظــــی اػ ظصوصــــح  کــــاال در وعاولــــۀ برظــــی اػ  -ا واننــــد رنــــا 
که -اضناس کـه در وسـألۀ  اطالع اػ آن عرفاً ند هرط طوری است  و  534»حـا توضـححی 

ت ندارد، عکر شد« 535 ـا تهایـل برظـی اػ افـراد نسـجت حـه حعضـی اػ رنـا، اههح  هـا او 
کهتر حاشد ت در آن وعاولـه الػم ، بيشتر و حه برظی دخگر  حاػ هن دانستن آن ظصوصـح 

 .  نحست

کاال دارای ویژگی و صفتی حاشد . 159 مسأله کند  گر وشتری شرط  هنگام رطند ه ،ا
و در ایـن  2وعاولـه صـححح اسـت، اطهحنان حه وضود آن ویژگـی نداشـته حاشـد، ظرخد

   3.شرط صححح بودن وعاوله نحست، گونه ووارد اطالع اػ اوصاف

 7 .کاال يا قحهت آن )وجحع و ثهن( نداشته و وال فرد  باشد« ِطْلق»، ديگر حّقی در 
که فروظته وی . 161 مسأله کاالیی  گر در  هت آن )ثهن( فردی غحـر شود )وجحع( خا قحا

کـه حـا ظـارح شـدن وـال اػ ِولـک والـک -حق  شرعی داشته حاشـد ، اػ والک ، طـوری 

                                                           
ات آنشه حه صورت سهام خـا غحـر آن در بـورس و فرابـورس  ،شاخان عکر است. 1 ت وعلوم بودن ظصوصح  کحفح 

 . شودفصل بورس بيان وی، شود در ضلد طهارمعاوله ویو

کاال دارای ویژگی شرط شده نجوده. 2 که پس اػ وعاوله وعلوم شود  که در قسـهت ، در صورتی  حا توضححاتی 
ف شرط»  . برای وشتری حق  فسز وضود دارد ،شود عکر وی« ظحار تصل 

کـه در وسـألۀ  ام وعاولـه اسـتثنا ویوورد دخگری نحز اػ قاعدۀ لزوم اطالع اػ اوصاف در هنگ. 3  ،«323»حاشـد 
 . شود عکر وی ششنوورد 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کندوالک نهی - حق  آن شصص اػ بين برود  ؛ تواند آن را وعاوله 

گغاشته وثالً  گحرنده  گرو  گرو و رهن شرعی نزد  که فرد حه عنوان  تواند  نهی، والی را 
کند گرو در آورد گرو وگر آنكه حا اضاػۀ؛ وعاوله   . گحرنده حاشد خا وال را اػ 

که حه دخگری اضاره داده شده . 161 مسأله ولـی ؛ اشـكال نـدارد، ظرخد و فروش ولكی 
ت اضاره گـر ظرخـدار  وال، ونفعت و حق  استفاده اػ آن ولک در ود  وستأضر اسـت و ا

کــه توانــد وعاولــۀ ظــود را فســز  وــی، پــس اػ اطــالع  اضــاره داده شــده، آن ولــک ندانــد 
   .دنهاخ

ت اضاره ،این حكن که ود  گفتۀ فروشنده  که ظرخدار حا اعتهاد حه  کـن  در ضایی  را 
کرده ت اضـاره طـوالنی بـوده نحـز ضـاری  ولک را ظرخده ،عنوان  حاشد و حعد حفههد ود 

 .  است

کـه ولـک ِطْلـق، وال وقف شـده . 162 مسأله اش حاطـل وعاولـه، حاشـدنهـی 1اػ آنسـا 
که برظی اػ آ؛ است  .  شودنها در وساجل حعد عکر ویوگر در ووارد استثنایی 

گر وال وقف شده وانند حصحر خـا فـرش وقفـی . 163 مسأله کـه ، ا طـوری ظـراب شـود 
هی نهــود ، گونــه ظرابــی حاشــد خــا آنكــه در وعــرض این، نتــوان اػ آن اســتفادۀ قابــل تــوض 

که در حكن اوست کسی  ی و  گـر هنـوػ حـه ایـن ؛ اشكال ندارد، فروش آن برای وتول  ـا ا او 
 2.ن ضایز نحستفروش آ، حد  نرسحده

گر واقف . 164 مسأله کند و در ضهن وقف شـرط نهاخـد در صـورت ، ا شحجی را وقف 
ــروػ  ــا ب ــی خ ــرفتن در طــرح ظراب گ ــرار  ــا ق ــت خ ــدن ونفع ــن ش ک ــوری وثــل  ــدن او پــيش آو

اشــكال ، فــروش آن وســاػ حاشــد، حســناخــا تجــدیل حــه  3اظــتالف بــين ووقــوٌف علــحهن

                                                           
فی در آن ،«ِطْلــق»ولــک . 1 ــت وطلــق صــاحجش بــوده و هــر نــوع تصــر  کــه تحــت والكح  اػ  عــنا - وــالی اســت 

خه و وانند آن، اضاره، صلح، هجه، فروش کـه طنـحن نحسـت، صححح است - عار ا وال وقفی خا رهنی   ،او 
 .  شودوحسوب وی «غحر ِطْلق»ولک 

ف در پـول فـروش آن . 2 ـت تصـر  کحفح  ات بيشتر در وورد احكام ظراب شـدن وـال وقفـی و  در وـواردی  -ضزجح 
 . شود عکر وی« وقف»فصل  ،در ضلد طهارم - که ضایز است

که وال برای آنان وقف شده است. 3 کسانی هستند   . ووقوف علحهن 
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فاق بيفتد  .  ز استفروش آن ضای، ندارد و طنانشه اور وغکور ات 

طنانشـــه بـــين »: انـــد  تعـــالی علـــحهن فروودهضهعـــی اػ فقهـــا رضـــوان اه . 165 مسأله
گردخده که وال برای آنان وقف  گر وـال ، اظتالف شدخد پيدا شود ،کسانی  که ا طوری 

که وال خا ضانی تلف ،وقف را نفروشند فـروش وـال وقـف شـده و ، شود گهان آن برود 
 ؛ «حاشد ضایز وی، تر حه نظر واقف است وصرف آن در آنشه نزدخک

ــا ایــن حكــن وحــل  اشــكال اســت و  ــابر احتحــاط  او  رعاخــت وقتضــای  ،واضــبحن
ه؛ احتحاط در وورد آن ترک نشود کـه  ،الجت  کـرده حاشـد  گر واقف در ضـهن وقـف شـرط  ا

گر صالح در فروش وقف حاشد آن را حفروشند که عکر شد، ا فـروظتن آن در  ،ههان طور 
 .  اشكال ندارد، این صورت

که در وسـاجل قجـل عکـر شـد و در آن وـوارد وـیووارد  . 166 مسأله تـوان وـال استثنایی 
کـرد (شـاول عرصـۀ وسـسد )ػوـحن و، وقف شده را وعاولـه  ی  شـود و فـروش نهـی، صـل 

   1.وساضد در هحر صورتی ضایز نحست

 3 .کاال و قحهت آن )وجحع و ثهن( قابل تحويل باشد 
کــه فروظتــه )وجحــع( و ظرخــد ،الػم اســت فروشــنده . 167 مسأله قحهــت  ،ارکــاالیی را 

که ظرخده )ثهن(  ؛ حه طرف وقابل تحویل دهد 2در ػوان استحقاق آن ،ضنسی را 

ه  گر نتواند آن را حه دخگری تحویـل دهـد ،الجت  کـه طـرف وقابـل حتوانـد  در، ا صـورتی 
کـه غاصـب؛ وعاوله صححح است، آن را در اظتحار حگحرد گر فرد ػوحن ظـود را  ، وثاًل ا

گـرفتن آن تواند آن را نهوده و نهی غصب کـه قـادر حـه  پس حگحرد حه ظرخداری حفروشـد 
   ؛حاشداست وعاوله صححح وی

                                                           
ل  برظی احكام در وورد فروش وسـسد و اوـوال. 1 « احكـام الزاوـی وسـسد و لـواػم آن»قسـهت  ،آن در ضلـد او 

 .  شودعکر وی« وقف»فصل  ،عکر شده است و برظی دخگر در ضلد طهارم

ت ،«ػوان استحقاق»ونظور اػ . 2 ت حاشـد سررسحد، دار حاشدطنانشه وعاوله ود  گر حدون ود  حعـد اػ  ،آن و ا
کــاال ؛ حاشــدوعاولــه وــی ت خــا ثهــن وعاولــه را ویتوضــحح اخنكــه در طــه وــواردی  در ، دار قــرار دادتــوان وــد 

کاال و بهای آن»وجحث   .  گردد حه حعد( عکر وی« 572»)وساجل « تحویل 
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ـــه ـــه ح ک ـــا در صـــورتی  ـــل وضـــود  او  ـــه طـــرف وقاب ـــال ح ـــل و ـــی اوكـــان تحوی کل  طـــور 
کـه ارػش  وگـر ؛ وعاوله حاطل اسـت، حاشد نداشته آنكـه آن را حـه ههـراه شـیء دخگـری 

هی دارد و قابــل تحویــل وــی کنــدحاشــد وعاووــالی قابــل تــوض  کــه در ایــن صــورت ، لــه 
 .  حاشدوعاوله صححح وی

کــاال  1شــرط وــغکور )توانــایی بــر تحویــل(شــاخان عکــر اســت،  کــه  در صــورتی اســت 
کـاال )ثهـن( ن خـا دیـن قجـل اػ عقـد، )وجحع( خا قحهت  ـی در وعـح  کل   2عـحن شصصـی خـا 

ــد ــن صــورت؛ حاش ــورت ،در غحــر ای ــر خــک در  وســأله ص ــن ه های وصتلفــی دارد و حك
   3.شودط حه آن بيان ویفصل وربو

گــر فــرد قــادر بــر تحویــل آنشــه فروظتــه . 168 مسأله وــثاًل ؛ در ػوــان اســتحقاق نجاشــد 4ا
که حه ضهت وشكالت قانونی قابل تحویل نحست حفروشد ا وعلـوم حاشـد ، ػوحنی را  او 

 .  وعاوله صححح است، تواند آن را تحویل دهدکه حعدًا وی

ه طنانشه این ػوان حق  دارد وال را در اظتحار داشـته  که در آن طرف وقابل - الجت 
ت طوالنی بوده و قابل طشـن ولی فروشنده قادر حه تحویل آن نحست، حاشد پوشـی  ود 

 . حق  فسز دارد، اطالع بودهنجاشد و وشتری اػ قابل تحویل نجودن وال بی
ـــال اخنكـــه وی . 169 مسأله ـــه ظح ـــر فروشـــنده ح گ ـــان  ا ـــدار در ػو ـــه ظرخ ـــاال را ح ک ـــد  توان

                                                           
 . در این وسأله و سه وسألۀ حعد. 1

حــه  - حــا رعاخــت ســایر شــراخط وعاولــه - واننــد اخنكــه انســان طلــب ظــوخش اػ دخگــری را حــه شــصص ثالــث. 2
 .  صورت نقد حفروشد

کــاالی وـورد نـوان توضــحح وصتصـر ویحـه ع. 3 کــه وعاولـه نقـد بــوده و ثهـن خـا  گفــت در وـواردی  وعاولــه  تـوان 
ۀ ظوِد فرد» ی در عو  کاال حا انعقاد وعاوله حه عنـوان دخنـی بـر عهـدۀ فـرد، حاشد« کل  ثاحـت شـود  خعنی ثهن خا 

وثـل اخنكـه فـرد ، (قـرار دهنـد)نه اخنكه دخنی قجـل اػ وعاولـه بـر عهـدۀ فـرد ثالـث بـوده و آن را وـورد وعاولـه  
کنــد کــاالیی را حــه خــک ــۀ ظــود ظرخــداری  شــرط  ، در ایــن صــورت قــدرت بــر تحویــل ، وحلحــون تووــان در عو 

ت وعاوله نحست کـاالی وـورد وعاولـه را در ػوـان اسـتحقاق آن؛ صح  ه طنانشه فرد ثهـن خـا  تحویـل  ، الجت 
که در وسألۀ  ههان ، ندهد  . قابل حق  فسز داردطرف و، گردد عکر وی« 455»طور 

عکــر « 422»وســألۀ ،  و در وعاولــۀ ســلف« 442»در وســألۀ  ،«نســحه»حكــن قــدرت در تســلحن در وعاولــۀ 
 . شود وی

 . در وورد بهای وعاوله )ثهن( نحز ضاری است ،این حكن. 4
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کــرده و قــدرت بــر ، حفروشــداســتحقاق آن تحویــل دهــد  ســاس وعلــوم شــود اشــتجاه 
کــه در وســألۀ  - تحویــل نداشــته اســت وعاولــه حاطــل  - گغشــت« 545»حــا توضــححی 

 ؛ حاشدوی

گــر ظحــال وی  ــا ا کــاال اســت و حــا ایــن حــال آن را حفروشــد او  ، کــرده عــاضز اػ تحویــل 
کــرده و قــدرت بــر تحویــل داشــته اســت ح وعاولــه صــحح، ســاس وعلــوم شــود اشــتجاه 

 .  در وورد بهای وعاوله )ثهن( نحز ضاری است ،این حكن 1.حاشدوی

گــر وعاولــه توســ . 171 مسأله ی حــه، والــک انســام شــود ط وکحــلا کــه و طــور  در صــورتی 
ی وکحل برای اوور وعاوله حاشد   - نه فقط وکحل در انسـام اخسـاب و قجـول وعاولـه -کل 

کـافی اسـت قادر بودن هر ـ؛ خک اػ والک خا وکحل بر تحویـل وـال  گـر فقـط وکحـل در او  ا ا
ک قادر بودن والک وی، اضرای اخساب و قجول حاشد  .  حاشد وال

که به جهت رعايت نشدن شرايط آن باطل باشد  حکن وعاوله  ای 

گــر وعاولــه حــه ضهــت رعاخــت نشــدن شــراخط آن حاطــل حاشــد . 171 مسأله طنانشــه ، ا
که طرف وقابـل  ـ -برای دو طرف خا خكی اػ آنها این اطهحنان وضود داشته حاشد  ی حت 

که اػ آن اطالع وی در صورت حاطل بودن وعاوله )بر حاػ هن راضی حه  - داشت(فرض 
ف در وــال اوســت ی، تصــر  و  3اســت 2در وحــدودۀ رضــاختش ضــایز، اســتفاده اػ وــال و

 .  شودووضب ضهان نهی

گر فرد بر اساس رضاخت والک ،حنابراین آن را در ػنـدگی ، وال حا توضححات فـوق ا
کرده و تلف نها  ،خد خـا آن را بـرای ظـودش حفروشـد خـا حـا آن حـدهحش را بپـرداػدوصرف 

                                                           
 . حاشدواقع اور وی ،وعحار در قدرت بر تحویل ،حنابراین. 1

ه. 2 کـ ،الجت  کـافی ایـن حكـن در صـورتی اسـت  ف در وـال  ه رضـاخت والـک بـرای ضـایز بـودن اسـتفاده و تصـر 
ــا در غحــر ایــن صــورت؛ حاشــد ــق حــه فــرد وحســور خــا وــال وقفــی حاشــد ،او  الػم اســت ، وثــل اخنكــه وــال وتعل 

گردد  .  احكام ویژۀ آن رعاخت 

ه حه حاطل بودن وعاوله. 3 ـق حـ، زیرا حا توض  کاال و طه قحهت آن( وتعل  ه صـاحب قجلـی وال وعاوله شده )طه 
ف در آن آن )قجل اػ وعاوله( وی ف در وال دخگری را دارد، حاشد و تصر   . حكن تصر 
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تواند وـال نهی، صححح است و اشكال ندارد و طنانشه حعدًا والک آن پشحهان شود
ی وطالجه نهاخد  .  ظود خا حدل آن را اػ و

گــر وعاولــه . 172 مسأله کــه انســان انســام داده ا ــه  ،ای  ی اطهحنــان ح حاطــل حاشــد و و
ـــر ـــل )صـــاحب وـــال( ب ف در آنرضـــاخت طـــرف وقاب کـــه در  - ای تصـــر  ـــا توضـــححی  ح

گرفتــه، حاشــد نداشــته - قجــل عکــر شــد وســألۀ کــه اػ او  ی  ،واضــب اســت وــالی را  حــه و
 ؛ برگرداند

گـــر وـــال را برنگردانـــد ـــا ا کـــه آن را حـــه دخگـــری حفروشـــد، او  اش وعاولـــه، در صـــورتی 
گردد 1حاشد فضولی وی گر در نزدش تلف  حاعـث  2،وانند تلف شدن وال غصـجی، و ا
 3؛شودضهان وی

گر والک وال ه ا ف در والش حه، الجت  طور وطلـق )حـه هـر صـورت و در  راضی حه تصر 
تی کـــه والـــک وـــال اػ  فـــرد شـــک ،هـــر ػوـــان( بـــوده و حعـــد اػ ســـاری شـــدن وـــد  نهاخـــد 

کرده و برگشته خا نـه گغاشـته و در وـال وـی، رضاختش عدول  ی  توانـد حنـا بـر رضـاخت و
ف نهاخد  .  تصر 

 يا باطل بودن وعاولهدر صححح  حکن شک
گر وعاوله . 173 مسأله فروشـنده خـا ، ای بـين دو نفـر واقـع شـود و حعـد اػ وقـوع وعاولـها

کـه  4،ظرخدار شک در صححح خا حاطل بودن آن نهاخد طنانشه احتهال عقالیی دهد 
                                                           

 .  حه حعد عکر شد« 552»وساجل  ،«وعاولۀ فضولی» وجحثاحكام آن در . 1

 .  شود عکر وی« احكام غصب»در فصل  ،احكام وال غصجی. 2

ک. 3 ی برگردانده شـوددر حعضی اػ ووارد حاخد  ،وحسور حاشد والک هدر صورتی  حـه ایـن ؛ وال حه ولی  شرعی و
 . اشاره شده است« 5274»و وسألۀ « 534تا  532»اجل وطلب در وس

ه(، ونظور اػ شک در اخنسـا. 4 ـه ؛شـک در ووضـوع اسـت )شـجهۀ ووضـوعح  فـرد حاخـد اػ  ،ولـی در شـجهۀ حكهح 
کند خا وطابق حا وقتضـای احتحـاط عهـل نهاخـد وستهد ضاوع کـه در وسـألۀ  ،الشراخط تقلحد  ههـان طـور 

 ؛ عکر شد« 5»
تی ظرخدار خا فروشنده خا هـر کاالیی حه صورت نسحه فروظته شود و پس اػ ود  گر وثاًل  کننـد  پس ا دو شـک 

ن شــد خــا نــه، ػوــان پرداظــت ثهــن خــا اقســاط آن، کــه آخــا در هنگــام وعاولــه وعاولــه صــححح ، حــه درســتی وعــح 
 ؛ شود وحسوب وی
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ت وعاوله رعاخت شده  .  شودوعاوله صححح وحسوب وی، شراخط صح 

 .  والت نحز ضاری استاظتصاص حه بيع ندارد و در سایر وعا ،این حكن 

 احکام ويژۀ خريد و فروش وحوه بر روی درخت
خصته و دانـه حسـته وحوه . 174 مسأله ُگل آن ر که  کـه دطـار ، ای  طنانشـه وعلـوم حاشـد 

که وقدار حاصل آن قابل تصهحن ػدن حاشد، شود شود خا نهی آفت وی فروش ، طوری 
کــه دطــار ؛ پــيش اػ طحــدن صــححح اســت آن گــر هنــوػ هــن وعلــوم نجاشــد  آفــت حلكــه ا

 :  اش صححح استوعاوله ،خک اػ ووارد زیر در هر، شود خا نه وی

   .سال خا بيشتر فروظته شود 4وحوۀ  .الف

که فعاًل رویيده فروظته شود .ب هی ؛ ههان وقداری  حه شرط آنكه ارػش قابل توض 
 .  داشته حاشد

کـه ضـهحهه ؛ حا آن فروظته شود« ضهحهه»شیء دخگری حه عنوان  .ج ه طحـزی  الجت 
که در وسألۀ ، شودوی  .  شودعکر وی« 554»دارای شراخطی است 

حنــابر احتحــاط  صــححح بــودن فــروش آن وحــل  اشــكال اســت و، در غحــر ایــن وــوارد 
 .  وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود ،واضب
ُگلـش  فروظتن وحوۀ . 175 مسأله صـححح  ،بریـزد درظت پـيش اػ آنكـه دانـه بجنـدد و 
حاشد خا آنكـه وحـوۀ بيشـتر اػ خـک سـال فروظتـه « ضهحهه»وگر آنكه حه ههراه  1؛نحست

 .  شود
حاخــد دارای ، حــه آن اشــاره شــد« 553و  552»کــه در وســاجل « ضــهحهه»  . 176 مسأله

 :  شراجط عیل حاشد

                                                                                                                               
ــا طنانشــه فــرد ظصوصــح     وثــل اخنكــه  ،ولــی اػ حكــن شــرعی اطــالع نــدارد ،دانــد ات وعاولــۀ ظــود را ویاو 

ــده کــه ظرخ ــی را  گــرفتن، کــاالی وػن ــد طنــحن ، قجــل اػ تحویــل  ــرد دخگــری فروظتــه و ندان ــه ف ــه وجلــغ بيشــتر ح ح
حلكـه حاخـد بـرای اطـالع اػ ؛ تواند اصل را بـر صـححح بـودن وعاولـه حگـغارد نهی، ای صححح است خا نه وعاوله
کرده خا احتحاط نهاخد حه وستهد ضاوع ،سألهحكن و راخط وراضعه   .  الش 

ه وصالح. 1 که در فصل  ،آن ۀالجت   . صححح است ،شودعکر وی« 663»وسألۀ  ،«صلح»ههشنان 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کاالی وورد وعاوله )وجحع( .1 که برای     ؛را داشته حاشد 1عکر شد شراخطی 

ق حه والک وحوه و ولک او حاشد ،ضهحهه .2  2؛وتعل 

که  .3 ق حه هـر ،شود )ثهن وعاوله(برای وحوه و ضهحهه پرداظت ویقحهتی   وتعل 
ی آنهــا حــه گانــه ،طــور وشــاع حاشــد دو ص و ضدا  ،ای اػ قحهــتنــه اخنكــه حصــش وشــص 

ق حه وحوه و حصش دخگر ق حه ضهحهه حاشد ،وتعل     ؛وتعل 
گـر دانـه .4 کـه ا که ضهحهه حـه وقـداری حاشـد  هـا تجـدیل حـه  احتحاط الػم آن است 

 .  کند سرواخۀ ظرخدار را حفو، دوحوه نشون
گر حعضی اػ وحوه . 177 مسأله که ، های حاعا خصته و دانه حسته و طوری است  ُگلش ر

شــود خــا نــه و حعضــی دخگــر ووضــود نجــوده و حعــدًا حاصــل وعلــوم شــده دطــار آفــت وــی
کــه در آن ســال حعــدًا پدخــد ویتوانــد وحــوهفــرد وــی، شــود وــی آخــد را حــه ضــهحهۀ  هــایی 

   .دهای ووضود حفروش وحوه

کـه در وسـألۀشاخان عکر است،  « 554» این ضهحهه هن حاخد دارای شراخطی حاشـد 
وربـوط حـه  ،ضـنس خـا وصتلـف در ضـنس حاشـند هـا هنعکر شد و فـرق نـدارد ایـن وحـوه

د حاشندخک حاع خا حاع  .  های وتعد 
که در خک سال دوحار وحوه وی . 178 مسأله هـای  توان وسهـوع وحوهوی، دهددرظتی 

ُگلش بریزد و دانه بجندد خک سال آن را قجل اػ در خک وعاوله فروظت و نحـاػی  ،آنكه 
 .  حه ضهحهه ندارد

که وحوه . 179 مسأله ی درظت را ظرخده کسی  آنهـا ، توانـد قجـل اػ طحـدن وی ،های رو
ــه دخگــری حفروشــد ــدارد  طــه اخنكــه وحوه؛ را ح ــه و فرقــی ن ــا ن گرفتــه حاشــد خ هــا را تحویــل 

ی، قحهت فروش کهتر اػ آن بيشتر اػ قحهت ظرخد حاشد خا وساو  .  و خا 

ی درظــت را در وقابــل وحــوه نحــز حفروشــد توانــد وحوه انســان وی . 181 مسأله و  3هــای رو
                                                           

که در وسألۀ  ،ونظور. 1  .  حه حعد عکر شد« 525»شراخطی است 

ی فروشـنده و ظرخـدار اسـت ،این شرط. 2 کل  م اػ شراخط  عکـر شـد و « 553و  554»کـه در وسـألۀ  غحر اػ شرط دو 
 . حاشد در وورد ظصوص فروش حالضهحهه وی

ه. 3 گردد ،الجت   .  الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که ضنس وحوه  ؛ خكی حاشد خا وتفاوت، ها )وجحع و ثهن( فرقی ندارد 

ه  1.های ههان درظت قرار دهد ها را اػ وحوه تواند قحهت وحوه نهی ،الجت 
ی درظـــت حكـــن وتفـــاوشـــاخان عکـــر اســـت،   کـــه در دو فـــروش ظروـــای رو تی دارد 

 .  شود وسألۀ حعد عکر وی

ی درظـت را . 181 مسأله گر فـرد حصواهـد ظروـای رو نجاخـد ، در وقابـل ظروـا حفروشـد 2ا
و فرقـی نـدارد ثهـن وعاولـه  3قحهت )ثهن( وعاولـه را ظروـای ظشـک )َتْهـر( قـرار دهـد

ه که در وسألۀ حعد عکر وی؛ عحن شصصی حاشد خا در عو  گـر ؛ شـود وگر استثناجی  ولـی ا
 4.اشكال ندارد ،طب رسحده خا ظروای نارس )ُحْسر( قرار دهند)ثهن( را رقحهت 

کـــه  کســـی خـــک درظـــت ظروـــا در ظانـــۀ . 182 مسأله فـــرد دخگـــر دارد و طـــوری اســـت 
کـه هنـوػ ، حاشـد رسحدگی حـه آن بـراخش وشـكل وی کـه وقـدار ظروـای آن را  در صـورتی 

ظانـه  آن را حـه صـاحب، تصهـحن ػده و صـاحب درظـت ،َتْهر )ظروای ظشک( نشـده
ــک ــای ظش ــده ظرو ــحن ػده ش ــدار تصه ــان وق ــن( آن را هه ــوض )ثه ــد و ع ــرار  حفروش ق

 . اشكال ندارد، حدهد

گر وحوه . 183 مسأله احكـام ، تلف خـا سـرقت شـود، های فروظته شده قجل اػ تحویل ا
کــه در وســاجل  کاالهــا  در وــورد آن ، شــود عکــر وی« 456تــا  454»تلــف و ســرقت ســایر 

 .  ضاری است

گــــر صاحــــ . 184 مسأله ـــــه ی اػ وحوهد وقــــدارــــــب حــــاع حصواهـا ی درظتـ ـــــای رو ان را ـ
ه را حفروشدــاستث کرده و حقح  کار را حه خكـی اػ سـه صـورت عیـل انسـام  وی، نا  تواند این 
 : دهد

                                                           
ی درظـت را  ساس حصواهد وحوه؛ های فعلی آن حفروشد وثل آنكه فرد درظتان را حه استثنای وحوه. 1 هـای رو

ق حه وشتری است وعاوله نهاخدهای حهای سال در وقابل وحوه که وتعل   . عد 

ی درظت )وجحع( فرق ندارد. 2 طب خا غحـر حاشد خا ظروای نارس )ُحْسر( خا رظروای ظشک )َتْهر(  ،ظروای رو
 . آن

 . ناوند« زاحنهو». بيع وغکور را 3

ه. 4 گردد ،الجت   .  الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کرده و ههۀ وحوه .الف ص   . حه ضز وحوۀ آن درظتان را حفروشد ،ها درظتانی را وشص 

کنـد .ب کسـری( اسـتثنا  : وخـدوـثاًل حگ؛ وقـداری را حـه صـورت وشـاع )درصـدی خـا 
 .  «حه ضز خک طهارم آنها را فروظتن ،ها ههۀ وحوه»

ن .ج ی در وعح  کل  صی را حه صورت  کند 1،وقدار وشص  ههـۀ »: وثاًل حگوخـد؛ استثنا 
گرم اػ آنها را فروظتن 555ها حه ضز  وحوه  .  «کحلو 
ــاع فاســد  ،«ح»و « ب»در صــورت شــاخان عکــر اســت،   گــر وقــداری اػ وحصــول ح ا
کن وی هر اػ سهن حه نسجت، شود  2.شود دو 

کشاورزی ها و صحفی سجزی، احکام ويژۀ خريد و فروش زراعت  جات در زوحن 

کــه هنــوػ حــغر اســت ،فــروش زراعــت قجــل اػ آشــكار شــدن آن . 185 مسأله ، در حــالی 
ــرد ػوــحن زراعــی را حفروشــد؛ احتحــاط واضــب صــححح نحســت  حنــابر گــر ف ــا ا ــروش ، او  ف

ــع ػوــحن ــت ووضــود در آن حــه تج ــهرطنــد  - زراع ــده حاشــد هنــوػ آش ــححح  -كار نش ص
 .  حاشد وی

گـــر پـــس اػ آشـــكار شـــدن زراعـــت . 186 مسأله خشـــه، ا هـــای داظـــل ػوحـــنش آن را حـــا ر
 : طند صورت دارد، حفروشند

که آن را .الف کرده  حا اضرت خا حدون  - ظرخدار در ضهن وعاوله حا فروشنده شرط 
عـارف در ػوحن حاقی حگغارد تا ظوشه در آورده و ػوان برداشت فرا رسـد خـا وت - اضرت

گونه، طنحن حاشد که نحاػ حه تصرخح وضود نداشتهحه   ؛ حاشد ای 
کـه اضرتـی حاحـت ػوـحن وی ،در این صورت تواند آنهـا را حـاقی حگـغارد و در صـورتی 

کندهرطند  ،حاخد آن را بپرداػد، قرار داده شده  .  زراعت را سجز طحن 
روشـنده آنهـا را در این صورت نجاخد حدون اضاػۀ ف؛ طنحن شرطی در بين نجوده .ب

                                                           
ی در و. 1 کل  نوعنای   .  بيان شد« 62»در وسألۀ  ،عح 

ـت نسـجت. 2 کحفح  کتـاب  توضحح در وورد  م ،الصفالحیى هًهفاجسـنسی در  عکـر شـده  465وسـألۀ  ،ضلـد دو 
 . است



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گغارد و طنانشه زراعت را حاقی حگغارد حاخد اضرت الهثـل اسـتفاده اػ ػوـحن در ، حاقی 
ت را بپرداػد    .آن ود 

ــه گــر زراعــت را حــاقی حگــغارد تــا ظوشــه در آورد، در هــر خــک اػ دو صــورت ،الجت  ، ا
 .  ها وال ظرخدار استظوشه

نكه ظوشه بياورد حه صـورت زراعت را قجل اػ آ، طنانشه ظرخدارشاخان عکر است، 
خشـــه، ســـجزه حشحنـــد کـــرده و ظوشـــه بيـــاوردســـاس ر ، هـــای ثاحـــت آن در ػوـــحن رشـــد 

ت رشــد  ظوشــه هــا وــال ظرخــدار اســت و پرداظــت اضــرت اســتفاده اػ ػوــحن در وــد 
خشه ی شـرط شـده حاشـد ؛ دادن بـر ظرخـدار واضـب نحسـت ها و ظوشـه ر وگـر آنكـه حـا و

خشه که ر ی طنحن نكرده حاشد ،حكندها را )هر طند شرط ضهنی(  ا و  .  او 
خشــه . 187 مسأله ضــایز اســت و ، اش )حــه صــورت ســجز طــحن(فــروش زراعــت حــدون ر

خشـه کنـد و ر کـرده و ظوشـه دهـدطنانشه ظرخـدار آن را قطـع   هـا وـالظوشـه، هـا رشـد 
   ؛فروشنده است

گر ظرخدار زراعت را قطع ننهوده و اػ آن اوتناع ورػد  تواند حه هرفروشنده وی، ولی ا
کندخک اػ   : اوور عیل اقدام 

کند .الف  . وعاوله را فسز 
گــر وهكــن نجــود .ب کنــد و ا ظــودش آن را قطــع  ،ظرخـدار را حــه قطــع زراعــت وسجــور 

ه؛ کند کن شرع حنابر احتحاط  ،در این صورت طنانشه وهكن است ،الجت  واضب اػ حا
 .  اضاػه حگحرد

ــل اســتفاده اػ ػوــحن را  .ج ــرت الهث ــته و اض گغاش ــاقی  ــت را ح ــدزراع ــه نهاخ  ؛وطالج
ه در این صورت گر زراعت رشد نهوده و ظوشه دهد ،الجت  احتحاط واضـب آن اسـت ، ا
 1.ها وصالحه نهاخندکه نسجت حه ظوشه

                                                           
وـال ظرخـدار بـوده و پرداظـت اضـرت ػوـحن تـا ػوـان طحـدن بـر او الػم  ،هازیرا اػ طرفی وهكن است ظوشه. 1

 .  ه و ظرخدار وحسوب شودوشترک بين فروشند ،ها حاشد و وهكن است ظوشه
کـه هنگـام فـروش حـا ظرخـدار شـرط  ،شاخان عکر اسـت حكـن وـغکور در ایـن وسـأله بـرای درظـت ظروـایی 

گغاشته تا ظروا دهد نحز ضاری است ،شده آن را ِحَكند ی آن را حاقی  ا و  . او 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

گوضه و حادنسان و سجزی . 188 مسأله کـه  ها و صحفیفروظتن ظحار و  ضات دخگـری 
کــه وحصــول آن ظــاهر و نهاخــان شــده ، شـود طحــده وــی سـالی طنــد ورتجــه در صــورتی 

ن شودحاشد و تعد   1؛اشكال ندارد ،اد دفعات طحدن وشتری وعح 

گر وحصول آن ظاهر و نهاخان واضـب حنـابر احتحـاط  فروظتن آن، نشده حاشد ولی ا
 2.صححح نحست

کـــه ووضـــود اســـت . 189 مسأله ـــا در زیـــر ػوـــحن پنهـــان وـــی ،گحـــاهی  وثـــل ، حاشـــداو 
 .  ضایز است در ههان حال فروظته شود، هوخذ و وانند آن، شلغن، ػوحنی سحب

گندم -ظوشۀ حجوحات  فروش . 191 مسأله در عوض حجوحات حاصل شده  - غحر اػ 
ولـی فـروش آن در وقابـل حجوحـات دخگـر صـححح ؛ صححح نحست، هااػ ههان ظوشه

ـــل لوبياهـــای دخگـــر وـــی. حنـــابراین، اســـت ـــوان لوبيـــای ووضـــود در ظوشـــه را در وقاب ت
   3؛فروظت

گنــدم گنــدم در وقابــل  ــا فــروش ظوشــۀ  اػ ظوشــۀ طــه اػ ههــان ظوشــه حاشــد خــا  ،او 
ــه حاشــد خــا شصصـــی - 4صــححح نحســت ،دخگــر ــی در عو  کل  و  - طــه قحهــت )ثهـــن( 

که ظوشۀ ضو که اػ غحر آن ظوشـه حاشـد ،احتحاط وستحب است  فروظتـه  ،حه ضویی 
 .  نشود

 چند وسأله در وورد خريد و فروش ححوان 

کــه فــروش خــک ححــوان ػنــده حــه . 191 مسأله کاوــل صــححح اســت ههــان طــور  ، طــور 
م آن نحز صححح وی وانند نصف، طور وشاع فروش قسهتی اػ آن حه  ؛ حاشد خا خک سو 

نی اػ آن وانند سر خا پوست  ا فروش قسهت وعح  که سـرش در آن قـرار ، او  خا نصفی 
                                                           

کشاورػان و ػار، در این صورت وعحار در وورد ػوان طحدن وحصول ،شاخان عکر است. 1  . عحن استعرف 

ــر حصواهنــد ظــود2 گ ــه ا خشــه . الجت  ــاه و ر ــند گح ــدن وحصــول آن شــرط ، اش را حفروش ــدارد و ظــاهر ش ــكال ن اش
 . نحست

ه. 3 گردد ،الجت   .  الػم است احكام وربوط حه رحای در وعاوالت رعاخت 

 . ناوند« حاقلهو». آن را 4
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که ححوان در وعرض عحح و وانند آن حاشد ،دارد  .  در صورتی صححح است 

گوشـت ححـوان عحـح شـده در وقابـل ححـوان ػنـده . 192 مسأله طـه اػ ههـان  -  فروش 
ــا اػ آن ضــنس نجاشــدضــنس حاشــد  ــه  - خ گوســفند عحــح شــده ح گوشــت  واننــد فــروش 

گـاو ػنـده گوسـفند عحـح شـده حـه  گوشـت  هرطنـد ووضـب رحـا  ،گوسفند ػنده خا فـروش 
 .  احتحاط واضب ضایز نحستحنابر  ،شدن وعاوله نگردد

که ححوان ػنده . 193 مسأله کـه  ،ای ظرخده کسی  تا سه روػ حق  فسز وعاولـه را دارد 
« 343تـا  336»در وسـاجل  ،توضـحح بيشـتر ایـن ظحـار .ناونـد وـی« ظحار ححوان»آن را 

 .  شود عکر وی

کاال و بهای آن )وجحع و ثهن(  تحويل 

 زوان تحويل 
کـاالی وـورد وعاولـه )وجحـع( خـا بهـای آن  گر ظرخدار خا فروشنده خا هـر دو حصواهنـد  ا

کـه توضـحح آن در دو، را حا تأظحر حـه دخگـری تحویـل دهنـد، )ثهن(  طنـد صـورت دارد 
 1.شود وسألۀ حعد عکر وی

کاالی وورد وعاوله )وجحع(  . 194 مسأله گر  طه اخنكه بهای ، حاشد 2«عحن شصصی»ا
ۀ ظرخدار»وعاوله )ثهن( نحز عحن شصصی حاشد خا  واشـحن  وثل اخنكه فردی -« در عو 

 555ظــود را در وقابــل ضــواهرات دخگــری حفروشــد خــا شصصــی ظانــۀ ظــود را در وقابــل 
ۀ ظرخدار( حه  تواننـد در  فروشنده خا ظرخـدار خـا هـر دو وی - فروش برساندوحلحون )در عو 

ــا هــر ــا قحهــت )ثهــن( خ کــاال )وجحــع( خ کننــد  ــه  ،دو را ضــهن وعاولــه شــرط  ــأظحر ح ــا ت ح
 3.خكدخگر تحویل دهند

                                                           
ای دارد  احكـام ویـژه، در وـورد تحویـل، ره(شاخان عکر است وعاولۀ َصْرف )فروش طال خـا نقـره حـه طـال خـا نقـ. 1

 .  شود عکر وی« 443»که در وسألۀ 

ه»و « عحن شصصی»توضحح وعنای . 2 ی در عو   .  عکر شده است« 64 و 65»در وساجل  ،«کل 

ه. 3  وانند وجهن و ناوعلوم نجـودن شـرط -شراخط دخگری نحز ، برای آنكه شرط ضهن عقد صححح حاشد ،الجت 
که د - که پای»ر قسهت وضود دارد  ات شرطی   .  شود عکر وی« حندی حه آن واضب است ظصوصح 
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کاالی وورد وعاوله )وجحع( . 195 مسأله گر  ۀ فروشنده حاشد، ا  55وثل اخنكـه  - 1در عو 
ۀ فروشنده وعاوله شود  : صورت دارد دو - کحلوگرم برنذ در عو 

کاال .الف  ؛ شود شرطی در ضهن وعاوله نهی ،برای تأظحر در تحویل 
کننــد بهــای وعاولــه )ثهــن( حــا تــأظحر پرداظــت  وی ،در ایــن صــورت  تواننــد شــرط 
ۀ ظرخدار»حاشد خا « عحن شصصی»طه اخنكه ثهن ؛ شود  .  «در عو 

کاال )وجحع( .ب  ؛ شرط تأظحر در پرداظت شود ،برای تحویل 
که ظرخدار نحز ثهن را حا تأظحر بپرداػد نهی ،صورت در این  کنند  طـه ؛ توانند شرط 

ــه حاشــد ــه بــرای  55وثــل آنكــه  - اخنكــه ثهــن نحــز واننــد وجحــع در عو  کحلــوگرم بــرنذ در عو 
ـۀ ظرخـدار 355فروش شود حه  تحویل در واه دخگر پيش خـا  -هزار تووان خک واهـه در عو 

ــۀ فروشــنده بــرای  55خنكــه واننــد ا؛ اخنكــه ثهــن عــحن شصصــی حاشــد کحلــوگرم در عو 
کنند انگشـتر ،تحویل در واه دخگر وـاه ، در وقابل انگشتر ظرخدار فروظته شود و شرط 

 . دخگر تحویل داده شود

کـــاال )وجحـــع(  . 196 مسأله کـــه  بـــوده و شـــرط تـــأظحر در « عـــحن شصصـــی»در وـــواردی 
کــه فروشــنده تــا وــ وی، شــود تحویــل آن وی کننــد  ت تواننــد در ضــهن وعاولــه شــرط  د 

کند نی اػ آن استفاده  گر فرد ظانه خا واشحن ظود را بـرای تحویـل در دو وـاه ؛ وعح  پس ا
ت اػ آن )وجحـع(  وی، فروشد دخگر وی کنـد در ایـن وـد  کـه پـس اػ وعاولـه  -تواند شـرط 

کند - وال ظرخدار شده است  . استفاده 

کــه قحهــت )ثهــن( عــحن شصصــی حاشــد ،ههــحن حكــن  بــرای ظرخــدار ، در وــواردی 
 .  حاشد اری ویض

گر . 197 مسأله ۀ ظرخدار بوده و شـرط تـأظحر در پرداظـت  ا بهای وعاوله )ثهن( در عو 
  .نام دارد« نسحه»ای  طنحن وعاوله، آن شود

                                                           
که وجحـع خـا ثهـن ،شاخان عکر است. 1  .دیـن قجـل اػ عقـد نجاشـد، حكن وغکور در این وسأله در ضایی است 

ت ،حنابراین که فرد اػ شصص ثالث دارد حه عنوان وجحع خا ثهن وعاولهقرار دادن طلب ود  احكـام ، داری 
کــه در فصــل دیــنای دویــژه الػم اســت احكــام  ،ههشنــحن .وجحــث فــروش طلــب بيــان ظواهــد شــد، ارد 

گحرد ه قرار   .  وربوط حه رحا در وعاوالت نحز وورد توض 
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کاالی فروظته شده وعاوله  که در آن  ـۀ فروشـنده بـوده و شـرط تـأظحر در ، ای  در عو 
 .  ناوحده شده است« سلف»، شود تحویل آن وی

کـه در فصـل وربـوط حـه آن عکـر احكا ،وعاولۀ نسحه و سلف م ویژۀ دخگری نحز دارد 
 .  شود وی

گر ظرخدار و فروشنده . 198 مسأله کـاال خـا بهـای وعاولـه )وجحـع خـا  ،ا تأظحر در تحویل 
کــاال و ثهــن را پــس اػ  بــر هــر، ثهــن( را شــرط نكــرده حاشــند خــک اػ آن دو واضــب اســت 

تـأظحر ، كـانوعاوله حه خكدخگر تحویل دهنـد و بـرای هـحر خـک اػ آن دو در صـورت او
دخگـری حـق  ، در تحویل حدون رضاخت طرف دخگر ضایز نحسـت و در صـورت تحویـل

گرفتن آن اوتناع ورػد  . ندارد اػ 

اػ تحویـل دادن آنشـه بـر او الػم اسـت اوتنـاع ، طنانشـه هـر خـکشاخان عکر است، 
 .  بر دخگری تحویل دادن واضب نحست، ورػد

ـــدار . 199 مسأله گـــر فروشـــنده و ظرخ کـــا ،ا ـــأظحر در تحویـــل  ال )وجحـــع( و قحهـــت آن ت
توانـد  حـا رضـاخت دخگـری وی ،دو خكـی اػ دو طـرف خـا هـر، )ثهن( را شرط نكرده حاشند

کاال و قحهت آن عـحن شصصـی حاشـد خـا در  که  تحویل را حه تأظحر انداػد و فرقی ندارد 
ه  1.عو 

کاال خـا قحهـت آن . 211 مسأله که بر اساس وعاوله حاخد  گر خكی اػ دو طرف در ػوانی  ا
کـار عـغر داشـته ، آن را تحویـل ندهـد، را حـه دخگـری حدهـد )وجحع خا ثهـن( طـه در ایـن 

کند، حاشد خا نه  . طرف وقابل حق  دارد وعاوله را فسز 

سـلف و ، نسـحه، ایـن حكـن شـاول انـواع وصتلـف وعاولـه )نقـدشاخان عکر است، 
ه حاشد خا عحن شصصی؛ شود غحر آن( وی ی در عو  کل  کاال و ثهن   2.طه اخنكه 

                                                           
کـه الػم. 1 کـاال و بهـای آن قجـل اػ ضـدا شـدن  وگر در وعاولۀ َصْرف )فروش طال خا نقره حه طال خـا نقـره(  اسـت 

 .  تحویل داده شود، دو طرف اػ خكدخگر

کاال خا ثهن در ػوان الػم ،این حكن. 2 که حصشی اػ  ـه؛ نحـز ضـاری اسـت، تحویـل داده نشـود ، در ضایی   ،الجت 
کنـد و طنانشـه حصشـی اػ وعاولـه را فسـز  فرد وی، در این صورت تواند ههه خا حصشـی اػ وعاولـه را فسـز 

ۀ وعاوله را نحز فسز نهاخد طرف وقابل وی، کند گر ػوحنی ح؛ تواند حقح  وحلحارد تووان فروظتـه شـود  4ه پس ا
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کنـد  فرد در صورتی وی ،حدیهی است توانـد وعاولـه را بـر اسـاس ایـن وسـأله فسـز 
ی  .  در ضهن وعاوله خا حعد اػ آن ساقط نشده حاشد، که حق  فسز و

ه ـت»این حق  فسز  ،الجت  خ  کـه حـق  فسـز دارد« فور کسـی  گـر  حـدون ، عرفـی دارد و ا
ی ســاقط وی، عــغر وعاولــه را فســز نكنــد ــه دلحــل ؛ شــود حــق  فســز و ــا طنانشــه ح او 

ـت آن در ، عهال نكنداعغری حق  فسز ظود را  خ  وثل آنكـه اػ وضـود حـق  فسـز خـا فور
کـاال التفـات طنحن ووردی بی اطالع بوده خا حه تأظحر طرف وقابل در پرداظت ثهن خا 

 .  حق  فسز وعاوله ههشنان حاقی است، نداشته و اػ آن غافل بوده
گــر فروشــنده خــا ظرخــدار . 211 مسأله کــرد ،ا دخگــری ، ه حاشــدتــأظحر در تحویــل را شــرط 

کـرده خـا نسـجت حـه آن تـأظحر  کـاال( ظـودداری  حق  ندارد اػ پرداظت وال ظود )ثهن خا 
 .  نهاخد

که بهای وعاولـه )ثهـن( حـا تـأظحر  . 212 مسأله گر در ضهن وعاوله شرط شده حاشد  ا
کند فروشنده نهی، پرداظت شود ر وطالجه   ؛ تواند قحهت )ثهن( را قجل اػ ووعد وقر 

ــا طنانشــه ظرخــدار ظــود  ثهــن را پرداظــت نهاخــد دو صــورت  ،ش قجــل اػ ووعــداو 
 : دارد

که نشان ویشواهد و قراجنی وض .الف ـی حـه ، تعحـين شـده دهد وهلـت ود دارد  حق 
ــا واننــد آن، نفــع فروشــنده نحــز بــوده اســت ــت ســفر خ ــا ، وثــل اخنكــه حــه عل  نگهــداری خ

گــرفتن ثهــن بــراخش دشــوار بــوده اســت نــد اػ توا فروشــنده وی ،در ایــن صــورت؛ تحویــل 
 ؛ قجول ثهن اوتناع ورػد

ـــرای ظرخـــدار بـــوده اســـت .ب ـــی ب ـــر  ،در ایـــن صـــورت؛ وهلـــت وـــغکور فقـــط حق  ب
 .  فروشنده الػم است ثهن را حگحرد

                                                                                                                               
گر وعاوله نقد بوده و شرط تأظحر ثهن نشـده حالفاصـله پـس اػ ػوـان انعقـاد ، و وشتری در ػوان الػم )وثاًل ا

کنـد خـا نحهـی اػ  فروشـنده وی، وحلحارد اػ ثهن وعاوله را بپرداػد 5 وعاوله( تنها توانـد ههـۀ وعاولـه را فسـز 
کنـد ـه در ایـن ، طـور وشـاع حـا وشـتری شـرخک شـود نصـف ػوـحن حـه در نتحسـه در، وعاوله را فسز  کـه الجت 

که داده پس حگحرد وشتری وی، صورت کند و خک وحلحاردی را   . تواند وعاولۀ نصف ػوحن را هن فسز 
 .  گردد اشاره وی نحز« شرط»، «سلف»، «نسحه»در وجاحث دخگر وانند  ،حه این حق  فسز
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کـاال شاخان عکر است،  کـه شـرط تـأظحر در پرداظـت  نظحر ههحن حكن بـرای وقتـی 
گرفته ضاری وی کاال؛ حاشد )وجحع( صورت  گر شرط تأظحر در تحویل  حق  برای ، وثاًل ا

ر -دو طرف بوده  وحل  وناسـجی بـرای نگهـداری  ،وثل اخنكه ظرخدار قجل اػ ووعد وقر 
 ،طنانشـه فروشـنده قجـل اػ ووعـد - کاال نداشته و این شرط حه نفـع او هـن بـوده اسـت

گرفتن اوتناع ورػد ظرخدار وی، کاال را تحویل دهد  . تواند اػ تحویل 

  شحوۀ تحويل 
کـــا . 213 مسأله کـــه بـــر ظرخـــدار و فروشـــنده الػم  -ال خـــا ثهـــن ونظـــور اػ تحویـــل دادن 

کنـد - حاشد وی که فرد اػ آن رفع خد نهوده و ووانع را برطـرف  کـه گونـه  حـه؛ آن است  ای 
ق این وعنا در ووارد وصتلف ف نهاخد و تحق  وتفـاوت ، طرف وقابل حتواند در آن تصر 

 .  حاشدوی

گر در وال فروظته شده )وجحع( لـواػم  . 214 مسأله کـه و وسـاخلی وضـود داا شـته حاشـد 
ای فروظتـه شـده و اثاثحـۀ فروشـنده در آن وثل آنكه وغاػه خـا ظانـه -وجحع نحست  ضزء

وسـایل را اػ آن ، بـر فروشـنده واضـب اسـت عـالوه بـر تحویـل وجحـع - حاقی وانده حاشـد
کنـــد کـــه ظـــالف آن را حـــه؛ ظـــارح  کـــرده خـــا در  وگـــر در صـــورتی  طـــور صـــرخح شـــرط 

بـر آن واقـع شـده خـا وتعـارف طنـحن  عاوله وجنـیه و وگفتگوی وعاوله وطرح شد پيش
گونه، حاشد که نحاػ حه تصرخح وضود نداشتهحه   1.حاشد ای 

کـردن آن  ،حنابراین  کـه وقـت درو  که فروظتـه شـده دارای زراعتـی حاشـد  گر ػوحنی  ا
ـانی خـا حـا پرداظـت اضـرت، نرسحده در  ،طنانشه فروشنده حاقی وانـدن زراعـتش را وس 

کر بـر  ی وعاولـه وطـرح شـده و وعاولـه وجنـیگفتگـو ده خا در پيشضهن وعاوله شرط 
گـغاردن زراعـت تـا ػوـان درو حاشـد ،آن واقع شده خا وتعارف در وثـل ایـن وـورد ، حـاقی 

حاخـد ػوـحن را اػ زراعـت  ،در غحـر ایـن صـورت؛ تواند آن را تا وقـت درو حـاقی حگـغاردوی
کند  .  ظالی 

                                                           
 . شرط حنایی و شرط ارتكاػی نحست، فرقی بين شرط صراحتی ،حنابراین. 1



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کــاالی فروظ . 215 مسأله گــر ظرخــدار اػ فروشــنده حصواهــد  نــی ا تــه شــده را حــه فــرد وعح 
کنـد کـاال را حـه ، حدهد خا آن را حه شهر دخگری حفرستد و او طنحن  کـه  واننـد ایـن اسـت 

   1.ظود فروشنده تحویل داده است

گــر فروشــنده پــس اػ انســام وعاولــه ،ههــحن طــور ــه پــول )ثهــن( طنــحن  ،ا نســجت ح
 .  درظواستی اػ ظرخدار داشته حاشد

 قجل از تحويل تلف 
گــر وــال فرو . 216 مسأله تلــف شــده و اػ بــين  ،قجــل اػ تحویــل حــه ظرخــدار، ظتــه شــدها

  3:دو صورت دارد 2،برود

گـرفتن عـوض وـال اػ  - فروشنده خا فرد دخگری .الف ی بـرای  که اوكـان رضـوع حـه و
ت ظـود حـاقی  ،در این صورت؛ آن را اػ بين برده )اتالف( - او وضود دارد وعاولـه حـه قـو 

کرده )فروش که وال را تلف  کسی   4؛نده خا فرد دخگر( حاخد عوضش را حدهداست و 
ــه توانــد وعاولــه را فســز نهــوده و پــول ظــود )ثهــن وعاولــه( را پــس ظرخــدار وــی ،الجت 

 .  حگحرد
کـه اػ بـين رفـتن آن عرفـًا  ،اسـت وال بر اثر حوادث طجحعی اػ بين رفتـه .ب طـوری 

 ؛ شود وستند حه فردی وحسوب نهی
کــه حــه .ج گــرفتن  طــور فــردی وــال را اػ بــين بــرده  ی بــرای  وعهــول اوكــان رضــوع حــه و

                                                           
ــه. 1 گــر تصــرخح شــود خــا عالوــت و قرخنــه ،الجت  کــه اػ آن فههحــده شــود تحویــل حاخــد در شــهر وقصــد  ا ای حاشــد 

 . شود طجق ههان تصرخح خا قرخنه عهل وی، نه شهر وجدأ، پغیرد انسام

کـه وـال در وـواردی ،«(455»احكام عکر شده در این وسأله و وسـاجل حعـد )تـا وسـألۀ . 2 ، فروظتـه شـده اسـت 
ه، عحن شصصی حاشد ی در عو  کل   . نه 

که برای خكی اػ دو طرف حق  فسز وضود دارد. 3 تی  در ، طنانشـه وـال در ػوـان ظحـار اػ بـين بـرود، در وعاوال
که در حصش برظی ووارد احكام ویژه  . عکر ظواهد شد« ظحارات»ای دارد 

گر . 4 که ا گـر  وثـل آن در حـال حاضـر، آن وال اػ اشحای وثلی حاشـدپرداظت عوض وال حه این وعناست  و ا
که تلف شده برگردانده شود و توضحح وعنای وثلـی و قحهـی در وسـاجل ، قحهی حاشد قحهت آن در روػی 

 .  شودعکر وی« 5353و  5352»



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـرده و ، عوض وال وضود ندارد وثـل آنكـه شـصص ناشناسـی آن را اػ بـين بـرده و فـرار 
ی نحست  .  اوكان شناسایی و

؛ شــود )انفســاد(وعاولــه ظــود حــه ظــود فســز وــی، در ایــن دو صــورت )ب و ح(
ــت ظر کــه تلــف اػ وــال فروشــنده وحســوب شــده و پــول )ثهــن( حــه ولكح  خــدار طــوری 

 .  گرددبروی
، وشـاحه ههـحن حكـن بـرای اػ بـين رفـتن ثهـن قجـل اػ تحویـل آنشاخان عکر است، 

کـه در اخنسـا در حقحقـت؛ حاشـدضاری وی وـال ظرخـدار تلـف شـده و  ،حـا ایـن تفـاوت 
ت فروشنده بروی  1.گرددوال فروظته شده حه ولكح 

ــع( . 217 مسأله ــه شــده )وجح ــر وــال فروظت گ ــه ،ا کــه ح ــود  ــل طــوری ش طــور  قجــل اػ تحوی
کـه  -وعهول در طنحن وـواردی اوكـان دسـتحابی حـه آن وضـود نداشـته حاشـد  وـثاًل وـالی 

خا بيفتد خا پرند، عالوت ندارد  - وحشـی اػ قفـس فـرار نهاخـد ۀسرقت شود خا واهی حه در
 .  شوداػ وسألۀ قجل در وورد آن ضاری وی« ح»و« ب»حكن قسهت 

کـه در خـک و . 218 مسأله گر حصشی اػ وال خا حعضی اػ اوـوالی  ، عاولـه فروظتـه شـدها
شود و ظرخـدار وعاوله حه ههان وحزان ظود حه ظود فسز وی، قجل اػ تحویل تلف شود

کندوی  .  تواند حاقحهانده را هن فسز 

ــل . 219 مسأله ــل اػ تحوی ــده قج ــه ش ــه فروظت ک ــالی  ــرای و ــر ب گ ــایی ، ا ــا نه ــول خ وحص
گردد کـه فروظتـه، حاصل شود و ساس ظود وال تلف  تصـن ، شـده وثل اخنكه ورغـی 

گردد ساس ،کند وحوه حدهد و ظود درظت اػ ، شده فروظته خا درظت ظود ورع تلف 
ـق حـه وشـتری اسـت، بين بـرود  و حكـن وعاولـه نسـجت حـه ظـود وحصـول و نهـاء وتعل 

 .  عکر شد« 455و  454»در وساجل  ،وال

گــر قجــل اػ تحویــل . 211 مسأله کــاال حــه وضــود آخــد، ا وشــتری حــق  فســز ، عحجــی در 
گـــرفتن تفـــاوت قحهـــت ر « 322»کـــه توضـــحح وـــوارد آن در وســـألۀ  ،ا داردوعاولـــه و خـــا 

 .  شود وی عکر

                                                           
که ثهن وعاوله ،این حكن. 1 ه، عحن شصصی حاشد، در وواردی است  ی در عو  کل   . نه 
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 کاالی خريداری شده قجل از تحويل  1فروش 
گـرفتن حصواهـد آن را حـه  . 211 مسأله کند و قجل اػ تحویل  کاالیی را ظرخداری  گر فرد  ا

 2؛ای حاشدآن ضنس وػنی خا پيهانههرطند  ،اشكال ندارد، ظود فروشنده حفروشد

ــه ل  ،الجت  م )ثهــن آن( اػ ضــنس لــســلف بــوده و بهــای وعاوطنانشــه وعاولــۀ او  ۀ دو 
ــی ــۀ قجل ــای وعاول ــر - به ــول وــثاًل ه ــد - دو پ ــاال، حاش ک ــروش  ــت ف ــاط  قحه ــابر احتح حن

 3.نجاخد بيشتر اػ قحهت ظرخد قجلی حاشد ،واضب

گرفتن حصواهد آن را حـه  . 212 مسأله کند و قجل اػ تحویل  کاالیی را ظرخداری  گر فرد  ا
 : ردسه صورت دا 4،غحر فروشنده حفروشد

که فروظته شده .الف کاالهای وػنی خا پيهانه ،والی  ، ای نجاشد )وانند واشـحناػ 
گرفتن ضایز است ،در این صورت؛ (...اثاث ونزل و، فرش  .  فروش آن قجل اػ تحویل 

کــه فروظتــه شــده .ب ــا پيهانــه، وــالی  کاالهــای وػنــی خ ــرنذاػ  ، ای حاشــد )واننــد ب
کهتــر اػ قحهــت ظرخــد )خعنــی حــه ( و فــروش حــه قحهــ ...طــال و، آهــن، شــكر ت ظرخــد خــا 

 .  ضایز است فروش آن قجل اػ تحویل ،در این صورت نحز؛ ضرر( حاشد
که فروظته شده .ج کاالهای وػنی خا پيهانه، والی  ای حاشد و فروش حـه بيشـتر اػ اػ 

گـــرفتن ،در ایـــن صـــورت؛ قحهـــت ظرخـــد حاشـــد حـــه غحـــر ، فـــروظتن آن قجـــل اػ تحویـــل 

                                                           
که در . 1 که وعاولـه ربـوی نجاشـد ،شود عکر وی« 454و  455»دو وسألۀ وواردی  گـر وـثاًل ؛ در ضایی است  پـس ا

کــرده و حصواهــد آن را در وقابــلنکحلــوگرم بــر 555فـردی  کحلــوگرم بــرنذ ورغــوب  45ذ غحــر ورغــوب ظرخــداری 
« اموعـاوالت حاطـل و حـر»در فصـل ، وعاوله رحـا و حـرام اسـت و توضـحح وـوارد رحـا در وعـاوالت، حفروشد
 . عکر شد

کاالی فروظته شده خا ثهن آن در وعاولـ ،در این وسأله و وسألۀ حعد. 2 گر  دیـن قجـل اػ وعاولـه  ،اول خـا دوم ۀا
کـهاحكـام ویـژه، حاشد و فرد حصواهد آن طلب را حفروشـد خـا ثهـن وعاولـه قـرار دهـد توضـحح آن در  ای دارد 

 . شود وجحث فروش طلب عکر وی، «دین» فصل

کــه ســلف ظرخــداری شــده ،اســت شــاخان عکــر. 3 حــه ظــود فروشــنده قجــل اػ  ،در طنــحن وــوردی )فــروش وــالی 
 .  و وعاوله در این صورت حاخد نقد حاشد حه صورت نسحه صححح نحست، رسحدن ووعد تحویل(

کاالیی حه صورت سلف ظرخداری شـده حاشـد. 4 گر  کـه در وسـألۀ  ،ا فـروش ، شـود عکـر وی« 427»ههـان طـور 
 . ووعد حه غحر فروشنده صححح نحستآن قجل اػ رسحدن 
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 2.ضات )ِثهار(وگر در وحوه 1؛فروشنده ضایز نحست
گر فرد والی را اػ راهی غحر اػ ظرخد آن والک شود . 213 مسأله  ،وثـل اخنكـه آن وـال، ا

ه گـرفتن ضـایز اسـت، و وانند آن حاشد 3ارث خا وهرخ  هرطنـد  ،فروش آن قجل اػ تحویل 
 .  ای حاشد آن وال وػنی خا پيهانه

کـه در قسـهت  . 214 مسأله  وصصـوص ظرخـد و ،عکـر شـد «454»وسـألۀ « ح»حكهی 
ــروش و حنــابر ــب ف ــه ،احتحــاط واض ــه نتحس ک ــل عــوض  ــع صــلح در وقاب اش نتحســۀ بي

 ؛ حاشدوی 4،است

ــا شــاول وــوارد دخگــر نهــی  کــه وــالی را ظرخــده. حنــابراین، شــوداو  ولــی هنــوػ  ،کســی 
کـار اضحـر و واننـد آن وـی، تحویل نگرفتـه اسـت ـۀ ههسـرش خـا اضـرت  توانـد آن را وهرخ 

 . قرار دهد

                                                           
حلكـه تحویـل حـه وکالـت نحـز ضـایز و ؛ ط ظود ظرخدار انسـام شـودتحویل الػم نحست توس ،شاخان عکر است. 1

که وی ،حنابراین .صححح است کاالی وػنی خـا پيهانـه کسی  ای واننـد طنـد ُتـن آهـن را ظرخـداری  ظواهد 
کنـد کند و حدون آنكه آنها را اػ انجار فروشنده حه ، حـه قحهـت بيشـتر حـه دخگـری حفروشـد، انجـار ظـود ونتقـل 

ی ،تواند پـس اػ ظرخـد آهـن وی کـارگران و هـای وـورد وعاولـه را حـه  آهن، حـه فروشـنده وکالـت حدهـد تـا او خـا 
ی تحویل حگحرند و آنها را در قسهتی اػ انجار ظود قـرار دهنـد سـاس آنهـا را حـه شـصص ثالـث  ،وکالت اػ و

 .  وورد نظر حفروشد
کــار دخگــر بــرای تصــححح وع کــه فروشــندهراه  ل « عــادلو» ،اولــۀ وــغکور آن اســت  کــه در قــرارداد او  کــاالیی 

ــۀ ظـوخش حــه ثهــن نقــدی حــه شــصص ثالــث حفروشــدتظرخـده و هنــوػ  کــاال( را در عو  ، حویــل نگرفتــه )نــه ههــان 
خافــت آن ت حوالــه - ســاس آن شــصص را بــرای در ل ح - حــا رعاخــت شــراخط صــح  ؛ والــه دهــدحــه فروشــندۀ او 

که بيان شد ،هالجت   ت، ههان طور  دار آن صـححح الػم است ثهن وعاوله نقد حاشد و فروش )بيع( نسحه و وـد 
 . نحست

گوضـه فرنگـی، پيـاػ سـحب ػوحنـی و، در اخنكه وحصـوالت ضـالحزی وثـل ظربـزه و هندوانـه. 2 حكـن ، ظحـار و 
ف وی حه وستهد ضاوع الشـراخط  ،ند در این ووردتواوحوه )ثهره( را داشته حاشد وحل  اشكال است و وكل 

 .  دخگر حا رعاخت ترتحب األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد
ۀ ػنی. 3 گرفتن آن را حفروشد، وثل آنكه وهرخ  صی حاشد و حصواهد قجل اػ تحویل  ـه را ؛ ظانۀ وشص  گـر وهرخ  ـا ا او 

ی  - طلجكار حاشد ۀ و ـی حاشـد 45وثاًل وهرخ  کل  ه حـه صـورت  حكـن فـروش طلـب را  ،آن حكـن فـروش - سـك 
که در فصل   . شودوجحث فروش طلب عکر وی ،«دین»دارد 

گـرفتن 35وثل اخنكه فرد خک ُتن برنذ حه قحهـت . 4 آن را در  ،وحلحـون تووـان ظرخـده و حصواهـد قجـل اػ تحویـل 
 . وحلحون تووان حه دخگری وصالحه نهاخد 33وقابل 
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 نقد و نسحه

ت(در وعا . 215 مسأله ـــنده حعـــد اػ وعاولـــه  ،ولـــۀ نقـــد )حـــدون وـــد  ظرخـــدار و فروش
   1.توانند ضنس و پول )وجحع و ثهن( را اػ خكدخگر وطالجه نهوده و تحویل حگحرند وی

الػم نحست حه نقد بـودن آن تصـرخح ، ای نقد واقع شود برای آنكه وعاوله . 216 مسأله
نقـــد ، کــه وعاولـــه حــدون شـــرط تــأظحر در پرداظـــت ثهــن انســـام شــود کننــد و ههـــحن

 . شود وحسوب وی

کاال تعحين وـی . 217 مسأله که برای قحهت نقدی  الػم نحسـت نسـجت ، شـودوجلغی 
ی حا قحهت ظرخـد آن داشـته حلكـه تعحـين آن حـا رضـاخت دو طـرف انسـام ؛ حاشـد ظاص 

 2.شود وی

که اطالع اػ قحهت . 218 مسأله کاال حه ظرخداری  حه بيشتر اػ قحهـت  ،ها نداردفروش 
کــه  ی وغجــون شــودحــاػاری )وــثاًل طنــدین برابــر( طــوری  گفتــار خــا ، و کــه در  در صــورتی 

کاال را حه قحهت وتعارف خا نزدخک حه آن وی که   فروشد حرام اسـتعهل اشاره نهوده 
 .  ای نحستکار پسندخده ،و در غحر این صورت نحز

که در وسألۀ  . 219 مسأله کـه بهـای آن )ثهـن(  وعاوله، عکر شد« 575»ههان طور  ای 
ــۀ ظرخــدار ت 3در عو  کــه در وعاولــه هرطنــد  ،حاشــد وی« هنســح»، دار اســت و وــد  تی  وــد 

کهتر -کوتاه  ،برای پرداظت آن شرط شده  .  حاشد - وثاًل طند ساعت خا 

                                                           
 . عکر شد« 453تا  453»وساجل  ،«تحویل»وجحث  در، شحوۀ تحویل )قجض( و احكام وربوط حه آن. 1

نـی حـه دخگـران  ،شاخان عکر است. 2 کاال را حه نرد وعح  که  کرده  گر فروشنده حا ظرخدار در ضهن وعاوله شرط  ا
کـه دارو را حـه  هـای دارو وثاًل شـرکت، بر ظرخدار الػم است وطابق شرط وغکور عهل نهاخد، حفروشد سـاػی 

که حه نـانواییفروشند ها ویداروظانه شـود شـود و در ضـهن وعاولـه شـرط وـیهـا فروظتـه وـیخا آرد دولتی 
ب قانونی حه عهـوم عرضـه شـود بـر ظرخـدار الػم اسـت حـه ، که دارو خا آرد خا نان تهحه شده اػ آن حه نرد وصو 

 .  شرط وغکور عهل نهاخد

گـر ثهـن وعاولـه. 3 ا ا ت ،او  ت دار حاشـد و ظرخـدار دیـن قجـل اػ وعاولـه و وـد  کـه اػ  حصواهـد طلـب وـد  داری را 
شـود و  اصـطالحی وحسـوب نهـی ۀوعاولۀ وغکور وعاولـۀ نسـح، شصص ثالث دارد ثهن وعاوله قرار دهد

کهشود و احكام ویژهبرظی اػ احكام وعاوله نسحه در وورد آن ضاری نهی توضحح حعضـی اػ آنهـا  ای دارد 
 . شود عکر وی «فروش طلب»وجحث  ،«دین»در فصل 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که برای ظرخد و فروش عکر ،در وعاولۀ نسحه . 221 مسأله ی  کل   1،شـد عالوه بر شراخط 
وعلــوم  - حاشــد و طــه قســطی 2طــه رأســی -الػم اســت ػوــان پرداظــت قحهــت )ثهــن( 

   ؛حاشد

ه گردد، ن وعاولهطنانشه ضه ،الجت  ص  ت وشص  کثر ود  ا ن شـود تـا ، حد  وـثاًل وعـح 
 .کافی است، قحهت )ثهن( وعاوله تحویل داده شود ،ظرف سه واه آخنده

ت حــه آخنــده ووکــول شــود و  ،حنــابراین گــر فــرد ضنســی را نســحه حفروشــد و تعحــين وــد  ا
 .  وعاوله حاطل است ،وجهن حاشد

، ػم اسـت هنگـام وعاولـهال، اگر قحهت )ثهـن( وعاولـۀ نسـحه قسـطی حاشـد . 221 مسأله
کــه در هــر قســط پرداظــت وــی کــردن تهــام ، شــودوقــداری  ص  گــردد و تنهــا وشــص  وعلــوم 

 . کافی نحست - حدون اخنكه وقدار پرداظتی در هر قسط وعلوم حاشد -قحهت 

گـــر در پـــيش . 222 مسأله کـــاال و  ،گفتگـــوی وعاولـــه ا وجلغـــی را بـــرای قحهـــت نقـــدی 
کــاال را نقــدًا حــه فــالن »: فروشــنده حگوخــد وــثالً ؛ وجلغــی را بــرای نســحۀ آن در نظــر حگحرنــد

کاال فالن وجلغ و »: خا اخنكه حگوخد« فروشنوقدار و نسحه حه فالن وقدار وی قحهت نقد 
گران 55نســحۀ آن  ــر اســت درصــد  کــرده و ، «ت ســاس وشــتری خكــی اػ آن دو را انتصــاب 

 3.وعاوله صححح است، وعاوله را بر آن واقع ساػند

کـهدر ضـ ،حكن وسألۀ قجل . 223 مسأله و  وجلغـی را بـرای نسـحه تـا ػوـان ظـاص ایی 
ص بيشتر قرار دهند نحز ضاری است وجلغ بيشتر    .را برای نسحه تا ػوان وشص 

                                                           
که در وساجل قجل عکر شد اػ. 1 ی  کل   ،حنـابراین .وعلـوم بـودن قحهـت در هنگـام وعاولـه اسـت، ضهله شراخط 

گحرد و تعحين وجلغ حه آخنده ووکول شود گر وعاوله نسحه صورت   . وعاوله صححح نحست، ا

کاال ،در ثهن رأسی. 2 ـا در ثهـن قسـطی ،شـودضا داده وی )ثهن( خک  تهام قحهت  ت قحهـت در طنـد نوحـ، او 
که حاخد ػوان هر قسط وعلوم حاشدحه فروشنده داده وی  . شود 

گر فروشنده حه عنوان انسام وعاوله )اخساب( حگوخد. 3 کاال را نقـدًا حـه »: ا هـزار تووـان و خـک واهـه حـه  355این 
کند« هزار تووان فروظتن 335 نقد خا نسحه بودن وعاولـه  ،حدون اخنكه هنگام وعاوله - و وشتری هن قجول 

کننــد را ص  وعاولــه حــه  .ب؛ وعاولــه حاطــل حاشــد .الففف: در حكــن وســأله دو احتهــال وضــود دارد - وشــص 
کهتر ) ،صورت نسحه وسأله وحـل  اشـكال  ،حنابراین .واقع شود هزار تووان در وثال فوق( 355ولی حا وجلغ 

 . است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود
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گر فروشنده در پيش ،حنابراین کـاال حـه صـورت نسـحۀ خـک »: گفتگـو حگوخـد ا قحهـت 
طنانشـه وشـتری خكـی اػ آن دو ، «هزار تووان است 525واهه  هزار تووان و دو 555واهه 

کرده و وعاوله را بر آن واقع ساػندر  ؛ صححح است ،ا انتصاب 
گر وشـتری   که ا گر وعاوله را بر خكی اػ آن دو واقع نساػند و هدفشان این حاشد  ا ا او 

کند گر نتوانست، توانست پول را تا خک واه حاضر  دو واهـه ، نسحۀ خک واهه حاشد و ا
ـق آنوعاوله صححح نحست و وی، حاشد اػ روشـی  ،در طنـحن وـواردی توان بـرای تحق 

 .  استفاده نهود، شودعکر وی« 445»که در انتهای وسألۀ 
گــر در ووعــد تحویــل قحهــت )ثهــن( در وعاولــۀ نســحه . 224 مسأله ظرخــدار توانــایی ، ا

تواند وعاولـه را  ولی فروشنده وی 1،وعاوله حاطل نحست، پرداظت آن را نداشته حاشد
کـــاال ووضـــود حاشـــد کنـــد و طنانشـــه  گـــر ووضـــود نجاشـــدآن را پـــس ، فســـز  ، حگحـــرد و ا

کند و وی 2عوضش خافت  کند تا ظرخـدار ؛ تواند وعاوله را فسز ننهاخد را در حلكه صجر 
کند  3.ثهن را حاضر 

کـه در ضـهن وعاولـه خـا  ،حدیهی است حـق  فسـز وـغکور در صـورتی ثاحـت اسـت 
 .  حعد اػ آن ساقط نشده حاشد

ـت»ایـن حـق  فسـز شاخان عکر است،  خ  گـر فروشـنده حـدون عـغر  عرفـی دارد و« فور ا
ی ســاقط وی، وعاولــه را فســز نكنــد ــا طنانشــه حــه دلحــل عــغری ؛ شــود حــق  فســز و او 

ـت آن در طنـحن ، عهال نكنداحق  فسز ظود را  خ  وثل آنكـه اػ وضـود حـق  فسـز خـا فور
اطـالع بـوده خـا حـه تـأظحر وشـتری در پرداظـت ثهـن التفـات نداشـته و اػ آن ووردی بـی
 .  وعاوله ههشنان حاقی است حق  فسز، غافل بوده

                                                           
 .  شوداػ شراخط صححح بودن وعاوله وحسوب نهی، ولۀ نسحهتوانایی بر تحویل ثهن در وعا ،حنابراین. 1

گـر آن وـال اػ اشـحای وثلـی حاشـد. 2 کـه ا گـر قحهـی حاشـد، پرداظت عوض وال حه این وعناسـت  ، وثـل آن و ا
کــه تلــف شــده برگردانــده شــود و توضــحح وعنــای وثلــی و قحهــی در وســاجل  و  5352»قحهــت آن در روػی 

 . شود عکر وی« 5353

گر فروشنده حا وضود توانایی، عکر شد« 455»که در وسألۀ  ههان طور. 3 کـاال اوتنـاع ورػد، ا حـاػ هـن ، اػ تحویـل 
 . این حق  فسز برای ظرخدار وضود دارد
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ر  . 225 مسأله ــر  ــۀ نســحه وق ــن در وعاول ــرای پرداظــت ثه ــه ب ک ــر وشــتری در ػوــانی  گ ا
ی بــرای ، شــده آن را حاضــر نكنــد و درظواســت وهلــت بيشــتر نهاخــد و فروشــنده حــه و

ــد ــت ده تی وهل ــد  ــغکور، و ــت و ــان وهل ــس اػ پاخ ــن را ، پ ــاػ هــن ثه ــتری ح ــه وش طنانش
 ؛ فسز نهاخد تواند وعاوله رافروشنده وی، نارداػد

گر حدون اخنكه وشتری درظواست وهلت نهاخد ا ا فروشنده حدون عغر وعاولـه ، او 
کـــه در وســـألۀ قجـــل عکـــر شـــد، را فســـز نكنـــد حـــق  فســـصش ســـاقط ، واننـــد صـــورتی 

 .  شود وی

گر در وعاولۀ نسحه . 226 مسأله ظرخدار اػ تحویل وقداری اػ پول )ثهـن( در ووعـد  ،ا
ر عاضز حاشد کار و، وقر  ر استفروشنده بين سه   :  صح 

کند .الف  ۀ پول را فراهن  کند تا ظرخدار حقح   ؛ صجر 
کاال را پس حگحرد .ب  کرده و   ؛ تهام وعاوله را فسز 

گر فرد ػوحنـی را حـه ؛ وعاوله را فقط نسجت حه وقدار حاقحهانده فسز نهاخد .ج پس ا
ــد  5وجلــغ  ر نتوان ــر  ــان وق ــدار در ػو ــد و ظرخ ــاله حفروش ــک س ــحۀ خ ــان نس ــارد توو  455وحلح

کنــد و فروشــنده وعاولــه را نســجت حــه  وحلحــون تووــان اػ ثهــن )خــک وحلحــارد( را حاضــر 
کند ـه 1؛گردد خک پنسن ػوحن حه صورت وشاع حه او بروی، ههان وقدار فسز  در  ،الجت 

کند، پنسن دخگر این صورت ظرخدار هن حق  دارد وعاوله را نسجت حه طهار  .  فسز 

گـــر وعاولـــه . 227 مسأله ـــه صـــورت نقـــد انســـام شـــ ا ـــأظحر در ، ودای ح ـــرای ت ســـاس ب
که ظرخدار پرداظت رحـا و ، سـود قـرار داده شـود، حـدهكار شـده خـا حصشـی اػ آن وجلغی 

   .حرام است

که حـه صـورت نسـحه انسـام شـده طنانشه پس اػ وعاوله ،ههحن طور  بـرای ، ای 
ـــرارد داده شـــود ـــأظحر اػ ػوـــان تعحـــين شـــده ســـودی ق ـــوده و حـــرام ، ت ـــا ب ـــاػ هـــن رح ح

 .  حاشد وی

ــا  نــی واقــع ســاػند و توافــق نهاخنــد او  ت وعح  گــر وعاولــه را حــه صــورت نســحه تــا وــد  ا
                                                           

 . شوند طور وشاع شرخک وی دو طرف حه نسجت خک پنسن و طهار پنسن در ػوحن حه ،حنابراین. 1
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ر کنــد، طنانشــه ظرخــدار زودتــر اػ ووعــد وقــر  فروشــنده فــالن ، قحهــت )ثهــن( را حاضــر 
کند کن   .  حاشد اشكال وی صححح و بی 1،وقدار اػ وجلغ 

کاال تعحـين وـی . 228 مسأله که برای قحهت نسحۀ  الػم نحسـت نسـجت ، شـودوجلغی 
ی حا  حلكـه تعحـين آن حـا رضـاخت دو طـرف انسـام ؛ حاشـد قحهت نقدی آن داشتهظاص 

 2.شود وی

ـــن( . 229 مسأله ـــت )ثه ـــحه قحه ـــدهی، وعاولـــۀ نس ـــنده  ح ـــه فروش ـــدار ح )دیـــن( ظرخ
   .حاشد وی

گـر ؛ تهام احكام حدهی )دین( در وورد آن ضـاری اسـت ،حنابراین  اػ ضهلـه اخنكـه ا
حـــا ، حاشـــد ر نداشـــتهحـــدهكار )ظرخـــدار( توانـــایی پرداظـــت حـــدهی را در ووعـــد وقـــر  

که در فصل  طلجكـار حاخـد حـدون وطالجـۀ دیرکـرد حـه او ، شود عکر وی« دین»توضححاتی 
 .  وهلت حدهد

o بيع عحنه 

کرده . 231 مسأله کاالیی را حه صورت نسحه ظرخداری  که  توانـد قجـل اػ فـرا  وی، کسی 
کاال را حـه فروشـنده حفروشـد، رسحدن ووعد پرداظت قحهت )ثهن( خا پس اػ آن  ههان 

ل حاشـد  و فرقی م اػ ضنس ههان ثهـن در وعاولـۀ او  که قحهت )ثهن( وعاولۀ دو  ندارد 

                                                           
کاال را . 1 گـر هزار تووان دو وا 545وثل اخنكه وشتری  کـه ا هـه حصـرد و پـس اػ وعاولـه حـا فروشـنده توافـق نهاخـد 

کند بهای وعاوله کند 45فروشنده ، )ثهن( را خک واه زودتر حاضر  کن     .هزار تووان 
تووـان اػ طلـب ظـود حاحـت  هـزار 45»فروشـنده ، طنانشه وشتری ثهن را خـک واهـه حاضـر نهاخـد ،حنابراین

کرده و وی  . «حصشد ثهن را ابراء 
گــردد ،ر اســتشــاخان عکــ تواننــد  وی، بــرای آنكــه پــایين آوردن ثهــن در شــراخط فــوق بــرای فروشــنده الزاوــی 

کنند کن وکـالتی  ،و خـا ظرخـدار در ضـهن وعاولـه کردن قحهت حا توضححات وغکور را در ضهن وعاوله شرط 
کـردن ثهـن پـس اػ خـک وـا حدهی ظود در شـراخط فـوق اػ فروشـنده حگحـرد تـا هنگـام ءبرای ابرا ، ظـود، هحاضـر 

کند 45وجلغ وورد توافق ) ۀ ظوخش ابراء    . هزار تووان در وثال وغکور( را اػ عو 

نـی حـه دخگـران  ،شاخان عکر است. 2 کاال را حه نرد وعح  که  کرده  گر فروشنده حا ظرخدار در ضهن وعاوله شرط  ا
 . بر ظرخدار الػم است وطابق شرط وغکور عهل نهاخد، حفروشد
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کهتر و خا بيشتر اػ آن ،نقد حاشد خا نسحه ،خا غحر آن  ؛ حه ههان قحهت ظرخد حفروشد خا 

ــه م ،الجت  کننــد در وعاولــۀ دو  گــر هنگــام وعاولــۀ نســحه شــرط  کــاال نقــدًا حــه  ،ا ههــان 
کهتــر فروظتــه شــود )خــا اخنكــه و ل را نقــد انســام دهنــد و در ضــهن آن قحهــت  عاولــۀ او 

کــاال حــه قحهــت بيشــتر حــه صــورت نســحه حــه طــرف وقابــل فروظتــه  کننــد ههــان  شــرط 
ناوحـده « هَنـٖح بيـع ع»ایـن قـرارداد ، هر دو وعاولـه و شـرط ضـهن آن حاطـل اسـت، شود(

 1.شودوی
کــه شــرط اػ طــرف فروشــنده خــادر وعاولــۀ عحنــه فــرق نهــیشــاخان عکــر اســت،   کنــد 

کـه شـرط هـا وتفـاوت اسـتظرخدار حاشد و در این ػوحنـه انگحـزه  ،و نحـز تفـاوت نـدارد 
های بيع عحنـه نحـز ههـحن حكـن را  سایر صورت ،ههشنحن .صراحتی خا ضهنی حاشد

 2.دارد
کند . 231 مسأله کاالیی را حه صورت نقد ظرخداری  گر فرد  حه شـرط آنكـه فروشـنده  ،ا

کاال را نقـدًا حـه ههـان قحهـت خـا بي کنـدحعدًا ههان  ل و ، شـتر اػ او ظرخـداری  وعاولـۀ او 
م هر دو صححح است  3.دو 

                                                           
حـه ایـن  .هـای رهـایی اػ رحـای در قـرض اسـت خكـی اػ راه، سام دو وعاولـۀ نقـد و نسـحهان ،شاخان عکر است. 1

که نحاػ حه پول نقد دارد که وثاًل فردی  وحلحـون تووـان نقـد حـه دخگـری  35واشحن ظود را حه وجلـغ »، صورت 
ا و خـ« کنـد وحلحون تووان ظرخداری وی 45ساس ههان واشحن را حه صورت نسحۀ خک ساله حه  ،فروشد وی

کــرده 45احتــدا واشــحن طــرف وقابــل را حــه صــورت نســحۀ خــک ســاله حــه »اخنكــه  ســاس  ،وحلحــون ظرخــداری 
ی وی 35ههان را نقدًا حه     .«فروشد وحلحون حه و

ه حه توضحح وتن وسأله ل شـرط نشـده حاشـد ، حا توض  م در ضهن وعاولـۀ او  که انسام وعاولۀ دو  در صورتی 
کـه هنگـام انسـام وعاو - لحه این وعنـا  م ، لـۀ او  الـزام و التزاوـی اػ ضانـب طـرفحن نسـجت حـه انسـام وعاولـه دو 

 . راه حل  فوق صححح است و اشكال ندارد -صورت نگرفته حاشد 

کاالخش را نسحۀ دو واهه حفروشد و در ضهن وعاوله. 2 گر فرد  کـه فروشـنده دوحـاره  ،وثاًل ا ظرخدار شرط نهاخد 
ی حصــر ۀآن را نســح کهتــر اػ و کــاالیی را نســح، دخــک واهــه حــه  گــر فــرد  خــک واهــه حفروشــد و در ضــهن  ۀ)خــا ا

ــاره آن را حــه بيشــتر دو واهــه اػ او حصــرد( ،وعاولــه کــه فروشــنده دوح کنــد  وعــاوالت وــغکور ، ظرخــدار شــرط 
 . صححح نحست

کهتر. 3 حه طلجكار خا شصص ثالث و ههحن طور سـایر وسـاجل وربـوط  ،احكام وربوط حه فروش طلب حا وجلغ 
 . شود عکر وی« دین»در فصل  ،حه حدهی
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 وعاوله سلف و شرايط آن
ـــــۀ ســـــلف . 232 مسأله ـــــه در وســـــألۀ  - وعاول ک ـــــر شـــــد « 575»ههـــــان طـــــور   -عک

کــه در آن ای وعاولــه کــه فروظتــه ویقحهــت )ثهــن( نقــد ، اســت  ــوده و شــحجی  شــود  ب
ــۀ فروشــنده، جحــع()و ای  حن وعاولــهطنــ، دار حاشــد)نــه عــحن شصصــی( و ػوــان 1در عو 

 .  عكس وعاولۀ نسحه است

گـرم  کحلـو 555در وقابـل  ،وحلحون تووان نقد حـه فروشـنده حدهـد 3وثل آنكه ظرخدار 
ی تحویل دهد که شش واه حعد آن را حه و ۀ فروشنده   .  برنذ در عو 

کـاال حاشـد . 233 مسأله گر در وعاولۀ سلف هر دو طـرف وعاولـه )وجحـع و ثهـن(  اػ ، ا
ت که وجحع ود  ه حه دو نكته الػم وی ،دار استآنسا   :  حاشد توض 

حاطــل ، ظرخــد و فــروش طــال خــا نقــره در وقابــل طــال خــا نقــره حــه صــورت ســلف .الففف
 2؛است

که ووضب رحا شود .ب   .  وعاوله نجاخد طوری حاشد 

کـــه دروعاولـــۀ ســـلف . 234 مسأله قحهـــت وعاولـــه ، احتحـــاط وســـتحب آن اســـت 
کاال  . )ثهن( پول حاشد نه 

 شرايط وعاولۀ سلف 
که در وساجل حعد عکر ویه ،وعاولۀ سلف    3.شود فت شرط دارد 

                                                           
کاالی فروظته شده. 1 گر  ا ا ت ،او  تدین قجل اػ وعاوله و ود  دار وـغکور را دار حاشـد و فـرد حصواهـد طلـب وـد 

سـلف اصـطالحی  ۀوعاولـ، ایطنـحن وعاولـه، حه ثهن نقـد حـه ظرخـدار حفروشـد ،که اػ شصص ثالث دارد
ــی ــابراین .شــود وحســوب نه ــ ،حن ــی اػ احكــام وعاول ــلف ۀبرظ ــی س ــام در وــورد آن ضــاری نه ــود و احك ش

که ویژه  .  شود عکر وی «فروش طلب»وجحث  ،«دین»توضحح حعضی اػ آنها در فصل  ای دارد 

حاخد تهام ثهن و وجحع قجل اػ ضـدا شـدن طـرفحن وعاولـه  ،زیرا در وعاولۀ طال خا نقره حه طال خا نقره )َصْرف(. 2
 .  اػ خكدخگر تحویل داده شود

لهای  شرط. 3 کـه در وعاولـۀ سـلف؛ حاشدششن و هفتن در سایر وعاوالت نحز شرط وی، او  ا اػ آنسا  کـاال ، او 
دًا عکر شده، شودهنگام وعاوله تحویل داده نهی  .  انداین سه شرط در اخنسا وسد 
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o کاال وعلوم باشد: شرط اّول  خصوصّحات 
ن شـود و تعحـين آنهـا حـه  ،در وعاولۀ سلف . 235 مسأله کـاال وعـح  ات  حاخـد ظصوصـح 
ات آن وعلوم شده انداػه که عرفًا حگوخند ظصوصح   .  کافی است، ای 

ــدن ظــود که اوصــاف و اضناســی در  . 236 مسأله ــا دخ ات آنهــا تنهــا ح کــاال  ظصوصــح 
هـای غالـب سـنا وعاولـۀ. حنـابراین، وعاولۀ سلف صححح نحسـت، شود علوم ویو

کـــــه هنگـــــام وعاولـــــه وثـــــل آن )بـــــرای وشـــــاهده و اطـــــالع اػ ، قحهتـــــی و ضـــــواهرات 
ات آن( وضود ندارد  .  حاشدحه صورت سلف صححح نهی ،ظصوصح 

o تحويل داده شود ثهن قجل از جدايی خريدار و فروشنده از يکديگر: شرط دّوم 
، پـيش اػ آنكـه ظرخـدار و فروشـنده اػ هـن ضـدا شـوند ،اولۀ سلفدر وع . 237 مسأله

 1.وگرنه وعاوله حاطل است ،ظرخدار حاخد تهام قحهت )ثهن( را حه فروشنده حدهد

کـاال )وجحـع( . 238 مسأله گر ظرخدار حه وقـدار قحهـت  اػ فروشـنده طلجكـار حاشـد و ، ا
ــب ــب، آن طل ــا طل ــد خ ــب نق ت طل ــد  ــتو ــحده اس ــرا رس ت آن ف ــد  ــه و ک ــد  ، داری حاش

کنـد و فروشـنده قجـول طن انشه ظرخدار طلب ظوخش را حاحت قحهـت ضـنس حسـاب 
 .  وعاولۀ سلف صححح است، نهاخد

گر ظرخدار . 239 مسأله فقط وقداری اػ قحهـت )ثهـن( را قجـل اػ اخنكـه اػ فروشـنده  ،ا
ــود ــرداػد ضــدا ش ــن ، بپ ــت و در ای ــدار صــححح اس ــه ههــان وق ــجت ح ــط نس ــه فق وعاول

کنددارد وعاوله را در ه فروشنده حق ،صورت  .  هان وقدار صححح فسز 
هرطنــد  ،حكــن تحویــل قحهــت )قــجض ثهــن( را نــدارد، پرداظــت طــک . 241 مسأله

خز آن وربوط حه ههان روػ حاشد ه؛ تار تواند فروشنده را وکحـل نهاخـد تـا ظرخدار وی ،الجت 
گــرفتن پــول اػ حانــک کــردن طــک و  ، کــاال را حــه صــورت ســلف حفروشــد، پــس اػ نقــد 

کندساس اػ طرف ظرخدار وعاوله را قج  .  ول 
                                                           

گفتـه وی. 1 ثهـن وعاولـه تحویـل ، شـود قجـل اػ اخنكـه ظرخـدار و فروشـنده اػ خكـدخگر ضـدا شـوند حه اصـطالح 
 .  گردد« قجض»ه و داد
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انتقال اعتجاری ثهن وعاوله اػ حساب ظرخدار حه حساب فروشـنده اػ  ،ههشنحن
کافی نحست - حه تنهایی - طریق شجكه شتاب حانكی ق قجض )تحویل(   .  برای تحق 

ــق هــدف وــغکور وــیشــاخان عکــر اســت،  تــوان حــه ضــای وعاولــۀ ســلف اػ بــرای تحق 
 1قرارداد صلحی تنظـحن شـود و فـردطنانشه . حنابراین، استفاده نهود« عقد وصالحه»

ــۀ ظــوخش حــه ت کــاالیی را در عو  ــطــور وــد  ن نقــد خــا نســحه در عو   ۀدار در اػای وجلــغ وعــح 
ت نسحه نحز وعلوم حاشـد و دخگـری نحـز قجـول نهاخـد  2طرف وقابل وصالحه نهاخد و ود 

توانــد تصــالح( حــدهكار شــده و وــیطــرف وقابــل )و ،دارد و در ایــن صــورتاشــكال نــ
کـارت حـه برای ا دای حدهی ظوخش طک داده خـا ثهـن وعاولـه را حـا انتقـال اعتجـاری و 

کردن بپرداػد  .  کارت 

o وّدت وعاوله وعّحن باشد: شرط سّوم 
کاال )وجحـع( وعلـوم حاشـد ،در وعاولۀ سلف . 241 مسأله گـر ؛ حاخد ػوان تحویل  پـس ا

ل سـال آخنـده»: حگوخد فروشنده وثالً  ل ضـنس را تحویـ ،در خكی اػ روػهای سه واهۀ او 
کـردن وحصـول خـا ظـرون ضـنس را تحویـل وـی»خـا  «دهن وی و ػوـان  «دهن هنگـام درو 

   ؛وعاوله حاطل است، دقحق درو و ظرون وعلوم نجاشد

ــه گــر در ضــهن وعاولــه حــد ،الجت  گــرددا ت وعلــوم  کثر وــد  کــاال ؛ ا ن شــود  وــثاًل وعــح 
کثر تا سه وـاه دخگـر تحویـل داده ا لـۀ نسـحه وشـاحه آنشـه در وـورد ثهـن وعاو -شـود  حد 

 .  کافی است -شد  عکر

o کاال وعّحن باشد: شرط چهارم  وکان تحويل 
احتحـاط واضـب تـا حنـابر  حاخد ضـای تحویـل ضـنس را ،در وعاولۀ سلف . 242 مسأله

ه که وعهواًل وورد توض  ی  کنندگان است حد  ن نهاخند، وعاوله   ؛ وعح 

                                                           
کننده(. 1  .حه عنوان ُوصاِلح )صلح 

 .حه عنوان ُوتصالح )پغیرنده صلح(. 2
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گر تعحين تحویل اػ وغاػه خا انجار حه دلحل تفاوت هزخنۀ حهل و نقل  وعهواًل  ،وثاًل ا
ت داردبرای افراد اهه ـه؛ را تعحين نهاخند احتحاط واضب وحلحنابر  ،ح  گـر وحـل ،الجت   ا

 .  را بجرند الػم نحست اسن آن وحل ،در نزد دو طرف وعلوم حاشد

گر در وعاولۀ سلف . 243 مسأله که بر اساس آن  قحد و شرطی وضود نداشته ،ا حاشد 
ی تحویل داده شود و شواه د و قراجنی هن بر این اوـر وضـود کاال در شهر خا ونطقۀ ظاص 

که وعاوله انسام شده صـورت وی، نداشته حاشد کاال در ههان شهری  ؛ گحـرد تحویل 
کنند  .  وگر آنكه دو طرف حا رضاخت ظود وحل  دخگری را تعحين 

o کاال در زوان وعّحن شده وجود داشته باشد: شرط پنجن  توانايی تحويل 

کـاال را در ػوـان فروشـنده حاخـد توانـایی  ،در وعاولۀ سلف . 244 مسأله تحویـل دادن 
ن شده ـی تحویـل داده  ،تعحين شده )و در شهر وعح  کـاال در شـهر ظاص  گر شرط شده  ا

کهحاب حاشد و طه فراوان ،شود( داشته حاشد کاال در آن وقت   ؛ طه 

گــر فروشــنده ــا ا کــاال را ،او  ــا فــراهن نهــودن  - نــه ظــودش توانــایی تحویــل  هرطنــد ح
وات آن ن - وقد  وضـود داشـته  شده داشته حاشد و نه برای او ایـن اوكـان در ػوان وعح 

کــاال را توســ کــه  و توانــایی  حاشــدوثــل اخنكـه در ػنــدان  - ط دخگـری تحویــل دهــدحاشـد 
کاًل نداشته کاال را   .  وعاوله حاطل است - حاشد تحویل دادن 

که عرف عقال در ػوان شاخان عکر است،  کاال آن است  ک در قدرت بر تحویل  وال
ر وهكـن  ،اولهانسام وع کاالی پيش فروش شده در ووعد وقر  تصدیق نهاخند تحویل 

ــت ــه ؛اس ــان حاشــد و  ،الجت  الػم نحســت قــدرت بــر تحویــل اػ ههــان احتــدا وــورد اطهحن
کافی است ت و وضود ػوحنه برای تحویل   1.قاحلح 

گــر فــرد حــه ظحــال اخنكــه وــی . 245 مسأله ن تحویــل دهــدا کــاال را در ػوــان وعــح   ،توانــد 
تحویــل ، آن نهاخـد و حعـد حفههـد در ههـان ػوـان انسـام وعاولـه  وشاقـدام حـه پـيش فـر

                                                           
کــه عــرف حگوخــد ،حنــابراین. 1 گــر فــرد شــحجی را پــيش فــروش نهاخــد  کــه قابــل تحویــل نحســت را پــيش  ا کــاالیی 

کرده  . وعاوله حاطل است، فروش 
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ر آن عرفًا غحر وهكن وحسوب وی  1.وعاوله حاطل است، شدهکاال در ووعد وقر 

o کاال وعّحن باشد: شرط ششن  وقدار 

وقدار ضنس را حه وػن خا پيهانه خا تعداد  ،حاخد در هنگام وعاولۀ سلف . 246 مسأله
ن کــه وقــدار آن وعهــواًل حــا وشــاهده وعلــوم ضنســی  کننــد و  و واننــد اخنهــا وعــح  را هــن 

گر سلف حفروشند اشكال ندارد، شود وی   ؛ا

کاالیی را حـا وشـاهدۀ حسـته گر ورسوم حاشد وثاًل انداػۀ  ، حنـدی وعلـوم نهاخنـد پس ا
کننـدوی کـاال را حـه صـورت سـلف وعاولـه  طـوری ؛ توانند خک خا طند حستۀ وشاحه آن 

ــه انــداػۀ ه کــه انــداػۀ هــر ــه؛ های وشــاهده شــده حاشــد هــان حســتهحســته ح کــاالی  ،الجت 
کــه هــر دانــه اػ آن حــا  - واننــد حســحاری اػ حجوحــات -فروظتــه شــده حاخــد  طــوری حاشــد 

گــر فــرق دارد کــه وــردم حــه آن ، دخگــری فــرق نداشــته خــا ا کــن حاشــد  تفــاوت آن حــه قــدری 
ت ندهند  .  اههح 

o وعاوله ربوی نجاشد: شرط هفتن 

اشــــد و توضــــحح وعــــاوالت ربــــوی در وعاولــــۀ ســــلف نجاخــــد ربــــوی ح . 247 مسأله
گر وثاًل ؛ عکر شد« 22و  23» وساجل کحلوگرم بـرنذ حـه صـورت سـلف فروظتـه  555پس ا

گر ثهن حنابر  ،کحلوگرم برنذ حاشد 75طنانشه قحهت )ثهن( آن ، شود کحلـو  75فتوی  و ا
 .  حاشد وعاوله ربوی وی، واضبحنابر احتحاط  ،گرم نصود حاشد

  که به صورت  سلف خريداری شدهفروش والی 
که سلف ظرخده اسـت انسان وی . 248 مسأله  پـيش اػ تهـام شـدن، تواند ضنسی را 
ت ت حه فروشنده، ود  تواند آن وی ،اش حه صورت نقد حفروشد و حعد اػ تهام شدن ود 

                                                           
کــاال در هنگــام وعاولــه  ،شــاخان عکــر اســت. 1 کــه  ولــی  ،آخــدعرفــًا قابــل تحویــل حــه حســاب وــیحكــن صــورتی 

کاال را تحویل دهد ر نتواند   . ظواهد آود« 433»در وسألۀ  ،فروشنده حعدًا در ووعد وقر 
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رعاخـت  ،اش حفروشـد و در هـر دو صـورت را هن حه صورت نقد و هن نسحه حـه فروشـنده
 : دو نكته الػم است

 .  وشاحه آنشه در شرط هفتن عکر شد؛ جاشدوعاوله رحا ن .الف
که بهای وعاوله )ثهن( اػ ضنس بهای وعاولـۀ قجلـی .ب وـثاًل هـر دو  - در صورتی 

کــاال، اســت - پــول احتحــاط واضــب بيشــتر اػ قحهــت ظرخــد قجلــی حنــابر  قحهــت فــروش 
گــر وعاولــه حــه ضــنس دخگــری غحــر اػ ضــنس ثهــن قجلــی انســام؛ نجاشــد ــا ا  ،شــودوــی او 

 .  )ب( الػم نحست رعاخت شرط
که سلف ظرخده انسان نهی . 249 مسأله ت  پيش اػ تهام شدن، تواند ضنسی را  ود 

کــه نتحســه ،اش حفروشــد و در ایــن وــورد حــه غحــر فروشــنده اش  صــلح در وقابــل عــوض 
   ؛واضب صححح نحستحنابر احتحاط  ،وانند فروش است نحز

ــا وصــالح  ــا فــروظتن خ ت ۀاو  د آن را هرطنــ، آن حــه دخگــری حعــد اػ تهــام شــدن وــد 
اػ ضـنس بهـای ، اشكال ندارد و فرق ندارد بهای وعاوله )ثهن(، تحویل نگرفته حاشد

ی خــا ، وعاولـۀ قجلــی حاشــد خـا غحــر آن کهتـر اػ قحهــت ظرخــد قجلـی حاشــد خــا حـه وســاو حــه 
 .  وگر در وورد وسألۀ حعد؛ بيشتر حاشد

که حا وػن خا پيهانه فروظته وی . 251 مسأله حـه  - هـا غحـر اػ وحوه - شـود فروظتن اضناسی 
گرفتن آن، غحر فروشنده وگر اخنكـه حـه ههـان قحهـت ظرخـد ؛ ضایز نحست پيش اػ تحویل 

کهتر اػ آن حفروشد  . بيان شد« 454» اػ وسألۀ« ب»آنشه در قسهت   وشاحه ،خا حه 

 تخّلف در تحويل وال 

گـر فروشـنده . 251 مسأله کـاالی وـورد وعاولـه را در ووعـد تعحـين ، در وعاولۀ سـلف ا
کندوشتری حاخد ، شده حدهد گر ضنس پست ،آن را قجول  کـاال ولی ا تری حدهد خا آنكه 
گغاشته را حا ویژگی وشـتری الػم نحسـت ، حدهد اند هایی وتفاوت نسجت حه آنشه قرار 
کند کاالی وورد قرارداد حاشدهرطند  ،قجول     ؛بهتر اػ 

ه کاال ،الجت  اقل، گاه تعحين خک ویژگی برای  کـه  برای تعحـين حـد  وقـدار الػم اسـت 
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ــا ویژگــی بهتــر تحویــل دهــد ،ایــن صــورتدر  گــر فروشــنده ضنســی ح ــر وشــتری الػم ، ا ب
کند  .  است آن را قجول 

گــر فروشــنده در وعاولــۀ ســلف حــ . 252 مسأله گغاشــتهه ا کــه قــرار  کــاالیی  ، انــدضــای 
که وشتری راضی شود، کاالی دخگری حدهد  .  اشكال ندارد، در صورتی 

که حه صورت سـلف فروظتـه شـده فـ . 253 مسأله کاالیی  گر ووعد تحویل  را برسـد و ا
کاال را تحویل دهد کند و طنانشه  وشتری وی 1،فروشنده نتواند  تواند وعاوله را فسز 

گر ووضود نجاشـد ،بهای وعاوله )ثهن( ووضود حاشد عـوض آن ، ههان را پس حگحرد و ا
کند و وی خافت  خاد در کن و ز کنـد تـا ؛ تواند وعاوله را فسـز ننهاخـد را حدون  حلكـه صـجر 

کاال راحاض کندفروشنده   2.ر 

که اػ فروشـنده  واضب ظرخدار نهیحنابر احتحاط شاخان عکر است،  کاالیی را  تواند 
ـه ؛حه قحهت بيشـتر حـه ظـودش حفروشـد، طلب دارد ایـن حكـن در صـورتی اسـت  ،الجت 

حاشد و توضـحح  - دو پول وثاًل هر -که ثهن وعاوله اػ ضنس ههان ثهن وعاولۀ قجلی 
کاالی ظرخد»بيشتر در وجحث   .  عکر شد« اری شده قجل اػ تحویلفروش 

گر فروشنده در وعاولۀ سلف . 254 مسأله کاال  ،ا ر اػ تحویل وقداری اػ  در ووعد وقر 
ر است، عاضز شود کار وصح   :  وشتری بين سه 

                                                           
کـار عرفًا وی ،وثل اخنكه فروشنده در هنگام وعاوله. 1 وات  کـردن وقـد  ضـنس وـورد نظـر را ، توانسته حـا فـراهن 

ـر ولی در اثر ، در ػوان تعحين شده تحویل دهد وات )طه اخنكه در این اوـر وقص  کردن وقد  تأظحر در فراهن 
قــدرت ظــود را بــر تحویــل ضــنس در ػوــان تعحــين شــده اػ  ،آن سررســحدپــس اػ وعاولــه خــا در  ،بــوده خــا نــه(
 . دست دهد

که در وسألۀ . 2 گر فروشنده حا وضـود توانـایی، شود عکر وی« 355»ههان طور  کـاال )وجحـع( اوتنـاع ، ا اػ تحویـل 
  .حاػ هن این حق  فسز برای ظرخدار وضود دارد، دورػ

ی حدیهی است حه  کل  ی در  ،طور  کـه حـق  فسـز و حـق  فسـز وـغکور در صـورتی بـرای ظرخـدار ثاحـت اسـت 
ـت عرفـی»ایـن حـق  فسـز  ،ههحن طور .ضهن وعاوله خا حعد اػ آن ساقط نشده حاشد خ  گـر ظرخـدار « فور دارد و ا

کنـدعهال حق  فسز ظوخش احدون عغر اػ  ی اػ بـين وـی، ظودداری  ی در  ،رود حـق  فسـز و گـر تـأظحر و ولـی ا
ت آن اطالع نداشته خا نسـجت  ،عهال حق  فسز حه ضهت عغری حاشدا خ  وثل اخنكه اػ وضود حق  فسز خا فور

ه نداشته و اػ آن غافل بوده کاال توض  ی در فسز وعاوله حـه ضهـت تـأظحر  ، حه تأظحر فروشنده در تحویل  حق  و
کاال فروشنده  . ههشنان حاقی است، در تحویل 
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کاال را فراهن نهاخد .الف  ۀ  کند تا فروشنده حقح     ؛صجر 
کند .ب  کاال فسز    ؛وعاوله را نسجت حه تهام 

کــه در ایــن صــورت ، قــدار حاقحهانــده فســز نهاخــدوعاولــه را فقــط نســجت حــه و .ج
کند  .  فروشنده هن حق  دارد وعاوله را نسجت حه وقدار قابل تحویل فسز 

 که انجام آن به صورت سلف صححح نحست  بررسی برخی وعاوالت رايجی 

o ثجت نام و خريد اتووجحل از شرکت خودروسازی: نهونۀ اّول 
گــغاری اتووجحــل توســ ،در حعضــی اػ وــوارد های ظودروســاػی حــا  برظــی شــرکت طوا
 : شود شراخط عیل انسام وی

خافت وی  نقدًا در هنگام ثجت ،وجلغی اػ قحهت واشحن -  ؛ شود نام در

 ؛ گحرد تحویل واشحن در آخنده صورت وی -

، قحهــت واشــحن در ػوــان تحویــل حــه نــرد حــاػار آػاد در ههــان ػوــان حــا تصفحــف ویــژه -
 ؛ گردد تعحين وی

کــردهحاحــت وضــه نقــ - کــه وشــتری پرداظــت  ــق  ،دی  ی تعل  ــه و نــی ســود ح وقــدار وعح 
 .  گحرد وی

خافـت تهـام قحهـت  ،داد و ستد وغکور در نهونۀ فـوق . 255 مسأله حـه ضهـت عـدم در
اػ طریـق  2،و ههـحن طـور وعلـوم نجـودن قحهـت قطعـی آن 1نـام واشحن در هنگام ثجت

 .  نام قابل انسام نحست  وعاولۀ سلف در هنگام ثجت
 :  شود دو روش صححح اراجه وی، حا این شراخط برای وعاولۀ واشحن

 ؛ «وصالحه و فروش»استفاده اػ دو قرارداد  .الف
کــه وشــتری وجلغــی را نقــدًا حــه طــرف وقابــل )نهاخنــدگی شــرکت   حــه ایــن صــورت 

                                                           
م. 1 که در وسألۀ   ،اػ شراخط وعاولۀ سلف ،رعاخت نشدن شرط دو   عکر شد. «437»حا توضححی 

م. 2 ی قحهت وعاوله ،رعاخت نشدن شرط دو  کل   . اػ شراخط 
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کند ن، ظودروساػی( وصالحه  ات وعـح  ی واشـحنی حـا ظصوصـح   1،وشروط بر اخنكـه و
خز حــه قحهــت حــاػار  کثر تــا فــالن تــار ا حــا لحــاظ دو  ،آػاد در روػ تحویــل حــه او حفروشــدحـد 

 :  تصفحف عیل
الً  که نقدًا وصالحه شد: او  گردد، وجلغی  کسر   ؛ اػ قحهت واشحن 

نی  :ثايیاا   تا روػ تحویـل  -درصد اػ وجلغ پرداظتی برای هر واه  3وثاًل  -درصد وعح 
گردد کسر   ؛ واشحن وحاسجه و اػ قحهت واشحن 

   .وغکور را قجول نهاخد ۀحوصال، گاه طرف وقابل آن
گر فرد  کـرده و واشـحن شـش وـاه حعـد تحویـل داده  35پس ا وحلحـون نقـدًا پرداظـت 

خز ، وحلحون تووان حاشد 455شود و قحهت حاػاری آن در روػ تحویل  حاخد واشحن در تـار
ی فروظته شود 533وغکور حه وجلغ   2.وحلحون تووان حه و

کنــد تــا پــول او را در وشــتری وجلغــی را نقــدًا حــه طــرف وق .ب ابــل داده و او را وکحــل 
ر  ســـاظت ظـــودرو حـــه کـــه شـــرکت ظودروســـاػی  طـــور وشـــاع هزخنـــه نهاخـــد و وقـــر  شـــود 

خز کثر تا فالن تار ا ی ، حد  واشحنی حه نرد حاػار آػاد اػ طریق خک قرارداد وصـالحه حـه و
گغار نهاخد که عوض وصالحه؛ وا د ههان سهن وشـاع فـرد اػ ظودروهـای تولحـ، طوری 

عـــالوۀ  شـــده حـــا پـــول او و نحـــز ســـهن وشـــاع فـــرد اػ ثهـــن فـــروش ظودروهـــای وـــغکور حـــه
خافــت  ،حاقحهانــدۀ قحهــت واشــحن حاشــد ــا ػوــان دخگــر در کــه در روػ تحویــل واشــحن خ

 . گردد وی
حـه ایـن صـورت ، ضهنًا تعحين ارػش سهن وشاع فرد اػ ظودروها و ثهن فروش آنهـا 

که آن سهن حه انداػۀ وجلغ پرداظت نی ـــحـه عـالوۀ درصـد وعح   ،ی هنگام ثجت ناماست 
 .  شود گغاری وی وحاسجه و قحهت -درصد آن وجلغ برای هر واه  3وثاًل  -

کـه اػ طریـق ثجـت نـام در شـرکت . 256 مسأله گر فردی  هـای ظودروسـاػی اقـدام حـه ا
                                                           

 . توان انتصاب نوع واشحن را هن حه روػ تحویل ووکول نهود وی ،در این نوع قرارداد. 1

گـغاری اتووجحـل تنظـحن وی ،عکر است وحتوی  و شروط وصالحه شاخان. 2 ـت وا کحفح  ـه حـه  وـثاًل ؛ شـود حـا توض 
تصفحـف ویـژۀ دخگـری نحـز بـرای ظرخـدار لحـاظ شـود و ایـن ، توان شرط نهود عالوه بر تصفحفات وـغکور وی

 . در ضهن وصالحه صححح است ،شرط
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گرفتـــه و پـــول آن را پرداظتـــه پـــيش کـــرده و واشـــحن را تحویـــل  حفههـــد  ،ظرخـــد ظـــودرو 
ی حه ضهت اخنك ت نجودهوعاولۀ و توانـد بـرای وـی، حاطل اسـت، ه دارای شراخط صح 

کــرده وراضعــه نهــوده و  کــه ظــودرو را اػ آن ظرخــداری  تصــححح آن حــه ههــان نهاخنــدگی 
که قجاًل پرداظته کنـد ظودرو را نقدًا در وقابل ههان وجالغی  تـا والـک ظـودرو ، وعاوله 

 ؛ شود

ه که نهاخندگی شـرکت ظودروسـا ،الجت  وکالـت بـرای انسـام  ،ػاین در صورتی است 
 .  وعاولۀ نقد وغکور را داشته حاشد

کــه اوــوال آن در حكــن  - طنانشــه شــرکت ظودروســاػی دولتــی حاشــد ،طــور ههــحن
گغاری ظـودرو - شودوسهول الهالک وحسوب وی توانـد حـه  وی، فرد برای تصححح وا

کن شرع نحز وراضعه نهاخد  .  حا

o 1پيش خريد آپارتهان: نهونۀ دّوم 
خافت نقدی وقداری اػ  فروشندگان، اػ ووارددر حسحاری  واحدهای آپارتهانی حا در

که ساظت و تحویـل  کنند و این در فروش وی آنها را پيش، بهای وعاوله حالی است 
ــۀ بهــای وعاولــه حــه صــورت نســحه در طنــد قســط خــا در  گرفتــه و حقح  آن در آخنــده انســام 

خافت وی  . شود هنگام تحویل آپارتهان در
خافت نشدن تهام قحهـت آپارتهـان وعاوله حا  . 257 مسأله شراخط وغکور حه ضهت در

حـه صـورت سـلف ، در ػوان وعاوله )قجل اػ ضدا شدن ظرخدار و فروشنده اػ خكدخگر(
 ؛ قابل انسام نحست

تـوان حـه ضـای وعاولـۀ سـلف اػ وـی ،طـور صـححح برای انسـام وعاولـۀ آپارتهـان حـه
 ؛ وصالحه استفاده نهود

کـه فـرد و  کننـدۀ آپارتهـان(صـالِ حه این صورت  گـغار  خـک واحـد آپارتهـان حـا  ،ح )وا

                                                           
وســاجل « شــرکت»در فصــل  ،و واننــد آنوســاجل وربــوط حــه روش صــححح وشــارکت در ســاظت آپارتهــان . 1

 .  گردد عکر وی« 543و  544»
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ص را حــه ات وشــص  ت ظصوصــح  ــۀ ظــودطــور وــد  ــی در عو  کل  وصــالحه ، دار حــه صــورت 
ت نســحه وعلــوم حاشــد( و فــرد وقابــل  ن نقــد خــا نســحه )و وــد  نهاخــد در وقابــل وجلــغ وعــح 

گر طرفحن شراخطی دارند وی ،)وتصالح( نحز ند آنهـا را در توانوصالحه را قجول نهاخد و ا
 .  ضهن قرارداد وصالحه شرط نهاخند

گر ػوحن آپارتهان . 258 مسأله ، ووضود و ولک فروشـنده حاشـد و حنـا سـاظته نشـده، ا
شود و الػم نحست شراخط وعاولۀ سلف وعاوله نسجت حه ػوحن سلف وحسوب نهی

   .را داشته حاشد

کـه ظرخـدار قـرار اسـت حـه صـورت نسـحه و وـد  وـی ،حنابراین دار تتواننـد وجلغـی را 
کـــه نقـــد )قجـــل اػ ضـــدایی ظرخـــدار و  ،بپـــرداػد در وقابـــل ػوـــحن قـــرار دهنـــد و وجلغـــی 

کـه حعـدًا سـاظته  حاحت پيش ،شودفروشنده اػ هن( پرداظت وی فروش حنای آپارتهـان 
ه( قرار دهندوی ی در عو  کل   .  شود )آپارتهان 

ۀ قحهـت توانـد تهـام خـا حصـش وشـاعی اػ ػوـحن را حـه انـداػفروشـنده وـی ،ههشنحن
وشـروط حـه آنكـه ظرخـدار  ،حه صورت نسحه خا نقد و نسحه حـه ظرخـدار حفروشـد، آپارتهان

ى نهاخد ۀاقدام حه انعقاد وعاول  ؛ حعد حا و
ص حـه  ،ساس فروشنده  ن و ػوان تحویل وشص  خک واحد آپارتهان حا اوصاف وعح 

ــۀ ظــوخش حــه ظرخــدار پــيش ــی در عو  کل  ػوــحن فــروش نهاخــد و ثهــن وعاولــه را  صــورت 
در ایــن ، قــرار دهــد - حــه اســتثناى ســهن عرصــۀ آپارتهــان پــيش فــروش شــده - 1وــغکور

   2.صورت نحز وعاوله صححح است
گر ػوحن آپارتهـان . 259 مسأله ووضـود و ولـک ظرخـدار حاشـد و حنـا سـاظته نشـده و ، ا

                                                           
که قجاًل حه ظرخدار فروظته شده است، ونظور. 1  .  ههان وقدار ػوحنی است 

ی وحســوب وی ،خــا آنكــه ظرخــدار. 2 کــه حعــدًا عرصــۀ آپارتهــان و ــور وشــاع  حــه ،شــود وســاحتی اػ ػوــحن را  ط
گردددر ػوحن  ساظتهانظرخداری نهاخد و حا ساػندۀ  وشـروط حـه آنكـه طـرفحن اقـدام حـه سـاظت  ،شرخک 

کـه طـرفحن  آن واحـدهاسـاس ، حه صورت وشـارکتی در ػوـحن وـغکور نهاخنـد یآپارتهانواحدهای  حـا پـولی 
کتی و وشــاع حــا لحــاظ ســهن الشــرک حــه ،گغارنــد بــرای ســاظت وی هــر فــرد ســاظته شــود و پــس اػ  ۀطــور شــرا

گردد سهن هر شرخک اػ واحدهای آپارتهانی، ساظت  .  ضدا و افراػ 
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ــرای ، وــثاًل طهــار واحــد آپارتهــان - قــرار حاشــد فروشــنده اقــدام حــه ســاظت دو واحــد ب
توانـد دو واحـد فروشنده وی، در ولک وغکور نهاخد - رای ظودشظرخدار و دو واحد ب

ـۀ ظـوخش ی در عو  کل  ص حه صورت  ن و ػوان تحویل وشص  ، آپارتهان را حا اوصاف وعح 
ی پيش 1،ظرخدار در اػای نصف وشاع اػ ػوحن  .  فروش نهاخد حه و

 وعاولۀ َصْرف يا فروش طال و نقره به طال و نقره
که در آن طال دوعاوله . 261 مسأله و خـا نقـره در وقابـل نقـره خـا  ر وقابل طال خـا نقـرهای 

  .نام دارد« بيع َصْرف»، شودطال فروظته وی

که در این حصـش حـه بيـان آن احكام و شراخط ویژه ،این نوع ظرخد و فروش ای دارد 
 .  شودپرداظته وی

گر طال حه طال خا نقـره حـه نقـره فروظتـه شـود . 261 مسأله ه طـه حـه، ا حاشـد طـه  طـور سـك 
خادتر حاشدطن، غحر آن  2.وعاوله رحا و حرام است، انشه وػن خكی اػ آنها ز
گــر طــال حــه نقــره  . 262 مسأله وعاولــه ، خــا نقــره حــه طــال حــه صــورت نقــد فروظتــه شــود، ا

گــر وعاولــه ؛ صــححح اســت و در ایــن صــورت الػم نحســت وػن آنهــا وســاوی حاشــد ولــی ا
ت  .  ن شددار حاشد صححح نحست و حكن ربوی بودن آن در احكام رحای نسحه بياود 

پـيش اػ آنكـه اػ خكـدخگر ضـدا  حاخد فروشـنده و ظرخـدار ،«بيع َصْرف»در  . 263 مسأله
ــه ، شــوند کــه فروظت ــل  شــودوــیوــالی  ــه خكــدخگر تحوی ــای آن )ثهــن( را ح )وجحــع( و به
 ؛ وگرنه وعاوله حاطل است ،دهند

ه گر حصشی اػ وجحع و ثهن ،الجت  قجل اػ ضدا شدن دو طرف اػ خكـدخگر  ،وعادل آن ا
 .  وعاولۀ آن حصش صححح است، ودتحویل داده ش

شــود و شــاول  ایــن حكــن در ظرخــد و فــروش )بيــع( ضــاری وــیشــاخان عکــر اســت،  

                                                           
 .  حه عنوان ثهن وعاوله. 1

وعـاوالت »در فصـل  کارهـای رهـایی اػ رحـا توضححات بيشتر در وـورد وعاولـۀ ربـوی و حاطـل بـودن آن و راه. 2
 .  عکر شد« حرام و حاطل
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کنـد خـا  ،حنـابراین .شـود آن نهی  وصالحه و واننـد گـر فـرد طـال را حـه طـال خـا نقـره صـلح  ا
کـه رحـا نجاشـد -نقره را حه طال خا نقره صلح نهاخد  وصـالحه صـححح اسـت و  - طوری 

 .  جحع و ثهن قجل اػ ضدا شدن فروشنده و ظرخدار تحویل داده شودالػم نحست و

گــر فروشــنده خــا ظرخــدار . 264 مسأله تهــام وجحــع خــا ثهــن را تحویــل دهــد و دخگــری ، ا
 حـه آن وقـداری وعاولـه نسـجت، وقداری اػ آن را تحویل دهد و اػ خكـدخگر ضـدا شـوند

کـه تهـام وـال حـه دسـت او نرسـحد، که تحویل داده شده صححح اسـت کسـی  ، هولـی 
 .  تواند وعاوله را فسز نهاخد وی

ک طـالی وعـدن حـه طـالی  . 265 مسأله ک نقرۀ وعـدن حـه نقـره ظـالص خـا ظـا گر ظا ا
وگر آنكـه وعلـوم ؛ حاشد ویای رحا  طنحن وعاوله 1،ظالص حه صورت نقد فروظته شود

ک حا ی وی حاشد وقدار نقرۀ ظا ک  وقدار نقرۀ ظالص وساو حاشـد خـا وقـدار طـالی ظـا
ی اسـتحا وقدار طالی ظالص وسا ک ؛ و ک نقـره حـه طـال و فـروش ظـا ولـی فـروش ظـا

که در وسألۀ ، طال حه نقره  .  اشكال ندارد، عکر شد« 443»طوری 

 خريد و فروش پول و ارز

آنهـا در ضـهن وسـاجل   که برظی اػ ،و ارػ احكام وصتلفی دارد 2ظرخد و فروش پول
 .  شودعیل بيان وی

ــا ههســنظرخــد و فــروش نقــدی پــول . 266 مسأله اشــكال ، سهــای غحــر ههســنس خ
   3؛ندارد و صححح است

                                                           
گر وعاوله نسحه حاشد. 1 ک نقـره را حـه  ،ا ک طال را حه صورت نسحه حه طـال حفروشـند خـا ظـا که ظا حدین صورت 

ل اخنكه در وعاولۀ َصـْرف: دو اشكال دارد، صورت نسحه حه نقره حفروشند کـاال و عـوض آن ،او  قجـل ، حاخـد 
م اخنكه وعاولـ؛ وگرنه وعاوله حاطل است ،حه خكدخگر تحویل داده شود، اػ ضدا شدن دو طرف وـغکور  ۀدو 

ک حا وقدار نقرۀ ظالص، ربوی است ک حا هرطند وقدار نقرۀ ظا وقدار طـالی ظـالص  خا وقدار طالی ظا
ی  . بيان شد «رحای نسحه»که توضحح آن در وجحث ، حاشد  وساو

کـه اػ اشـحای عـددی ، های راخذ در ػوان وعاصر است وانند انواع وصتلـف اسـكناسپول، ونظور اػ پول. 2
 . شوند)وعدودات( وحسوب وی

حـا صـرف نظـر اػ سـایر عنـاوین( فی نفسه )حـه ظـودی ظـود و ، حكن این وورد و ووارد وغکور در وساجل حعد. 3
 . بيان شده است
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ــ خــال»ارػهــای وصتلــف اػ قجحــل تجــدیل  ۀواننــد وجادل خــال»خــا ، «دخنــار»حــه « ر حــه « ر
کشورهای ظارضی وسافرت وی  کسانی برای « یورو» خـا ، کنند و نحاػ حه ارػ دارنـد که حه 

کهنـــه و نـــو خـــا وعاولـــۀ اســـكناس و ، حـــه ضهـــت نحـــاػ حـــه پـــول نـــو، وعاوضـــۀ اســـكناس 
 .  های درشت و حالعكسرده در اػای پولهای ظ پول

هـای غحـر ههسـنس اشـكال نـدارد و صـححح ظرخد و فـروش نسـحۀ پـول . 267 مسأله
وـثاًل در ؛ هرطند ثهن وعاوله را بيشتر اػ قحهت حاػاری و وعهـول آن قـرار دهنـد ،است

که  ن را حـه  555فرد ، حاشد وحلحون تووان وی 4دخنار در حاػار وعادل  555حالی  دخنار وعـح 
ــۀ ظرخــدار شــش واهــه قــرار  3حفروشــد و ثهــن آن را وجلــغ  ظرخــدار وحلحــون تووــان در عو 

 .  دهد
کــه خــک طــرف  ،هــای ههســنسپــول ۀظرخــد و فــروش نســح . 268 مسأله در صــورتی 

خــادتر اػ طــرف دخگــر حاشــد واضــب رحــا حنــابر احتحــاط  وحــل  اشــكال اســت و، وعاولــه ز
ن را حــه ظر 55واننــد اخنكــه فــرد ؛ شــودوحســوب وــی خــدار حفروشــد و وحلحــون تووــان وعــح 

ۀ ظرخدار 53ثهن آن را وجلغ   . شش واهه قرار دهد، وحلحون تووان در عو 
ههسـنس اشـكال نـدارد و صـححح  های غحـرظرخد و فروش سلف پول . 269 مسأله
ـۀ فروشـنده شـش واهـه 555وثل اخنكه ، است ـی در عو  کل  حـه ، دخنـار عراقـی حـه صـورت 

 .  وحلحون تووان پول نقد فروظته شود 3/5

کـه آنشـه فروظتـه  ،هـای ههسـنسلف پولظرخد و فروش س . 271 مسأله در صـورتی 
واضـب رحـا حنـابر احتحـاط  وحل  اشـكال اسـت و، شود )وثهن( بيشتر اػ ثهن حاشدوی

 ؛ شودوحسوب وی

گر فرد وجلغ  ـه و  55حه عنوان وثال ا ـی در عو  کل  وحلحون تووان سه واهه را حه صـورت 
ت وحلحـون تووـان پـول نقـد قـرار  7دار پيش فروش نهاخـد و بهـای آن )ثهـن( را وجلـغ  ود 

هرطنـد سـایر ، شودواضب رحا وحسوب ویحنابر احتحاط  وحل  اشكال است و، دهد
گردد  . شراخط وعاوله سلف رعاخت 

ت . 271 مسأله ـه و وـد  ـی در عو  کل  در وقابـل پـول ، دارظرخد و فـروش پـول حـه صـورت 
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ت ی و ود  کل  که آن نحز حه صورت  ، طه ههسنس و طه غحر ههسـنس، دار استدخگر 
   1.حاطل است

ــــ . 272 مسأله ــــت در ػوحن ــــروش و فعالح  ــــد و ف ــــه  ۀظرخ ــــا روزخن ــــال خ ارػهــــای دخسحت
کـــوین  - هـــای وســـاػی( )پـــول ـــف  - Bitcoinواننـــد بيـــت  ـــف اســـت و وكل  وـــورد توق 

 األعلــن فــاألعلن توانــد در ایــن وســأله حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــر حــا رعاخــت وــی
 2.هجه و قرض دادن ارػهای وغکور صححح نحست ،هالجت  ؛ رضوع نهاخد

گر در وعاوالت ارػی . 273 مسأله نوسانات قحهت ارػها »و تنها  3نشود ارػ فروظته، ا
گحـرد« هـاو تفاضـل قحهــت تی ضــایز نجــوده و ، وــورد توافـق و وعاولــه قــرار  طنــحن وعـاوال

که بر  4؛حاطل است  5.شودانسام وی« ضفت ارػها»وانند وعاوالت صوری 

                                                           
که اػ وصادیق  ،تفصحل احكام ظرخد و فروش پول و ارػ. 1 در فصـل ، حاشـد« فروش دیـن حـه دیـن»در صورتی 

 . ظواهد آود «فروش طلب»وجحث ، «دین»

گر در ػوحنۀ ظرخد و فروش و استصراح روز ارػها قانونی ،ههشنحن. 2 الفـت حـا اضـاػۀ وص، حاشـد وضود داشته ا
شــود و نحــز اســتفادۀ غحــر وســاػ اػ انشــعاب بــرق و واننــد آن ضهــت اســتصراح و واخنحنــا  قــانون داده نهــی

 . ووضب ضهان والی است ،ارػهای دخسحتال

 .  وعاوالت صوری ارػ. 3

کـل »نـوعی  و نحـز« و حاظـت وـالی قهـار و بـرد» حنـدی طرفحنـی و اػ وصـادیق عرفًا نوعی شرط ،این وعاوله. 4 أ
 . شودوحسوب وی« ه حاطلوال ح

که خک ضفـت ارػ بـرای وعاولـه انتصـاب وـی. 5 و حـاػۀ ػوـانی آن و گغاری  سـرواخه و وجلـغ شـودحه این صورت 
د حه پرداظت آن وی که وتعه  ص وی سود وورد توافق )وقداری  ایـن سـود ، گـرددشوند( برای وعاوله وشص 

 ؛ نوسانات قحهت ارػ حاشد تواند طند برابروی
خک  ،«یورو 65»در اػای « دالر 555»ظرخد  گر، خک وعاولۀ حاشد، وعاوله« یورو 65»، برابر «دالر 555»گر قحهت وثاًل ا

ی ، شود( ساعت حعد حسته وی 42کند )خعنی وعاوله ساعته( حاػ وی 42روػه )  بـرای ایـن وعاولـه« یـورو 65»و
که قحهت دالر نسجت حه یوربينی وی کرده و پيشگغاری  سرواخه حاحـد و ساعت آخنده افـزاخش وـی 42و تا کند 

گر پيشتوافق وی که ا ت حاػار صححح بود نهاخند  ی اػ وضعح  اصـل سـرواخه سـود بجـرد و  %75حـه وقـدار ، بينی و
گر صححح نجود   .تهام سرواخه ظود را اػ دست حدهد ،ا

گر ،حنابراین  گـر برنـده اسـت و سـود  لـهوعاو، حاشـد« یـورو 65»حـاالتر اػ ، «دالر 555»قحهِت ، ساعت حعد 42 ا
ه حه حاػگشت ، کند وی ی ، سرواخه %75خعنی حا توض  گـر « یورو 54»و سـاعت  42سود ظالص ظواهد داشـت و ا

کــه، یــورو حاشــد 65تــر اػ  پــایين، «دالر 555»قحهــت ، حعــد کــرد و پــولی  گــر حاػنــده اســت و ضــرر ظواهــد   وعاولــه 
ــرواخه ــت وــی «یــورو 65»خعنــی  ،کــردهگغاری  س کــه وعاولــه هــددرا اػ دس ــن در صــورتی اســت  ــه ای گر اػ  )الجت 
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ت در حاػار فارکس  . 274 مسأله در ػوحنۀ انواع وصتلـف ارػهـای عـادی و  forexفعالح 
ــف  1ل وســاػی خــا روزخنــه( و غحــر آنهــاارػهــای دخسحتــال )پــو ــف اســت و وكل  وــورد توق 

 فــاألعلن األعلــن حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــر حــا رعاخــت ،توانــد در ایــن وســأله وــی
 ؛ رضوع نهاخد

ــه ت وعــاوالت در ســایر  ،الجت  اوــر فــوق حــا صــرف نظــر اػ لــزوم رعاخــت شــراخط صــح 
که توضحح آن در وسأله حعد بيان ویغحر اػ حاػار فارکس وی، ووارد  . شودحاشد 

که در قر . 275 مسأله ی حاخد شـراخط شـرعی  حه ،اردادها و داد و ستدهااػ آنسا  کل  طور 
گــردد ــاػار فــارکس و واننــد آن، وعــاوالت رعاخــت  ــت در ح گــر فعالح  ــر ، پــس ا وشــتهل ب

ــوی» ــا « وعاولــۀ رب ــا « قــرض ربــوی»خ ــرد و حاظــت وــالی»خ ، و واننــد آن حاشــد« قهــار و ب
ت وغکور حرام است  ؛ فعالح 

ــت وشــتهل بــر  ههشنــحن،  ۀوعاولــ»خــا  2«فــروش دیــن حــه دیــن»طنانشــه ایــن فعالح 
کالی گردخـده حاشـد ،حاشد 3«کالی حه  ن  کـاواًل در وعاولـه وعـح  ت  خـا  هرطند وجلغ و ود 

                                                                                                                               
ی  ،اســتفاده نكــرده حاشــد، leveragضــراخب تصــاعدی خــا ههــان ضــرخب اهروــی  خــان و وگرنــه وقــدار ســود و ز

 .  (شود طندین برابر وی
ن نهی سود وورد توافق ،گاهی در این وعاوالت ، وثاًل طنانشه ضفـت ارػ انتصـاب شـده؛ شوداػ احتدا وعح 

طـرفحن )فروشـنده ، حاشـد« هزار دالر 535»در وقابل « هزار یورو 555»گغاری  سرواخه حاشد و وجلغ« یورو»و « دالر»
کاریو ظرخدار صوری( قرار وی ، بر اسـاس نوسـانات قحهـت ضفـت ارػ و قحهـت ضدخـد، گغارند در پاخان روػ 

گر قحهت یورو وـثاًل ؛ کنند تسوخۀ نقدی  ار تفـاوت وـغکور را حـه ظرخـدار یـورو وقـد ۀفروشـند، افـزاخش خافتـه %55ا
گـــر قحهـــت یـــورو وـــثاًل  وی وقـــدار تفـــاوت وـــغکور را حـــه فروشـــنده ، ظرخـــدار یـــورو، کـــاهش خافتـــه %55پـــرداػد و ا
 . پرداػد وی

 . های پاخهطال و سایر دارایی، وانند نفت. 1

گر علی . 2 ـۀ ظـود و نقـد 555وثاًل ا ـی در عو  کل  ـۀ نقـد حـ یـورو 65در وقابـل  ،دالر حه صورت  ـی در عو  کل  ه صـورت 
ی حفروشد و اػ خكدخگر طلجكار شوند و اػ طرفی حسـحن نحـز وشـاحه ههـحن وعاولـه را حـا سـعحد  ،حسن حه و

طنانشـه علـی تصهـحن ، هـن طلجكـار حاشـند یورو فروظته حاشد و اػ 65دالر حه  555خعنی ، انسام داده حاشد
کــه قحهــت دالر نســجت حــه یــورو افــزاخش خاحــد و کــه  555یــورو طلــب ظــود را در وقابــل  65حصواهــد  بزنــد  دالر 

و حاطــل « دیــن حــه دیــن» ۀوعاولــ، حــه صــورت نقــد حاشــدهرطنــد  ،حفروشــد ، ســعحد اػ حســحن طلــب دارد
 . شود عکر وی «فروش طلب»وجحث  ،«دین»در فصل « دین حه دین»توضححات بيشتر وعاولۀ  .حاشد وی

ت. 3 ه و ود  ی در عو  کل  کاالی  هدر و ،دارخعنی فروش  ی در عو  کل  ت و قابل ثهن   . دارود 
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گـرفتن حـا سـود فروظتـه ، که ظرخداری شده 1«ایکاالی وػنی خا پيهانه» قجل اػ تحویل 
   2؛وعاوله حاطل است، شود
گونـه وعـاوالتفـرق نـدارد سحسـتن و نظـام ورود حـ ،در تهام این وـوارد  حـاػار  ،ه ایـن 

 3.فارکس حاشد خا نجاشد

که انسان وی  تواند وعاوله را به هن بزند )خحارات( وواردی 
که انواع آن عجارتند اػ وی« ظحار»فسز وعاوله را  . 276 مسأله  : گوخند 

ف شرط .3 ؛ظحار شرط .2 ؛ظحار وسلس .1 ظحـار  .5 ؛ظحار تأظحر .4 ؛ظحار تصل 
ض صــفقهظحــار تــج .7 ؛ظحــار عحــب .6 ؛َغــجن خــت .8 ؛ع   ؛ظحــار تــدلحس .9 ؛ظحــار رؤ

ر تسلحن .11 ؛ظحار ححوان .11  4.ظحار تعغ 
 5.شوددر وساجل حعد عکر وی ،توضحح ووارد ظحار 

 2 .خحار وجلس 
کـــه اػ هـــن ضـــدا  . 277 مسأله ـــا وقتـــی  ـــه ت ـــس اػ انســـام وعاول ـــدار پ فروشـــنده و ظرخ
کــرده وحــل  وعاولــه را هرطنــد  ،تواننــد وعاولــه را فســز نهاخنــد وــی ،انــد نشــده تــرک 

 ؛ دــحاشن

                                                           
 .  شودکه لحتری وحسوب وی ،که وػنی و نفت ،وانند طال. 1

در فصـل وربـوط حـه آن عنـوان بيـان  ،واننـد فـروش دیـن حـه دیـن ،تفصحل احكام هـر عنـوان اػ وـوارد وـغکور. 2
 .  شده است

کـه رعاخـت آن در ههـۀ وعـاوالت الػم و صرف. 3 کـه بيـان ، فتـوی  اسـتحنـابر  نظر اػ عناوین فوق  ههـان طـور 
ن له حا توضحح عکر شده در وسألۀ ، شد ت در ایـن حـاػار را نهـی ،«452»وعظ  دهنـد رظصت و اضاػۀ فعالح 

ف وی  . نهاخند و توق 

کــه شــراخط و احكــام ویــژۀ آن در فصــل َحْســر« ظحــار تفلــحس»، خكــی دخگــر اػ اقســام ظحــار. 4 ، وجحــث اســت 
س )ورشكسته(و  .  شودعکر وی« و حعد اػ آن 5453»وساجل  ،فل 
ه. 5 واننـد ؛ در وجاحـث دخگـر نحـز عکـر شـده اسـت، وساجل وربوط حه فسز وعاولـه حـه وناسـجت برظی اػ ،الجت 

کــاال و قحهــت آن»آنشــه در قســهت  و « وعاولــۀ ســلف»، «ۀ نقــد و نســحهوعاولــ»، «ػوــان تحویــل»، «شــراخط 
گردخده« وعاوله حا والحظۀ قحهت قجلی»  . است بيان 
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کــه عرفــًا اػ هــن ضــدا شــوند« ظحــار وسلــس»، ایــن حــق  فســز  ،نــام دارد و هنگــاوی 
 1.گردد ظحار وسلس ونتفی وی

گــر ظرخــد و فــروش . 278 مسأله حــاػ هــن ظحــار وسلــس ضــاری ، تلفنــی انســام شــود، ا
که ارتجاط تلفنی برقـرار حاشـد. حنابراین، است تواننـد وعاولـه را دو طـرف وـی، تا وقتی 

 .  ندفسز نهاخ

کننـدگاندر وعاوله . 279 مسأله که وعاوله  وکحـل در تهـام اوـور وربـوط  «هـر دو»، ای 
طنــحن وکــالتی داشــته و دخگــری شــصص « خكــی اػ دو طــرف»خــا  حــه آن وعاولــه حاشــند

  ؛ظحار وسلس وضود دارد، اصلی )وثاًل والک( حاشد

وکحـل در تهـام اوـور وعاولـه حاشـد خـا  ،ولی طنانشه خک نفـر اػ ضانـب هـر دو طـرف
 .  ظحار وسلس ثاحت نحست، شرعی آن دو حاشد ولی  

کاال )وجحع( تحویل ظرخدار شده حاشد . 281 مسأله گر  که هنوػ ظرخـدار و  ،ا در حالی 
طنانشـه ، فروشنده پس اػ انسام وعاوله اػ هن ضدا نشده و ظحار وسلـس حـاقی حاشـد

   .شود تلف اػ وال ظرخدار وحسوب وی، کاال تلف شود

کــه خكـــی اػ دو ،حنــابراین  کنــد در صـــورتی  ظرخـــدار حاخـــد ، طـــرف وعاولــه را فســـز 
کاال را حه فروشنده حدهد  .  عوض 

ظحـــار وسلـــس حـــه ظرخـــد و فـــروش )بيـــع( اظتصـــاص دارد و در ســـایر  . 281 مسأله
 .  شود وعاوضه و اضاره ضاری نهی، وعاوالت وانند وصالحه

گر فروشنده خا ظرخدار خا هر دو . 282 مسأله حق  فسز ظود را پس اػ وعاوله سـاقط ، ا
ــد ــهن، کنن ــه در ض ــا آنك ــند خ ــته حاش ــز نداش ــق  فس ــه ح ک ــود  ــرط ش ــه ش ــار ، وعاول ظح

 .  شود وسلس ساقط وی

                                                           
ه .1 در وورد وعاولۀ ححوان اگر فرض شود ظرخدار و فروشنده تا سه روػ اػ هن ضـدا نشـوند، ظحـار ححـوان بـرای  ،الجت 

 ظحار وسلس ههشنان حاقی است.  - نه ظرخدار - ولی برای فروشنده ،رودظرخدار اػ بين وی
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 1 .خحار شرط 
نـی  . 283 مسأله ت وعح  گر ظرخدار و فروشنده در ضهن وعاولـه قـرار حگغارنـد تـا وـد  ا

، حــق  فســز وعاولــه را داشــته حاشــد، «شــصص دخگــری»خــا « خكــی اػ آنــان»خــا  «هــر دو»
 .  ناوند وی« ظحار شرط»طنحن قرار و شرطی صححح است و آن را 

ت ار شرط را برای هـرــتوانند ظحدو طرف وعاوله وی . 284 مسأله کـه حصواهنـــود  د ـــی 
کوتــاه - ــا  تواننــد شــروع ػوــان ظحــار را اػ ػوــان وــی ،ههشنــحن .قــرار دهنــد - طــوالنی خ

تی پس اػ وعاوله حاشد، وعاوله قرار دهند خا آنكه قرار حگغارند آغاػ ظحار  ؛ ود 

تش  ــد احتــدای آن و وــد  ــا حاخ ن نهاخنــد را او  ت وــاهرطنــد  ،وعــح  العهــر  دام ایــن وــد 
 .  حاشد

کـه احتــدا خــا انتهــای آن وــجهن و  ،حنـابراین تی قــرار دهنــد  گــر ظحــار شــرط را بـرای وــد  ا
فعـاًل تـا طنـد وـاه )نـاوعلوم( ظحـار : وثـل آنكـه هنگـام وعاولـه حگوخنـد - ناوعلوم حاشد

 .  حاشده صححح ویهرطند اصل وعاول ،اثر استشرط ظحار حاطل و بی - حاشد

کـه در واقـع وعلـوم اسـت . 285 مسأله تی قـرار دهنـد  گر ظحار شرط را برای ود  ولـی  ،ا
بـرای « روػ عحـد غـدیر»وانند اخنكه تا  -حاشند  فروشنده خا ظرخدار اػ آن اطالع نداشته

کـه اػ ػوـان آن ظجـر ندارنـد ،ظود حق  فسـز قـرار دهنـد کـه  وـثاًل نهی، در حـالی  داننـد 
ــ ــد روػ دخگ ــد غــدیر طن ــدعح ــاه حع ــد و ــا طن ــت خ ــار و  - ر اس ــورت شــرط ظح ــن ص در ای

طور اصل وعاوله وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحـاط در وـورد آن  ههحن
 .  ترک نشود

ت خک واه قرار دهند  . 286 مسأله گر ظحار شرط را برای ود  حـدون اخنكـه حـه ػوـان  -ا
کنند که آغاػ آن اػ ػوان وعاولـه  طنحن برداشت وی - آغاػ آن تصرخح  وحسـوب شود 

ت ظحار را خک هفته خا خک سال و وانند آن قرار دهند ،ههحن طور .شودوی گر ود   ؛ ا

ـــرای خكـــی اػ واه  گـــر ظحـــار شـــرط را وـــثاًل ب ـــا ا کـــه وعلـــوم نحســـت  -هـــای ســـال  او 
کــدام وــاه اســت کــه ػوــان آن  ،قــرار دهنــد - ونظورشــان  طنــحن شــرط ظحــاری اػ آنســا 

 .  حاشده صححح ویاصل وعاولهرطند  ،حاطل است ،وعلوم نحست
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ــرار . 287 مسأله ــار شــرط در وــورد عهــوم  ق ــی  - 1«عقــدهای الػم»دادن ظح هجــۀ »حت 
 : شودشود و اػ این حكن ووارد عیل استثنا وی ضاری وی - 2«الػم

 ؛ شوددر عقد اػدواح ضاری نهی ،ظحار شرط .الف
و صـدقه وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات  3در ضـهانت نقـل دیـن ،ظحار شرط .ب

 ؛ در این دو وورد ترک نشودوقتضای احتحاط 
خــه - واننــد ،«عقــدهای ضــایز»قــرار دادن ظحــار شــرط در  صــححح  - ودخعــه خــا عار

 4.نحست

o  شرط پشحهانی 
کـه  وجلغی حـه عنـوان غراوـت قـرار داده وی ،گاه برای فسز وعاوله . 288 مسأله شـود 

 ؛ ناوندهن وی« ُضْرم زحان»آن را در عرف حاػار 

کـه در ضـهن وعاولـههای صـححح آن حـه ایـن صـورت  خكی اػ روش شـرط  ،اسـت 
خز وـثاًل خـک وـاه حعـد اػ انعقـاد قـرارداد پشـحهان شـود کـس تـا تـار توانـد حـا  وی، شود هر 

کنــد کــدام اػ دو ، دادن فــالن وجلــغ حــه دخگــری وعاولــه را فســز  کــه در ایــن صــورت هــر 
طـــرف حـــا پرداظـــت وجلـــغ تعحـــين شـــده حـــق  فســـز دارد و حـــدون پرداظـــت آن وجلـــغ 

 5.را فسز نهاخد تواند وعاوله نهی
                                                           

 .  عکر شد« 54»در وسألۀ « عقد ضایز»و « عقد الػم»وعنای . 1

 . شودعکر وی« 5475»وسألۀ  ،«هجه»در فصل  ووارد هجۀ الػم. 2

 . شودعکر وی« 5554»در وسألۀ  ،توضحح ضهانت نقل دین. 3

کـه اػ اخقاعـات وحسـوب وـی ءظحار شرط در ابرا. 4 ۀ طلجكار اػ دین   ،ههـحن طـور .شـودشـود ضـاری نهـیعو 
که در ضلد طهارم؛ ظحار شرط در طالق صححح نحست ه حا توضححی   .شـود عکـر وـی« طالق»فصل  ،الجت 

ه ام عد  قه ۀزوح حق  رضوع حه زوض ،در برظی ووارد در اخ   . اش را داردوطل 

گر در ههحن روش. 5 کـه طـرفحن پـس اػ پرداظـت وجلـغ ،شاخان عکر است ا  ،شرط ضهن وعاوله طنحن حاشـد 
کـه وی، حاشـند حق  فسـز داشـته کسـی  کنـد در ایـن صـورت   حاخـد حعـد اػ اخنكـه ،ظواهـد وعاولـه را فسـز 

کنـد، وجلغ وغکور را حه دخگـری داد گونـه؛ وعاولـه را فسـز  گـر شـرط حـه  ـا ا کـه در وـتن عکـر شـد او  ، ای حاشـد 
که وجلغ را حه قصد فسز حه دخگری حدهد    .شود وعاوله فسز وی، ههحن 

خز نسـجت حـه وعاولـه  کـس تـا فـالن تـار کـه در ضـهن وعاولـه شـرط شـود هـر  روش صححح دخگر آن اسـت 
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گر شرط پشحهانی و انصراف وطلـق حاشـد . 289 مسأله کـه ایـن شـرط ، ا خعنـی فـردی 
حتوانــد وعاولــه را حــا پرداظــت  در هــر ػوــانی ، بــراخش در ضــهن وعاولــه قــرار داده شــده

 .  صل عقد صححح استاشرط وغکور و ، غراوت فسز نهاخد
گر شرط پشحهانی و  ا ا گغاشته شوداو  که ػوان ن ،ههل  نیحه این صورت  حـا  - اوعح 

صــل عقــد صــححح اولــی  ،شــرط حاطــل، حــق  فســز داشــته حاشــد - پرداظــت غراوــت
 ؛ است

ــه  نــی حاشــد طنانشــه شــرط وــغکور ،الجت  وثــل ػوــان تنظــحن  1،وحــدود حــه حــد  وعح 
صــححح بــودن اصــل عقــد و شــرط ، ولــی ػوــان آن نــزد طــرفحن وشــصص نجاشــد، ســند

 .  وحل  اشكال است

o قرارداد بيع و شرط 
کــه در آن وعاولــه« طبيــع و شــر» . 291 مسأله ی حــه  فــرد طحــزی را حــه، ای اســت  طــور ضــد 

ن ت وعــح  گـر تــا وـد  کــه ا کنـد  بهـای وعاولــه  ،شصصـی حفروشـد و در ضــهن وعاولـه شــرط 
 3؛حتواند وعاوله را فسز نهوده و شیء فروظته شده را پس حگحرد 2،)ثهن( را حه او برگرداند

که نحاػ فوری حه وجلغی پول دارد وحلحون تووـانی ظـود را حـه  35 واشحن، وثاًل فردی 
گر تا شش واه  ،فروشدوحلحون تووان وی 35 وحلحـون تووـان را حاضـر  35حه شرط آنكه ا
 .  ظرخدار واشحن را حه او پس دهد، کرد

                                                                                                                               
کــه در ایــن صــورت حــق  فســز افــراد طنانشــه، پشــحهان شــود کنــد حاخــد فــالن وجلــغ حدهــد   ،وعاولــه را فســز 

کنـد؛ وشروط حه پرداظت آن وجلغ نحست ت وـغکور حـق  دارد وعاولـه را فسـز  کـدام اػ آنـان در وـد  ؛ حلكـه هـر 
ه  .  پس اػ فسز حاخد وجلغ را پرداظت نهاخد ،الجت 

گفتگـوی  د خـا آنكـه حـه ضهـت وطـرح شـدن در پـيشطه اخنكه در وعاوله حه حـد  وـغکور تصـرخح شـده حاشـ. 1
گردد، ند آنوعاوله و وان  . شود عکر وی« 354»وشاحه آنشه در وسألۀ  ،وعاوله وجتنی بر آن واقع 

گـر ظـود ثهـن ووضـود حاشـد. 2 کـه ا کـه  -ظـود ثهـن ووضـود نجاشـد  ههـان را برگردانـد و طنانشـه ،حه ایـن وعنـا 
که ثهن وعاوله پـول وعهوالً  فروشـنده  ،حنـابراین .حـدلش را برگردانـد - گونـه اسـت اسـت ههحن در وواردی 

کند حا وضود ظود ثهن وعاوله نهی کند، حا پرداظت حدل آن، تواند شرط   .  وعاوله را فسز 

کـه در وـتن عکـر شـد( ،در قرارداد بيع و شرط و ههحن طور عنـوان قجلـی )شـرط پشـحهانی. 3 حـق   ،حـه صـورتی 
که در ضهن وعاوله شرط و ی وی، شود )ظحار شرط( یفسصی   .  گردد وحدود حه شراخط ظاص 
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کنـد خـا  ،حا توضححات فوق ت تعحين شـده حاضـر  گر فروشنده نتواند پول را تا ود  ا
ـت فراووشـی خـا حـه دلحـل دخگـری اقـدام حـه فسـ حـق  ، پـس اػ آن، ز وعاولـه نكنـدحه عل 

کاال را ندارد  1.فسز وعاوله و وطالجۀ 
ت ظحــار ،در وعاولــۀ بيــع و شــرط . 291 مسأله کــاال در وــد  وربــوط حــه ، حــق  اســتفادۀ 

کــرده خــا حــا فــروش؛ ظرخــدار اســت ، حصشــش و واننــد آن، ولــی ضــایز نحســت آن را تلــف 
 ؛ کاال را حه دخگری ونتقل نهاخد

ه  حصشـش و واننـد آن حـه ، ت وـغکور وـال را حـا فـروشطنانشه ظرخـدار در وـد   ،الجت 
کنــد ــرده، دخگــری ونتقــل  ک ــاه  ــه ،گن ــی وعاول ــت و  ول ــه انســام داده صــححح اس ک ای 

کنــد ت وــغکور وعاولــه را فســز  ، حاخــد حــدل وــال را بپــرداػد، طنانشــه فروشــنده در وــد 
گـــر قحهـــت آن را  ،وثـــل آن و طنانشـــه قحهـــی اســـت ،اػ اشـــحای وثلـــی اســـت خعنـــی ا

   2.بپرداػد
که حه صورت بيع و شرط ظرخـده . 292 مسأله گر ظرخدار والی را  ت ظحـار اػ  ،ا در وـد 

ت تلف شود بين بجرد خا اخنكه وال وغکور    .حاشد ظرخدار ضاون آن وی 3،در آن ود 

کردن ثهـن ،حنابراین کنـد، طنانشه فروشنده حا حاضر  حاخـد حـدل ، وعاولـه را فسـز 
ی حدهد گر، کاال را حه و  ،ت وثل آن و طنانشـه قحهـی اسـتاػ اشحای وثلی اس خعنی ا
 4.قحهت آن را بپرداػد

نـی  ظرخدار نحز وانند فروشنده وی . 293 مسأله ت وعح  گـر تـا وـد  کـه ا کنـد  تواند شـرط 

                                                           
ه. 1 گـردد اشـكال نـدارد ،الجت   .طنانشه ظرخدار راضی حه فسز وعاوله شود و وعاولـه حـا تراضـی طـرفحن ؤقالـه 

ــراهن ، در وعاولــۀ بيــع و شــرط ،حنــابراین ــی در صــورت ف کــه حت  گرطــه فروشــنده اطهحنــان داشــته حاشــد  ا
ن کـاال وـی حـاػ هـن ظرخـدار حاضـر حـه اقالـۀ وعاولـه و، نكردن وجلغ تا ودت وعـح  وعاولـه ، حاشـدپـس دادن 

 . صححح است
کـه در پـاورقی « 5353و  5352»توضحح وعنای وثلی و قحهی در وساجل . 2 « 2»عکـر شـده اسـت. ضـهنًا اسـتثنایی 

 .  در این وورد نحز ضاری است ،شود عکر وی ههحن صفحه

 . که بر اثر حوادث طجحعی و وانند آن اػ بين برودآن است  ،های تلف شدن وال اػ وثال. 3

ه. 4 کاال حاشـد  ،الجت  کرده حاشند حق  فسز فقط در صورت وضود ظود  گر شرط   - کـه غالجـًا طنـحن نحسـت -ا
کاال  . رود حق  فسز اػ بين وی، حا تلف شدن 
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گـر اػ بـين رفتـه بـود  .حـق  فسـز داشـته حاشـد، حـدلش را حـه فروشـنده برگردانـد، کاال خا ا
کـاالی وـورد وع ظرخدار نهیشاخان عکر است،  کنـد حـا وضـود ظـود  حـا  ،اولـهتواند شـرط 

   1.برگرداندن حدل وال حتواند وعاوله را فسز نهاخد

که در بيع و شرط براخش حق  فسز قرار داده شـده . 294 مسأله طنانشـه پـس ، کسی 
کند ی اػ بين وی، اػ وعاوله ظحار ظود را ساقط   . رود حق  فسز و

 5 . خحار تخّلف شرط 
گر فروشنده خا ظرخدار . 295 مسأله کـاری  ا کنند طرف وقابل  در ضهن وعاوله شرط 

ی حه آن شرط عهل نكندان کننده وی، سام دهد و و کندشرط    .تواند وعاوله را فسز 

صـی ،ههحن طور کنند وـال وشص  گر شرط  نـی  ،دهـدکـه دخگـری وـی 2ا ویژگـی وعح 
ت عکــر شــده نجاشــد، داشــته حاشــد کننــده ، طنانشــه آن وــال دارای ظصوصــح  شــرط 

کند وی  ؛ تواند وعاوله را فسز 
ف شرطظح»، حق  فسز در این ووارد  . نام دارد« ار تصل 

کنــد ظانــه .1هثففال  کــه حــه او فروظتــهظرخــدار حــا فروشــنده شــرط  کثر تــا ، ای را  ا حــد 
ی سند بزند ت شش واه حه نام و  .  ود 

کـــه رنگـــش ثاحـــت حاشـــد و پارطـــه وشـــتری پارطـــه .2هثفففال   ،فـــروش ای حصواهـــد 
ت است حه او حفروشد پارطه  .  ای را حه عنوان اخنكه دارای آن ظصوصح 

ل ت تعحـين ،طنانشه طرف وقابل در وثـال او  شـده ظانـه را سـند نزنـد و در  در وـد 
که رنا آن برودپارطه ،وثال دوم  . ظرخدار حق  فسز دارد، ای حفروشد 

                                                           
 .  نحز عکر شد« 4»پاورقی ، «545»صفحۀ  برای فسز فروشنده در  ،وشاحه این شرط. 1

کـه حـه صـورت عـحن شصصـی وعاولـه شـده حاشـد ،این قسهت اػ وسأله. 2 گـر در ؛ وربوط حه والی است  ـا ا او 
ه اسـت وعاوله ی در عو  کل  کاال  که وثاًل  نـی حاشـد، ای  کـاال دارای ویژگـی وعح  کـه آن  طنانشـه ، شـرط شـود 

کاال را حدون آن ویژگی حدهد کـردهظرخدار وی، فروشنده  کـه دارای آن  تواند اػ قجول آن اوتناع  و ضنسـی را 
گــر فروشــنده حاضــر حــه ، ویژگــی اســت وطالجــه نهاخــد و اػ ایــن ضهــت حــق  فســز وعاولــه را نــدارد ــه ا الجت 

کـه در قـرارداد عکـر شـده نجاشـد و اوتنـاع ورػدتحویل ضنس حسب ویژگـی ظرخـدار اػ ایـن ضهـت ، هـایی 
ه و عحن شصصی .حق  فسز دارد ی در عو  کل   .عکر شد« 63تا  65» اجلر وسد ،توضحح وعنای وعاولۀ 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ت عرفی دارد . 296 مسأله خ  ف شرط فور کـه نجاخـد در ، ظحار تصل  عهـال احه این وعنا 
گـردد و ایـن  قط ویوگرنـه ظحـار سـا ،بيشتر اػ وقدار وعهول تـأظحر شـود، آن حدون عغر

که ح ه حه ووارد و حاالت وصتلف ااورى است   1.حاشد وتفاوت وی، توض 

گر فـرد حـه دلحـل عـغری  ا ا وثـل آنكـه اػ وضـود  ،عهـال نكنـداحـق  فسـز ظـود را  ،او 
ت آن در طنحن ووردی بی خ  ـف اػ شـرط حق  فسز خا فور اطالع بـوده خـا التفـات حـه تصل 

 .  فسز وعاوله ههشنان حاقی استحق  ، نداشته و اػ آن غافل بوده

o 2بعضی از احکام وربوط به شرط 
کــه در ضــهن عقــد پای . 297 مسأله ــه شــرطی  د الػم و طــه عقــد ـطــه عقــ - حنــدی ح

گـر فـرد ظانـه. حنـابراین، واضـب اسـت، قرار داده شده - زــضاخ ای را حصـرد و در ضـهن ا
که فروشـنده ظانـه را ـد واضـب اسـت فروشـنده حـه ت، سـند بزنـد وعاوله شرط نهاخد  عه 

   ؛ظوخش عهل نهاخد

ه کـه طنانشـه عقـد حـاقی وانـده و فسـز نشـود ،الجت  گر وقصود طـرفحن ایـن حاشـد  ، ا
کنـد  کـاالیی را حـه دخگـری حفروشـد خـا ، طرف وقابل حاخد حه شـرط عهـل  وثـل آنكـه فـرد 

کند ی ظانه ، هجه  در صورت فسز عقد )فـروش خـا  ، اش را اضاره دهد حه شرط اخنكه و
 3.عهل حه شرط واضب نحست ، وغکور(های  هجه در وثال

                                                           
ی وقـف. 1 ـف شـرط بـراى وثـل وتـول  ه طنانشه ظحار تصل  ـت عرفـی داشـته حاشـد ،الجت  خ  طنانشـه ، ثاحـت و فور

نوعی ظحانـت اػ او وحسـوب شـده ، عهال ظحار نكندا، عهدًا برظالف وصلحت وقف خا ووقوف علحهن
ی خا  و حعحد نحست تا ػوان اوكان ضهحهه شدن عـزل و تعحـين فـرد دخگـر )وطـابق آنشـه در فرد اوحنی حه و

 . ػوان ظحار اداوه داشته حاشد، عکر شده( «وقف»فصل  ،ضلد طهارم

که عکر وی2 که در ضـهن سـایر عقـدها اػ  اظتصاص حه ظرخد و فروش ندارد و شاول شرط ،شود . شراخطی  هایی 
ــه گحــرد نحــز وی قجحــل اضــاره، وصــالحه و واننــد آن صــورت وی تــری  رظــی وــوارد، وســاجل ضزجیدر ب ،شــود؛ الجت 

کــه در وجاحــث وربــوط حــه ظــود، حــه آن اشــاره شــده اســت کــه در ضــهن عقــد  واننــد شــرط ،وضــود دارد  هایی 
که در ضهن سایر عقود انسام وی ،گحرد و ههحن طور قرض صورت وی  شود.  شرط قرض دادن وال 

که در ود   ،طور ههحن. 3 گر وضهون و وحتوای شرط این حاشد  طرف وقابـل حـه شـرط ، ت عقدحدیهی است ا
کند ت خـک وـاه، عهل  کتـاب ظـوخش را حـه وـد  خـه حدهـد و در ضـهن عقـد  وثل اخنكـه فـرد  حـه دخگـری عار

ت کـه طـرف وقابـل در وـد  خه شرط نهاخد  خـه هـر روػ فاتحـه عار پـس اػ سـاری ، ای بـرای پـدرش حصوانـد عار
خه ت عار  . واضب نحست، فاتحه ظواندن، شدن ود 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کرده و شـرط  ،ههحن طور که حه نفع او شرط شده اػ حق  ظود صرف نظر  کسی  گر  ا
کند  .  عهل حه شرط بر دخگری واضب نحست، را اسقاط 

کــه در شـاخان عکــر اسـت،  گردخـده اســت« 355و  473» وسـاجلههــان طـور  در ، عکــر 
که حا او شرط شده است ،عقد الػم طرف دخگـر ، حه شرط عهل ننهاخد طنانشه فردی 

 1.حق  فسز دارد، عقد

 که پايجندی به آن واجج است  خصوصّحات شرطی 
کــه ویژگی ،پایجنــدی حــه شــرط اتی در آن  در صــورتی واضــب اســت  هــا و ظصوصــح 

کــه در وســاجل حعــد عکــر  ،اػ ضهلــۀ آنهــا؛ لحــاظ شــود ات و شــراخطی اســت  ظصوصــح 
 . گردد وی

ع نجاشد2شرط  □   .( وخالف حکن شر
وثل اخنكه در ضـهن عقـد شـرط ؛ شرط نجاخد وصالف حكن شرع حاشد . 298 مسأله

طه حاحـت ههـان وعاولـه  -شود فرد شراب بياشاود خا حاحت تأظحر در پرداظت حدهی 
ضرخهه بپرداػد خا روػۀ واه وجارک روضان را نگحـرد خـا ههسـرش حـدون  -حاشد خا غحر آن

قه حاشد خا ورثه، اضرای صحغۀ طالق    2؛نجرنداش اػ او ارث وطل 

که شرط وصالف حكن شرع وی  ا اصـل  ،شرط حاطل است، حاشد در ووارد فوق  او 
 .  حاشد وعاوله صححح وی

گــر در ضــهن وعاولــه شــرط شــود شــی . 299 مسأله نــی اػ اوــوال طــرف وقابــل ءا  وعح 
ــانی وــال او حاشــد حــه نــی حفروشــد 3،طــور وس  کــاالیی را حــه وجلــغ وعح   ،وثــل اخنكــه فــرد 

                                                           
 .  عکر شد« 54»و ضایز در وسألۀ  وعنای عقد الػم. 1

ه. 2 گر آنشه شرط وی ،الجت  کار حالل و ضایز، شود ا وثل اخنكـه در ضـهن وعاولـه  ،ط دخگری حاشدتوس انسام 
کند « حلكه آن را حه سایر ورثه تهلحک نهاخـد؛ پس اػ فوت او وطالجۀ ارث نكند»: حا خكی اػ ورثۀ ظود شرط 

کنـد کـه وـورد نظـر اوسـت صــرف وطا»: خـا اخنكـه حـا ههـۀ ورثـه شـرط  لجــۀ ارث نكننـد و وـاترک را در ضهتـی 
گردد، «نهاخند ق   .  شرط عهل شود حاخد حه، شرط صححح است و طنانشه وعاوله حا این شرط وحق 

ـت طـرف وقابـل حـه  خعنـی نتحسـۀ ،«شـرط نتحسـه»حه صـورت . 3 کـه ولكح  ـانی اسـت هجـه  در ضـهن  ،طـور وس 
گانهحدون اخنكه هج ،وعاوله شرط شده است ل و ضدا گحرد ۀ وستق   .  ای انسام 
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کتـاب ظر طنـحن وعاولـه و شـرطی صـححح ، خـدار وـال او حاشـدوشروط بر اخنكه فالن 
کتاب حه فروشنده  است و حا انسام این وعاوله ی   1،و تحویل  ـت و کتاب نحز حـه ولكح 

  ؛آخد وی  در

ه ـق بـر اوـری حاشـد  ،الجت  ز نجاشـد و وعل  گر تهلحک عحن بر اساس شرط وغکور ونس  ا
ـق وـی ل فـوق شـرط شــود در واننـد اخنكـه در وثـا؛ صـححح نحســت، شـودکـه حعـدًا وحق 

که ظرخدار حاقحهانـدۀ ثهـن وعاولـه را در  کتـاب ، آن پرداظـت نهاخـد سررسـحدصورتی 
ی حاشد  2.وال و
گر در ضهن وعاوله شـرط شـود طـرف وقابـل خكـی اػ اوـوال ظـود را حـا  ،ههحن طور ا

ی حه ـت دخگـری درآورد انسام هجۀ وستقل  انی حه ولكح  کـاالیی را  3،طور وس  وثـل اخنكـه 
نی حفروشـد حه وجلغ ی اهـدا  ،وعح  حـه شـرط آنكـه طـرف وقابـل خـک وحلحـون تووـان حـه و

ــده 4،کنــد ــه او شــرط ش کــه علح ــی  کس ــححح اســت و  ــه و شــرط ص ـــحاخ ،وعاول ــال ـ د و
کندــوغک ـت فـرد در ، ولـی تـا هجـه انسـام نشـده؛ ور را حه طرف وقابل هجه  وـال حـه ولكح 
 .  آخدنهی

گر در ضهن وعاوله شـرط شـود خكـی اػ دو طـرف . 311 مسأله حـدون انسـام قـرارداد ، ا

                                                           
گر در هنگام وعاوله. 1 د الػم نحسـت، کتاب در اظتحار فروشنده بـوده ،ا گـر وـثاًل  ،ههـحن طـور .تحویـل وسـد  ا

کـه در اظتحـار ظـودش )ولـی  شـرعی( وی کتـابی  کنـد  الػم  ،وـال او )ناحـالغ( حاشـد، حاشـد ولی  ناحالغ شرط 
کتاب را حه ناحالغ تحویل دهد ت طـرف وقابـل ، و در این ووارد حا انسام وعاوله نحست  کتاب نحز حه ولكح 

 . آخد در وی

کنــد و در ضـهن عقــد . 2 گـغار  خـا وثـل اخنكــه فـرد ونزلــی را حـه صـورت اضــاره حـه شــرط تهلحـک حـه شصصــی وا
ت اضاره که وستأضر اقساط اضاره  ،اضاره شرط شود حعد اػ پاخان خافتن ود  کاوـل بها را حـه در صورتی   طـور 

ای رط نتحسـهطنحن ش، ونزل ظود حه ظود و حدون انسام عقد ضدخد ولک وستأضر حاشد، پرداظته حاشد
 . صححح نحست

گونـه وـوارد اصـطالحًا . 3 ط طـرف وقابـل فعـل هجـه توسـ ،خعنـی در ضـهن وعاولـه ؛ نـام دارد« شـرط فعـل»این 
 . نه صرفًا نتحسۀ آن ،شرط شده

ه است کـه  های دخگری نحز تفاوت ،شاخان توض  در آثار و پياوـدهای شـرط فعـل و شـرط نتحسـه وضـود دارد 
 .  گردد عکر وی« 5»پاورقی  ،«426»صفحۀ  در ،برظی اػ آنها

کرده و بجصشد ،خا طرف وقابل. 4 ی هجه  ن ظود را حه و  . خكی اػ اووال ووضود و وعح 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

حـه دخگـری حـدهكار و ، «آور صـلح دیـن»خـا « وعاولـۀ نسـحه»خـا « قـرض»آوری وانند  دین
ــه وجلغــی  1؛طنــحن شــرطی حاطــل اســت، وــدیون حاشــد کــاالیی را ح ــرد  واننــد اخنكــه ف

وشروط بر اخنكه وجلغ خک وحلحون تووـان )غحـر اػ ثهـن وعاولـه( اػ او طلجكـار  ،حفروشد
کـاال صـححح اسـتهرطنـد  ،رددر ایـن وـوا .حاشد ولـی شـرط ، اصـل وعاولـه و فـروش 

 ؛ حاشد حاطل وی

کـــار )وـــدیون شـــدن خكـــی اػ دو طـــرف( حـــا خكـــی اػ   ــا طنانشـــه شـــرط شـــود ایـــن  او 
گردد کـاال را وی»: وثاًل فرد حگوخـد، قراردادهای شرعی انسام  وشـروط بـر  ،فروشـن فـالن 

طرف  صححح است و بر 2طنحن شرطی ،«اخنكه خک وحلحون تووان حه ون قرض دهی
طلـب ، ولی تا وقتـی آن را قـرض نـداده ،وقابل واضب است وجلغ وغکور را قرض دهد

 .  و حدهی اخساد نشده است
کاال در وثال فـوقشاخان عکر است،  گر وعاولۀ فروش  کهتـر اػ قحهـت حـاػاری  ،ا حـه 

ــابر  ای طنــحن وعاولــه، الهثــل( حاشــد و در ضــهن آن شــرط قــرض شــود کــاال )ثهــن حن
 3.واضب رحا وحسوب شده و ضایز نحستحتحاط ا

 ( با وقتضای عقد ونافات نداشته باشد 1شرط  □

شــرط نجاخــد حــا ســاظتار اصــلی عقــد ناســاػگار بــوده و ونافــات داشــته  . 311 مسأله
کـــاالیی را حصـــرد حـــه شـــرط آنكـــه آن وعاولـــه؛ حاشـــد ثهـــن و عوضـــی ، وثـــل اخنكـــه فـــرد 

که در این صورت نداشته  .  حاشدل ویحاط، اصل وعاوله و شرط ،حاشد 

 ( در ضهن عقد لحاظ شده باشد 5شرط  □

گونــه وهكــن اســت صــورت  ،لحــاظ نهــودن شــرط در ضــهن عقــد . 312 مسأله حــه دو 
 :  پغیرد

 ؛ در ضهن عقد عکر شود ،«صرخح»طور  شرط حه .الف
                                                           

 . حه صورت شرط نتحسه. 1

 . وقابل شرط شده نه صرفًا نتحسۀ آنط طرف ض توسدر ضهن وعاوله عهل و فعل قر ،در حقحقت. 2

 .  گردد )اضارۀ وشروط حه قرض( عکر وی« 352»وشاحه این وثال در وسألۀ . 3
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کتجــی و حــا اوضــای قــرارداد انســام وی در وعاولــه .1هثففال کــه حــه صــورت  ، شــود ای 
   .حاشد شده قرارداد نوشتهشرط وورد نظر نحز ضزء حندها خا وحتوای 

گفتـه شـود ،در هنگام وعاوله .2هثال ای  وـثاًل در وعاولـه؛ شرط وـورد نظـر صـرخحًا 
 ،کنن این وسحله را ظرخداری وی»: وشتری حگوخد ،شود که حه صورت لفظی انسام وی

 .  و فروشنده نحز بپغیرد« حه شرط اخنكه نصب آن حه عهدۀ فروشنده حاشد
ا وعاوله  ،وعاوله عکر نشدهشرط صرخحًا هنگام  .ب  1؛واقـع شـود« وجتنی بر آن»او 

که نصب وسحلۀ وورد وعاوله توسـط  وثل اخنكه در پيش کنند  گفتگوی وعاوله توافق 
)طـه اخنكـه وعاولـه حـه  ساس وعاوله را بر اساس آن واقع سـاػند ،فروشنده انسام شود

کتجی و عهلی(  .صورت لفظی انسام شود خا 
ـــه گـــر در گونـــه ها حه برظـــی اػ شـــرط، وـــوارد در حعضـــی اػ ،الجت  ـــی ا کـــه حت  ای اســـت 

کـه عرفـًا طنـحن شـرطی ، گفتگوی وعاوله هن حرفی اػ آن حـه وحـان نحاخـد پيش اػ آنسـا 
واننـد تـأظحر ؛ شود )شرط ارتكاػی(وعاوله ظود بر اساس آن واقع وی، وورد نظر است

ک نكردن هر    ؛اال حه دخگریخک اػ ظرخدار و فروشنده در تحویل پول )ثهن( و 
ق شـده حاشـد گر عقد حدون هحر شرطی وحق  ا ا کـاالیی ، او  واننـد اخنكـه فروشـنده 

پـس اػ آن فروشـنده خـا ، حدون شرط فروظته و ظرخـدار وعاولـه را پغیرفتـه ،را حه ظرخدار
لـزم حـه شـرط قـرار داده و طـرف وقابـل را و تواند حـه نفـع ظـود بـرای وعاولـهظرخدار نهی

 .  وضوب وفا ندارد ،طنحن شرطی حه ظودی ظود رعاخت آن نهاخد و
. واننــد ُضعالــه خــا طــالق صــححح نحســت 2«اخقاعــات»شــرط در ضــهن  . 313 مسأله

 3.حاشدحندی حه آن حه ظودی ظود واضب نهی التزام و پای ،حنابراین

                                                           
 . ناوندوی« شرط حنایی خا ضهنی»شرط وغکور را . 1

 . عکر شده است« 53»در وسألۀ  ،توضحح وعنای اخقاع. 2

ه3 وانند اخنكه واقـف  - د، نسجت حه شروط ضهن آنآخ که اػ اخقاعات حه حساب وی« وقف»در اووری وثل  ،. الجت 
، اوصـاف وـغکور نـوعی «حه شرط آنكه عادل حاشند خا فقحر حاشند ،این وكان را وقف بر فرػندانن نهودم»حگوخد: 

ــد وــیقحــد وحســوب وــی کــه در وثــال فــوق، عنــوان ووقــوف علــحهن را وقح  خعنــی ووقــوف علــحهن  ،نهاخنــدشــوند 
کـه قحـد وحسـوب شـده و حـدود ووقـوف  ؛، نه وطلق فرػندانفرػندان عادل خا فقحر هستند عکـر طنـحن شـروطی 

ن و وحدود وی  اشكال ندارد و صححح است.  ،نهاخدعلحهن خا سایر اوور وربوط حه وقف را وعح 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

 ( علحه شخص ثالث نجاشد7 شرط □
گر در ضهن عقد . 314 مسأله کاری ،ا کـه ضـزء  1انسام  بر عهدۀ فرد )شـصص ثالـث( 

 ،ایـن وـال را فـروظتن»: وثـل آنكـه فروشـنده حگوخـد، قرار داده شود طرفحن عقد نحست
کند طنـحن شـرطی ، و ظرخدار هـن بپـغیرد« وشروط حه اخنكه برادرت واشحن ورا تعهحر 

کنـد و  لزاوـی را بـر عهـدۀ آن فـرد )شـصص ثالـث( اخسـاد نهیاحاطل است و تكلحف و 
 ؛ شود احكام شرط حاطل ضاری وی ،در وورد آن

ــه گــر ،الجت  کنــد  ا کنــی تــا واشــحن وــرا تعهحــر »فروشــنده وــثاًل شــرط  بــرادرت را راضــی 
کـردن شـصص وـورد نظـر(، و ظرخدار بپغیرد  «کند که وحتـوای شـرط )راضـی  ، اػ آنسا 

که توس شـرط ، شـود و علحـه شـصص ثالـث نحسـتط ظرخـدار انسـام وـیعهلی است 
 .  وغکور صححح است

 . اشد( اوکان و احتهال انجام آن وجود داشته ب3شرط  □
گر هنگام انسام وعاوله . 315 مسأله کـه حاخـد حـه ، هر دو طرف، ا وعتقد حاشـند فـردی 

کنــد ـــف اػ آن 2شــرط حاطــل اســت، توانــایی انســام آن را نــدارد، شــرط عهــل   ،و تصل 
   ؛شودووضب ثجوت ظحار )حق  فسز( نهی

کنـد که حاخد حه شـرط عهـل  کسی  گر هر دو طرف خا  ا ا اعتقـاد حـه توانـایی انسـام ، او 
کنـد و ، حاشند شرط داشته کـاال را برطـرف  که فروشنده عحـب  کند  وثاًل ظرخدار شرط 

کردن عحب را دارد کـاال را  ،فروشنده حه ظحال اخنكه توانایی برطرف  حا قجول این شرط 
ی نهـیهرطنـد  3،شـرط صـححح اسـت، حفروشد توانسـته حـه شـرط حعـدًا وعلـوم شـود و

کند خا پس اػ وعاوله  .  ه وضود آخدوانعی برای انسام شرط ح ،عهل 

ه کننـده ،الجت  که حه عقحـدۀ شـرط  انسـام آن وقـدور و حـه عقحـدۀ طـرف  ،در صورتی 

                                                           
 . خا ترک عهلی. 1

ه. 2 کافی است و خقحن خا اطهحنان حه آن الػم نهی ،الجت   .  حاشد احتهال عقالیی توانایی انسام شرط 

که برای شرط ،حنابراین. 3 ـف اػ آن -ضهن وعاوله قرار داده شده  آثاری   - وانند حـق  فسـز در صـورت تصل 
 . در این وورد نحز وضود دارد
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صححح بودن طنحن شرطی وحل  اشكال اسـت و وراعـات  ،غحر وقدور حاشد ،وقابل
 .  وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

 ( ناوعلوم و وجهن نجاشد 6شرط  □
گـر  1ده( وعلـوم حاشـدشرط حاخد نزد طـرفحن وعاولـه )ظرخـدار و فروشـن . 316 مسأله و ا

طنانشه عالوه بر وجهن بـودن شـرط نـزد طـرفحن خـا خكـی اػ ، شرط ناوعلوم و وجهن حاشد
نـی نداشـته حاشـد ، آن دو کـاالیی -در واقع نحز حـد  وعح  ، وثـل آنكـه در ضـهن وعاولـۀ 

تی وسـحلۀ کند طرف وقابل برای وـد  ـه شرط  ی قـرار دهـد نقلح  ولـی  ،اش را در اظتحـار و
ت ر ن نكنند و وجهن حاشدآن ود  ا اصل وعاوله صـححح  ،شرط حاطل است - ا وعح  او 

 .  حاشدوی

گر حدود شرط در واقع وعلوم حاشد و ظرخـدار و فروشـنده خـا خكـی اػ دو  . 317 مسأله ا
وثل اخنكه فروشـنده در ضـهن فـروش واشـحن حـا ظرخـدار ، اطالع حاشندطرف اػ آن بی

کند ضرخهه کـه یـن درهای وربوط حه واشـحن را بپـرداػد و اشرط  اػ وقـدار  حـالی اسـت 
صــححح بــودن اصــل وعاولــه و شــرط وحــل   ،در طنــحن وــواردی، انــد اطالع حــدهی بی

 .  اشكال بوده و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

ه کاال خا بهای آن )ثهن( شـود ،طنانشه ابهام شرط ،الجت  وعاولـه ، ووضب ابهام در 
کـاال دارای اوصـاف آنكه د وثل؛ و شرط هر دو حاطل است ر ضهن وعاوله شرط شود 

ــی ــا خكــی اػ آن دوو ویژگ ــرف خ ــته شــده و دو ط ــه نوش ــالن برگ کــه در ف ــد  ــایی حاش اػ ، ه
کـاالی وـغکور دارای وحتوای آن بـی اطـالع حاشـند و در هنگـام وعاولـه وعلـوم نجاشـد 

اتی است کنند، طه اوصاف و ظصوصح   .  هرطند حعدًا اػ آن اطالع پيدا 

گر شرط ضه . 318 مسأله وثـل آنكـه در  -ص حاشـد عرفـًا وعلـوم و وشـص   ،ن وعاولـها
نـی وعحـوب خـا ظـراب  هنگام ظرخد ت وعح  کـاال تـا وـد  کاالیی شرط شـود طنانشـه آن 

                                                           
ه. 1 گر وعاوله توس ،الجت  ی وکحل حاشد وعاوله را وثاًل حا شروط ووضـود در  ،شودط وکحل انسام ویا که و طوری 

کـه ظـود  ۀوجاخعه ناو کـافی ، دانـد ونعقـد نهاخـدصـالح وـیرسهی خـا شـروطی  اطـالع وکحـل اػ وفـاد شـروط 
لع حاشد ل اػ آن وط   .  است و الػم نحست ووک 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

ــه ،شــود ــد  فروشــنده آن را ح کــاالیی واننــد آن تعــوخض نهاخ ــا  ــا ح ــانی تعهحــر خ  -طــور وس 
ت وعحــوبهرطنــد  ،وعاولــه و شــرط صــححح اســت کــاال در آن وــد  خــا  وعلــوم نجاشــد 

 1.شود خا نه ظراب وی

 احکام ديگر شرط 

 شرط باطل □

گر شرط . 319 مسأله کـه شـرط در این اور حاعث حاطل شدن وعاوله ،حاطل حاشد ا ای 
کــه ووضــب اػ بــين رفــتن برظــی اػ ؛ شــودضــهن آن قــرار داشــته نهــی وگــر طــوری حاشــد 

   2.شراخط وعاوله شود

که شرط ضهن وعاولهشاخان عکر است،  اصل وعاوله ولی  ،حاطل است، در وواردی 
که شرط حه نفع او بوده، حاشدصححح وی  ؛ تواند وعاوله را فسز نهاخد وی، کسی 

کـن « حسـن»وـالی را حـه بـرادرش « علی»وثاًل طنانشه  کنـد خـا حـه قحهـت  وصـالحه 
ی )حسن( اػ پدرشان ارث نجرد ،حفروشد که طنحن شرطی حا ، حه شرط اخنكه و اػ آنسا 

کند، تواند وی علی، حاطل است« 476»توضحح وسألۀ   . وعاوله را فسز 

                                                           
کـاالی وـورد وعاولـه حاشـد خـا غحـر آن ،شاخان عکر است. 1 گـر فـرد حگوخـد؛ شرط وهكن است وربوط حـه  : پـس ا

کتاب را وی» گر تا خک سال واشحنن ظراب شد آن  ،ظرم این  کنیوشروط بر اخنكه ا در صـورتی ، «را تعهحر 
ن شود اشكال ندارد ات تعهحر وعح  گـر حگوخـد ،ههحن طور .که نوع و ظصوصح  کـاال را وی»: ا حـه  ،ظـرم فـالن 

گـــر ظواســـتن ظانـــه کنـــی ام را رنـــا شــرط آنكـــه تـــا شـــش وـــاه ا ـــت ، «آوحـــزی  کحفح  کـــه وقـــدار و  در صـــورتی 
ص شـــود رنــا کـــه هرطنــد  ،اشــكال نـــدارد، آوحـــزی وشــص  ت طنـــحن وعلـــوم نجاشــد  ظرخــدار در ایـــن وــد 

 . درظواستی ظواهد داشت خا نه
گر حگوخد ههشنحن،  کاال را وی»: ا ظرم حـه شـرط آنكـه نصـف درآوـد تسـارت وـاه آخنـدۀ ظـوخش را حـه فالن 

کنی ـق وـیهرطنـد  ،صـححح اسـت، «ون تهلحک  وقـدار آن  ،شـوددرآوـد فـرد حـه ضهـت اخنكـه در آخنـده وحق 
  .ناوعلوم حاشد

ـی حـه  کل  کـه حــدود و ویژگی در ایــن ،طـور  شــرط و  ،هـای شـرط در هنگـام وعاولــه وعلـوم اسـت گونـه وـوارد 
 . حاشد هر دو صححح وی ،وعاوله

خــک اػ  در هــر، حــه تفكحــک، توضــحح در وــورد حاطــل شــدن خــا حاطــل نشــدن وعاولــه بــر اثــر حاطــل بــودن شــرط. 2
گغشته عکر شد  .  شروط 
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که تهام يا بخشی از آن باطل است شرط در ضهن وعاوله □  ای 
گر وعاوله . 311 مسأله گـر ، ای حاطل حاشدا عهل حه شرط ضهن آن واضب نحسـت و ا

ت ظـود حـاقی اسـت، حصشی اػ وعاوله حاطل حاشد گـر فـرد ػوحنـی را ، شرط حه قـو  پـس ا
نـی ان ،حصرد کار وعح  واننـد اخنكـه وسـحلۀ نقلحـه  - سـام دهـدوشروط بر اخنكه فروشنده 

ی حفروشــد ــه و قســهتی اػ  ۀطنانشــه وعلــوم شــود وعاولــ - ظــود را حــه نصــف قحهــت ح
ض َصــْفقه اعهــال نشــود و وعاولــه حــاقی ، ػوــحن حاطــل بــوده کــه ظحــار تــجع  در صــورتی 

کار را انسام دهد، حاشد کرده و    ؛فروشنده حاخد حه شرط وفا 

ه گونه ،الجت  گر شرط حه  که حصشی اػ آن وربوط حه وقدار صـححح وعاولـه ای حا اشد 
کند، حاشد ع آن خـک  ،وثل آنكه ػوحنی ظرخداری  حه شرط آنكه فروشنده در هر وتر ورح 

کـه نحهـه شـرقی ػوـحن ، نهال برای ظرخدار حكارد در این صـورت طنانشـه وعلـوم شـود 
ــق حــه غحـــر و وعاولــه ض َصــْفقه نحـــز اعهــا اش حاطـــل بــودهوتعل  ، ل نشـــودو ظحــار تـــجع 

که وعاوله  1.اش صححح است نهال حكاردفروشنده فقط حاخد در نحهه غربی ػوحن 

 عهل نکردن به شرط □
که در ضهن وعاوله بـر عهـده . 311 مسأله گر فرد نتواند حه شرطی  گغاشـته شـده ا اش 

کنــد ــا وضــود توانــایی طــرف وقابــل وی، عهــل  گــر ح اػ ، توانــد وعاولــه را فســز نهاخــد و ا
کنـد و وـیری وـیدخگ، انسام آن اوتناع ورػد ی را بـر انسـام شـرط وسجـور  توانـد توانـد و
 .  وعاوله را فسز نهاخد

تواند حه ضهت عهـل نكـردن طـرف در هر دو صورت انسان نهیشاخان عکر است، 
کند، وقابل حه شرط    ؛وضهی حه عنوان ارػش شرط وطالجه 

ــه کــردن اػ ، طنانشــه حصواهــد حــا توافــق طــرف وقابــل ،الجت  حــق  در اػای صــرف نظــر 
کند، عهال نكردن ظحار ظودافسز و  خافت  ی در  . اشكال ندارد، وجلغی اػ و

                                                           
که تهام ػوحن را  ،ههحن طور. 1 گر شرط شده  ی سند بزندا کـه ، حه نام و سند ػدن نسجت حه وقداری اػ ػوـحن 

 . حاشداش صححح است الػم ویوعاوله
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 7 . خحار تأخحر 
گر فروشنده برای تأظحر در پرداظت بهای وعاوله . 312 مسأله که حه صورت نقـد  ا ای 

تی حه ظرخدار وهلـت دهـد، انسام شده ت را تعحـين نكنـد ،ود  طنانشـه  1،ولـی آن وـد 
کنـد و قجـل  فروشنده وی ،ظرخدار تا سه روػ ثهن را حاضر ننهاخد تواند وعاوله را فسز 

 ؛ اػ آن حق  فسز ندارد

ه  کـاال را تحویـل نـداده ،الجت  کـه فروشـنده  تـا وشـتری  ،این حكن در صورتی اسـت 
 .  ثهن را بياورد

نـام دارد و حكـن آن وصصـوص ظرخــد و « ظحـار تـأظحر» اصـطالحاً ، ایـن حـق  فسـز
 .  ری نحستحاشد و در سایر وعاوالت ضا فروش )بيع( وی

گــر فروشــنده بــرای تــأظحر در پرداظــت بهــای وعاولــه . 313 مسأله نــی حــه  ،ا ت وعح  وــد 
گـر وشـتری ثهـن را  ،ظرخدار وهلت داده ت حق  فسز ندارد و پس اػ آن ا قجل اػ آن ود 

کند وی، حاضر نكند  . تواند وعاوله را فسز 

گـــر بـــرای تـــأظحر در پرداظـــت بهـــای وعاولـــه . 314 مسأله وهلتـــی حـــه ظرخـــدار داده  ،ا
کــه وشــتری در پرداظـــت ثهــن تــأظحر نهاخـــد ده ویفروشــن، نشــده ، توانــد در صـــورتی 

کند کند و الػم نحست سه روػ صجر  حـا تـأظحر در تحویـل  ،ههـحن طـور .وعاوله را فسز 
ر  2.وشتری حق  دارد وعاوله را فسز نهاخد، کاال در ػوان وقر 

                                                           
که پس اػ انسام وعاولـه354حكن این وسألۀ ) ،شاخان عکر است. 1 نی قـرار  ،( در ضایی است  وهلـت نـاوعح 

ن ؛داده شده حاشد گر این وهلت ناوعح  ا ا  354»اػ وسـاجل  حكن آن، در ضهن وعاوله شرط شده حاشد، او 
ــی« 355و  ــده و ــودفههح ــابراین .ش ــام شــده ،حن ــحه انس ــه صــورت نس ــه ح ــر وعاول گ ت ، ا ــد  ــه و ک ــورتی  در ص

که در عو    . وعاوله حاطل است، وجهن و غحر وعلوم حاشد ،ظرخدار قرار داده شده ۀپرداظت ثهن وعاوله 

نـدارد و در سـایر وعـاوالت  اظتصـاص حـه ظرخـد و فـروش ،«(352و  353»حكن در این دو وسأله )وساجل . 2
کاال و قحهت آن )وجحـع و ثهـن( نحز ضاری است و احكام وربوط حه تحویل هر تحویـل »در حصـش  ،خک اػ 

عکـر « سـلف وعاولـۀ»و نحـز حصـش  «وعاولـۀ نقـد و نسـحه»و حصشی اػ وساجل آن در حصـش  «کاال و بهای آن
   .شده است

ی حه کل  در ، فروشنده و وشتری )غحر اػ ظحار تـأظحر اصـطالحی( خک اػ حكن فسز در ووارد تأظحر هر ،طور 
گغشته در  .  عکر شده است« 433 و 444، 442، 455»وساجل  وجاحث 
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 توضححش عکر شـد« 354»که در وسألۀ  - حكن ظحار تأظحر اصطالحی . 315 مسأله
ــاول و - ــن ش ــهه ــه در آن ای وی عاول ک ــود  ــع(، ش ــاال )وجح ــن  ک ــت و ه ــه اس ــی در عو  کل 

که در آن وجحع وعاوله ـی در هرطنـد  ،عـحن شصصـی اسـت، ای  کل  نسـجت حـه وعاولـۀ 
ه کـه فروشـنده ،عو  گغشـت سـه روػ، احتحاط وسـتحب آن اسـت  حـدون  ،آن را پـس اػ 

 .  رضاخت ظرخدار فسز نكند

که فروظته شده . 316 مسأله گر ضنسی  کـه ها خا وحوهسجزی اػ قجحل برظی ،ا ها حاشد 
کهتـر اػ سـه روػ وـی، شـودقجل اػ سه روػ فاسد وی ـه 1؛حاشـدوهلـت ظحـار تـأظحر   ،الجت 

که حه صورت عحن شصصی فروظته شده ضاری اسـت کاالیی  نـه ، این حكن تنها در 
ه ی در عو   . کل 

کــاال )ثهــن( را  ،در ظحــار تــأظحر . 317 مسأله طنانشــه ظرخــدار تنهــا حصشــی اػ قحهــت 
کــاال را تحویــل داده حاشــدتحویــل داد کــه ، ه و خــا فروشــنده وقــداری اػ  وثــل آن اســت 

ــابراین، اصــاًل تحویــل صــورت نگرفتــه اســت ــراخط. حن ــایر ش ظحــار بــرای ، حــا وضــود س
 . فروشنده وضود دارد

کنـد  . 318 مسأله گر فروشنده حـق  فسـز ظـود )ظحـار تـأظحر( را سـاقط  طـه قجـل اػ  -ا
ی  خــا آنكـه در -سـاری شـدن سـه روػ و طـه پـس اػ آن  کــه و ضـهن وعاولـه شـرط شـود 

ی ساقط وی، حق  فسز نداشته حاشد  .  شود حق  فسز و

 :  شوددر دو وورد عیل ساقط نهی ،ظحار تأظحر . 319 مسأله

کند، ظرخدار پس اػ ساری شدن سه روػ و قجل اػ فسز فروشنده .الف   ؛ثهن را حاضر 
 .  ثهن را اػ ظرخدار وطالجه نهاخد، فروشنده .ب

ــه  گــر فروشــنده حــه  ،الجت  ــدار حگحــرد، عنــوان اوضــا و تأیيــد وعاولــها ، ثهــن را اػ ظرخ
ی ساقط وی حق    .  حاشدفسز و

ت ندارد . 321 مسأله گـر فروشـنده. حنـابراین، ظحار تأظحر فورخ  کـه ایـن  ا فسـز را اػ ػوـانی 
تی   . اشكال ندارد، حه تأظحر انداػد - هرطند عهداً  -ظحار برای وی ثاحت است ود 

                                                           
کاال وصتلف وی ،که این ػوان. 1 ه حه نوع   . حاشدحا توض 
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 3 . خحار غجن 
کاالیی را . 321 مسأله گر ظرخدار  کـاال  گران ا تر اػ قحهت وعهول آن حصـرد خـا فروشـنده 
کـه عکـر وـی، تر اػ قحهت وعهـول آن حفروشـد را ارػان تواننـد  وی، شـودحـا وضـود شـراخطی 

کنند  ؛ وعاوله را فسز 

کـــه وـــورد غـــجن واقـــع شـــده نـــام دارد« ظحـــار غـــجن»، ایـــن حـــق  فســـز ، و حـــه فـــردی 
   1.گوخند وی« وغجون»

o ه باشد( تفاوت قحهت قابل توّج 2 شرط 

ــه نظــر عــرف . 322 مسأله کــه ح صــورت « غــجن»، ایــن ظحــار در صــورتی ثاحــت اســت 
کــه ؛ گرفتــه حاشــد کــه تفــاوت قحهــت وعهــولی ضــنس نســجت حــه قحهتــی  حــه ایــن وعنــا 

ــر آن انســام شــده ــه حاشــد، وعاولــه ب ــه آن ؛ قابــل توض  کــه بيشــتر وــردم نســجت ح طــوری 
در وعــاوالت  ای طشــن پوشــی نكننــد و انــداػۀ ایــن تفــاوتدر طنــحن وعاولــه، وقــدار

   2؛وتفاوت است، وصتلف

ــت و ســصت  ــر دق  کــه حنــا ب گحــری در قحهــت  وــثاًل در حعضــی اػ وعــاوالت تســاری 
کهتــر اػ آن هــن بــرای ثجــوت  3،ضــنس اســت گــاه وهكــن اســت تفــاوت خــک بيســتن خــا 

کافی حاشد ا در حعضـی وعـاوالت عـادی ؛ ظحار غجن  کـاالی وـورد  -او  گـر  وصصوصـًا ا
کن حاخد تفاوت قحهت بيشـتر حاشـد ، برای ثاحت شدن این ظحار -ارػش حاشد  وعاوله 

ف وی، و در هر صورت  . وصادیق آن را تشصحص دهد ،تواند حا وراضعه حه عرفوكل 
 - که وعنای آن در وسألۀ قجل توضحح داده شـد -برای تشصحص غجن  . 323 مسأله

                                                           
 . بيان شد« 456»در وسألۀ  ،حكن تكلحفی غجن. 1

گاه عهده خا غحر ع2 کاالی وورد وعاوله.  خاد ، هده بودن  کن بودن بهای وعاولـه )ثهـن( و اوـور دخگـر نحـز در ز خا 
ر است  . صدق عرفی عنوان غجن و عدم آن وؤث 

ــاػار طــال. 3 کــه در آن فروشــندۀ ضــزء واننــد وعــاوالت ح تی  ــا وعــاوال ــروش، خ ــرای ف ــروش  هــده، اػ عکــاال را ب ف
گــران ظرخــداری وی کــاال  ی رونــق، تــر اػ وعهــول ظرخــداری شــود کنــد و طنانشــه  کســب و نداشــته و  دخگــر 

 .  تواند آن را حه وشترخان حفروشدنهی



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که در تعحين قحهت اثر دارد کـه در ضـهن وعاولـهوانند شرط، حاخد تهام اووری   هایی 
 ؛ وضود دارد لحاظ شود

کاالیی حه ظودی ظود خک وحلحـون تووـان ارػش داشـته حاشـد  ، وثاًل وهكن است 
ه حه اخنكه فروشنده ضنس را حا شرط تضهحن و اراجـ ا حا توض  ظـدوات پـس اػ فـروش  ۀاو 

گارانتی( فروظته است کاال بيشتر حاشد، )وانند انواع وصتلف   .  قحهت 

o  اقدام به وعاوله نکرده باشد، فاوت قحهتپوشی از ت ( فرد با چشن1شرط 

گر فرد در هنگام وعاوله . 324 مسأله لـع بـوده خـا آنكـه بـرای او  اػ تفـاوت قحهـت، ا وط 
تی نداشته حاشد آنشه در وعاوله حه او ونتقـل وـیاهه کـه ، شـودح  کهتـر اػ وـالی حاشـد 

د حـا توانـنهـی، و حا این حال اقدام حه انسام وعاوله نهاخد خا نه 1در وقاحلش داده است
کند، ظحار غجن  . وعاوله را فسز 

o  غجن باقی باشد )بنابر احتحاط واجج(، ( هنگام فسخ5شرط 

که ووضب غجن شده . 325 مسأله گر تفاوت قحهتی  وـثاًل  ،قجل اػ فسز اػ بين برود، ا
گران ظرخده که  ثاحت بودن ظحار غـجن وحـل  اشـكال اسـت و ، حاال رود قحهت ضنسی 

 .  نشودوراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک 

o  در عرف وحّل وعاوله ورسوم نجاشد  ( روش خاّص ديگری برای ججران غجن7شرط 

گرفتــه . 326 مسأله کــه وعاولــه صــورت  گــر در ضــایی  و وعهــول در تهــام خــا  ورســوم، ا
گـر غـجن صـورت پـغیرد کـه ا احتـدا فـرد وغجـون تفـاوت ، برظی اػ وعاوالت طنحن حاشد 

گر وهكن نشد قحهت را وطالجه وی کـه افـراد ؛ کنـدز وـیوعاولـه را فسـ، کند و ا طـوری 

                                                           
کـه هنگـام وعاولـه. 1 کـاالی وـورد نظـر بـراخش  ،وثل آنكه ظرخـدار فـرد ثروتهنـدی حاشـد  تنهـا حـه دسـت آوردن 

گران حــت داشــته و  ــودن آن اهه  ــر ب ــه وقــدار  ،ت ــی ح ــه نحــز در نــزدش بــیحت  حــقابــل توض  ت اســت و اػ آن اهه 
 . کندپوشی وی طشن
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حاخـد ههـان روش رعاخـت شـود و ، وعهواًل هنگام وعاوله طنحن روشـی را در نظـر دارنـد
کرد نهی  . توان اػ احتدا وعاوله را فسز 

o  ساقط شدن خحار غجن 
 : شودظحار غجن اػ بين رفته و ساقط وی ،در ووارد عیل . 327 مسأله

   ؛شرط شود در ضهن وعاوله، ساقط شدن ظحار غجن .الف

   ؛آن را ساقط نهاخد ،فرد وغجون پس اػ وعاوله .ب

که نشان .ج کند  ف  حند بودن او  دهندۀ ولتزم و پای فرد وغجون طوری در وال تصر 
کــه فــرد نهی ف طنــحن فههحــده شــود  ظواهــد وعاولــه را  حــه وعاولــه حاشــد و اػ آن تصــر 

 1.فسز نهاخد

کنـ . 328 مسأله ی اػ غـجن ظحـار ظـود را سـاقط  ر حد  ظاص  گر انسان حه تصو  وـثاًل ، دا
ی وهكـن اسـت خـک  ،حه ظحال اخنكه در وعاولۀ خـک وحلحـون تووـانی کثر غـجن و ا حـد 

ظحار غجن ظود را ساقط نهاخد و حعد وعلوم شود غجن بيش اػ آن وقـدار ، بيستن حاشد
 : دو صورت دارد، است

ــی اػ غــجن  .الففف فــرد ســاقط نهــودن ظحــار ظــود را واحســته و ونــوط حــه وقــدار ظاص 
کـه اسـقاط ظحـار در ؛ ایـن اوـر تصـرخح نكـرده حاشـدحـه هرطند  ،کرده ـا طـوری اسـت  او 

 ؛ شود طنحن ووردی عرفًا شاول غجن بيش اػ آن وقدار نهی
گفــت -در ایــن صــورت    -حاشــد  بيشــتر وــوارد اػ ههــحن قجحــل وی کــه شــاخد حتــوان 

ی حاقی است  .  حق  فسز و

سـاقط  ،اشـدظحار ظود را حدون اخنكـه ونحصـر حـه حـد  ظاصـی اػ غـجن ح ،فرد .ب
 ؛ کند
ر آنكــه غــجن حــهرطنــد  ،حــق  فســز بــرای فــرد وضــود نــدارد ،در ایــن صــورت  ه تصــو 

                                                           
که وشتری حا وضود اطالع اػ وغجون شدن ظود در وعاوله وثالً . 1 کاال را در وعـرض ، وهكن است در وواردی 

عرفـًا فههحـده ، آن را بـرش بزنـد، ای را ظرخده و پس اػ اطالع اػ غجن در وعاوله دهد خا پارطه فروش قرار وی
ی ولتزم حه وعاوله وی که و  . حاشد شود 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــرده ، نحســت بيشــتر اػ آن حــد ــی ســاقط  ظحــار غــجن ظــود را حــدون قحــد و حــد  ظاص 
 .  حاشد

که شرط سـاقط شـدن ظحـار را در ضـهن وعاولـه  ،حكن در این وسأله کسی  برای 
 .  حاشدپغیرفته نحز ضاری وی

گر ف . 329 مسأله ف نهاخـدا که حه او ونتقل شده تصـر  ف ، رد وغجون در والی  ـا تصـر  او 
ی داللت بر پای که در قسـهت  آن - حندی او حه وعاوله و « 345» اػ وسـألۀ« ح»طنان 

ی سـاقط نهـی ،ننهاخد - عکر شد ف او حاعـث تلـف شـدن هرطنـد  ،شـودظحـار و تصـر 
ی حه دخگری شده حاشد  .  وال خا انتقال و

فات فــرد قجــل اػ اطــالع اػ غــجن اػ ههــحن  ،بيشــتر وــوارددر شــاخان عکــر اســت،  تصــر 
 .  شود قجحل بوده و حاعث ساقط شدن ظحار نهی

o احکام ديگر خحار غجن 

ــه حــق  فســز ظــود شــده . 331 مسأله کــه وتوض  فســز ، فــرد وغجــون طنانشــه اػ ػوــانی 
رود و ایــن حــق  فســصش اػ بــين وــی، وعاولــه را بيشــتر اػ انــداػۀ وعهــول تــأظحر بينــداػد

 .  وتفاوت است، ووارد وصتلفوقدار در 

کــردن در وــورد فســز  گــر حــه ضهــت وشــورت  آن را حــه ، کــردن خــا فســز نكــردن وــثاًل ا
کـه عرفـًا سـهل -تأظحر انداػد  ظحـار  - انگـاری در انسـام فسـز وحسـوب نشـود طـوری 

ی ساقط نهی  .  شودغجن و

لـع نجـودن اػ  . 331 مسأله گـاه وط  لع نجودن اػ غـجن ظـود خـا  ت وط  گر فرد وغجون حه عل  ا
ت آن خا غافل بـودن اػ آنو خ  ، وعاولـه را فسـز نكنـد، ضود حق  فسز برای وغجون خا فور

ی ساقط نشده و ههشنـان حـاقی اسـت گـر حصواهـد فسـز ؛ حق  فسز و ـا پـس اػ آن ا او 
 .  بيش اػ انداػۀ وتعارف آن را تأظحر بينداػد نجاخد، کند

گر وعاوله . 332 مسأله گرفتـه فسـز شـودا کـه در آن غـجن صـورت   طنانشـه وـال، ای 
آنهــا حــه طــرف  ظــود، فروظتــه شــده )وجحــع( و قحهــت آن )ثهــن( هــر دو ووضــود حاشــند
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کدام اػ آن دو وقابل برگردانده وی گر هر  حـه  1حاخـد عـوض آن، تلف شده حاشـد، شود و ا
 . دخگری داده شود

کـه وـثاًل  ،حنابراین ن ظرخـده و پـس اػ  3فردی  ات وعـح  گـرم بـرنذ حـا ظصوصـح  کحلـو 
کردن آن حفههـد د کنـد، ر وعاولـه وغجـون شـدهوصرف  گـر حصواهـد وعاولـه را فسـز   ،ا

کــه حــه او  3حاخــد  کــرده و حــه فروشــنده حدهــد و پــولی را  ــه  گــرم اػ ههــان بــرنذ را تهح  کحلــو 
 .  داده پس حگحرد

گر وال وورد وعاوله حا فروش خا حصشش خا وانند آن اػ ِولک فرد . 333 مسأله ظارح  ا
که در وسألۀ قجل عکر، شده حاشد  ؛ شد حكن تلف را دارد 

گــر وــثاًل فــرد  وغجــون شــده حاشــد و « ب»در فــروش ونــزل ظــود حــه فــرد « الــف»پــس ا
فــرد ح( ) طنانشــه ظرخــدار )فــرد ب( آن را حــه دخگــری، حصواهــد وعاولــه را فســز نهاخــد

کــه ظانــه هنگــام فــروش حــه فــرد ، فروظتــه حاشــد طقــدر ارػش « ح»حاخــد والحظــه شــود 
گاه فرد ، داشته  .  بپرداػد« الف»رد ههان وقدار را حه ف« ب»آن 
ــد و فــروش( . 334 مسأله ــر بيــع )ظرخ در ســایر وعــاوالت واننــد  ،ظحــار غــجن عــالوه ب

 ؛ ُضعاله نحز ضاری است، وساقات، وزارعه، اضاره

که اساس آن بر  تی  خـاد بـودن  تساوح و طشـن وگر وعاوال کـن خـا ز پوشـی نسـجت حـه 
که بـرای وانند قرارداد وصالحه؛ ارػش والی در دو طرف وعاوله حاشد پاخـان دادن  ای 

کــه در ایــن وــوارد ظحــار غــجن  2،شــود حــه نــزاع و رفــع اظــتالف بــين دو طــرف انســام وی
 .  ضاری نحست

 6 . خحار عحج 
نـی )عـحن شصصـی . 335 مسأله گر انسان پس اػ وعاوله حفههـد وـال وعح  ـی ، ا کل  نـه 

                                                           
گـر آن شـیء اػ اونظور اػ برگرداندن عوض وال آن ا. 1 کـه ا گـر« وثلـی»شـحای سـت  « قحهـی»حاشـد، وثـل آن و ا

کــه تلــف شــده برگردانــده شــود و توضــحح وعنــای وثلــی و قحهــی، حاشــد در وســاجل  ،قحهــت آن در روػی 
 .  شود عکر وی« 5353و  5352»

 .  وراضعه شود« 663»وسألۀ  ،«صلح»حه فصل . 2
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که در آن وعاوله حه او ونتقل شده وعحـوب اسـت  ه(  طـه ظرخـدار حاشـد و طـه  -در عو 
 .  گوخند« ظحار عحب»ز وعاوله را دارد و حه آن حق  فس -فروشنده

ــه فــرد حــق  فســز  - شــودعکــر وــی« 325»کــه در وســألۀ  -در حعضــی اػ وــوارد  ،الجت 
ــا وی؛ نــدارد کــه حــه آن  او  کنــد  خافــت  « أرش»توانــد وجلغــی را حــه عنــوان ضجــران عحــب در

 .  شود گفته وی
کــه در  رش هــر دو ســاقطاظحــار عحــب و  ،در طنــد وــوردشــاخان عکــر اســت،  اســت 

 .  شودعکر وی« 323»وسألۀ 
ه  . 336 مسأله ی در عو  کل  گر وعاوله بر والی حه صورت  انسـام  - نه عـحن شصصـی -ا

که نهونه؛ شود کاالیی  کرده خا ویژگی وثل آنكه وشتری  های آن حـا  ای اػ آن را وشاهده 
کـاال ، حاشـد توصحف و وانند آن براخش وعلوم وی ـۀ فروشـنده حـا پرداظـت بهـای  در عو 

کندظرخدا ی تحویـل داده وعحـوب حاشـد، ری  که پس اػ آن فروشنده حه و کاالیی  ا  ، او 
ی ، کــه در ایــن وــوارد کــاالی ســالن را اػ و کــاالی وعحــوب را برگردانــده و  ی حــق  دارد  و

 ؛ وطالجه نهاخد

ه گر فروشنده حاضر حه تحویل ضنس حسب ویژگی ،الجت  که در قرارداد عکـر ا هایی 
 . ظرخدار اػ این ضهت حق  فسز دارد، شده نجاشد و اوتناع ورػد

کاال در خک وعاوله شرخک حاشند . 337 مسأله گر دو نفر در ظرخد  طنانشه خكی اػ ، ا
کـــاال ـــت وعحـــوب بـــودن  کنـــد ،آن دو حـــه عل  ، وعاولـــه را نســـجت حـــه ســـهن ظـــود فســـز 

 .  تواند وعاوله را حا دخگری فسز نهاخد فروشنده نحز وی

ک . 338 مسأله کــاالیی را ظرخــداری  گــر انســان در خــک وعاولــه  کــه وقــداری اػ آن ا نــد 
کحلــوگرم ســحب حصــرد و تعــدادی اػ آنهــا وعحــوب و  -وعحــوب اســت  وثــل آنكــه خــک 

ــ کــاال را پــس دهــد و  وی -ظــورده حاشــد  رمِک کــرده و ههــۀ  ــد تهــام وعاولــه را فســز  توان
کند وی  ؛ تواند وعاوله را فقط در ههان وقدار وعحوب فسز 

ــه  اولــه را نســجت حــه وقــدار ســالن در ایــن صــورت فروشــنده نحــز حــق  دارد وع ،الجت 
 1.فسز نهاخد

                                                           
ض َصْفقه»در قسهت . 1  .  شود این وورد عکر وی نكتۀ تكهحلی در ،«ظحار تجع 
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کـه ظحـار عحـب دارد . 339 مسأله کسـی  گر  وـثاًل ؛ حنـد حـه وعاولـه شـود ولتـزم و پای، ا
که نشان کند  ف  حند بودن او حه وعاوله حاشـد و  م و پایادهندۀ التز طوری در وال تصر 

کــه فــرد نهی ف طنــحن فههحــده شــود  حــق  ، ظواهــد وعاولــه را فســز نهاخــد اػ آن تصــر 
ی  1.شود ساقط وی فسز و

کـــه ظحـــار عحـــب بـــراخش وضـــود دارد . 341 مسأله طنانشـــه در فســـز وعاولـــه  ،فـــردی 
کـه در وـورد ظحـار غـجن -انگاری و تـأظحر نهاخـد  سهل عکـر « 335»وسـألۀ  ،حـه صـورتی 

ی اػ بين وی - شد  . رودحق  فسز و

لـع نجـودن اػ عحـب خـا عـدم اطـالع اػ  ههشنحن،  که فرد حه سـجب وط  حكن صورتی 
ـت آن و واننـد آن اقـدام حـه فسـز نكـردهوضود حـق  فسـز  خ  ههاننـد ظحـار غـجن  ،خـا فور

که در وسألۀ   .  بيان شد« 335»است 

o )احکام ويژۀ ارش )تفاوت قحهت 

وعاولــه را فســز ، توانــد حــه ضهــت وضــود عحــب فــرد نهی ،در طنــد وــورد . 341 مسأله
 :  تواند تفاوت قحهت )أرش( وطالجه نهاخد حلكه وی؛ کند

   ؛شیء وعحوب تلف شده حاشد .5

شـده  اػ ولک فرد ظـارح ،شیء وعحوب حا فروش خا وصالحه خا حصشش و وانند آن .4
   ؛حاشد

که حاعث تغحير آن شده حاشد .3 کرده  ف  وثاًل پارطـه را برخـده ؛ فرد طوری در وال تصر 
 ؛خا دوظته حاشد

کــه اوكــان برگردانــدن آن حــه طــرف وقابــل وضــود  .2 کــرده  ف  فــرد طــوری در وــال تصــر 
کـرده و؛ حاشد نداشته گغاشـته خـا وقـف  گـرو و رهـن شـرعی  ثاًل وال را اضـاره داده خـا 

   ؛حاشد

                                                           
کــه وشـتری حــا وضـود اطــالع اػ عحـب ،ههـحن طــور. 1 کــاال را در وعـرض فــروش قــرار ، وهكـن اســت در وـواردی 

ی ولتزم حه وعاوله وی ،دهد وی که و  . حاشد عرفًا فههحده شود 
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گرفتن وال .3  .  عحب دخگری در آن اخساد شده حاشد، حعد اػ تحویل 

ه گـر ظرخـدار عـالوه بـر ظحـار عحـب ،الجت  وثـل ظحـار  - ظحـار دخگـری داشـته حاشـد، ا
ــار - ححــوان ــد، و در ػوــان آن ظح ــه وضــود آخ ــاال ح ک ی ، عحــب دخگــری در  حــق  فســز و

 .  طنان حاقی است هن
کـاال « أرش»برای وحاسجۀ  . 342 مسأله کـه حـه عنـوان ضجـران وعحـوب بـودن  )وجلغـی 

ن شـده، شود( گرفته وی کاال در دو حالت صححح بودن و وعحوب بودن وعـح   ،قحهت 
که وعاوله بر آن انسام شده برگردانده وی  ؛ شود ساس حه ههان نسجت اػ قحهتی 

گـر قحهـت سـالن   65، هـزار تووـان و قحهـت وعحـوب آن 555، کـه ظرخـدهوـالی  وثاًل ا
ــد ــان حاش ــزار توو ــوب، ه ــالن و وعح ــت س ــاوت قحه ــه تف ک ــا  ــت، اػ آنس ــنسن اس ــک پ ، خ

که داده پس حگحرد ظرخدار وی کاال را حه ههـان وجلـغ ؛ تواند خک پنسن پولی را  گر  پس ا
گــر وــثاًل  هــزار تووــان پــس وی 45، )صــد هــزار تووــان( ظرخــده تووــان  هــزار 75گحــرد و ا

 .  هزار تووان پس حگحرد 56تواند  وی، ظرخده
کاال در نزد طرفحن وعلوم نجاشـد . 343 مسأله که قحهت  کارشـناس و ، در وواردی  حـه 

که وهارت در قحهت کاال دارد وراضعـه وـی اهل ظجره  کارشـناس وـغکور ، شـود گغاری 
ــت ــان در قحه کارشناس ــر  ــه نظ ک ــورتی  ــد و در ص ــاد حاش ــورد اعته ــه و و ــد ثق گــغاری  حاخ

ــدوتفــاو کــه ظجره، ت حاش کارشناســانی  ــا  ــناس خ کارش ــت و  نظــر  م اس ــد  ــر هســتند وق ت
ــص واننــد هــن خــا نزدخــک حــه هــن حاشــند وحــانگحن و حــد  ، طنانشــه در وهــارت و تصص 

 .  شود گغاری والحظه وی وسط نظر آنان در قحهت

o احکام ديگر فسخ و ارش 

گــر عحــب پــس اػ وعاولــه در وــال حــه وضــود آخــد . 344 مسأله فســز خــا وطالجــۀ  حــق  ، ا
کـه در ایـن ، وگر آنكه قجل اػ تحویـل؛ فاوت قحهت )أرش( وضود نداردت وعحـوب شـود 

کنــد و طنانشــه فســز وهكــن  فــرد وی ،صــورت توانــد وعاولــه را حــا ظحــار عحــب فســز 
   ؛رش را وطالجه نهاخدا ،«(325»نجاشد )ووارد وسألۀ 
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ه   . س حدهدتواند آن را پ نهی، ط ظود فرد در آن اخساد شده حاشداگر عحب توس ،الجت 

رش اتوانـــد  فـــرد نـــه حـــق  فســـز وعاولـــه را دارد و نـــه وی ،در وـــوارد عیـــل . 345 مسأله
کند  : وطالجه 

گاه حاشد ،هنگام وعاوله .1    ؛اػ وعحوب بودن وال آ

  ؛حه ههان وال وعحوب راضی شود ،حعد اػ وعاوله .2

کاال .3    ؛در آن اخساد شده حاشد ،عحب پس اػ وعاوله و تحویل 

وثـل آنكـه  1؛الجۀ ارش( را در ضهن وعاوله سـاقط نهاخـدحق  ظود )فسز خا وط .4
کنن و تفاوت قحهـت هـن  وال هر عحجی داشته حاشد فسز نهی: هنگام وعاوله حگوخد

   ؛گحرم نهی

کند ،پس اػ وعاوله .5    ؛حق  ظود )فسز خا وطالجۀ ارش( را ساقط 

کنـد .6 شـنده وـثاًل فرو؛ طرف وقابل هنگام وعاوله ظود را نسجت حه عحـوب تجرجـه 
که دارد وی: حگوخد کاال را حا هر عحجی  کرده و وثاًل ؛ فروشن این  ن  گر عحجی را وعح  ه ا الجت 
، فروشــن و حعـد وعلـوم شـود عحــب دخگـری هـن داشــتهکـاال را حـا ایــن عحـب وـی: حگوخـد

که حق  فسز نداشـته حاشـد )وـوارد ظرخدار وی کند و در صورتی  تواند وعاوله را فسز 
 .  گحردرش حا ،«(325»وسألۀ 
کاالهـا وتعـارف حاشـد . 346 مسأله گر وضود حعضی اػ عحوب در برظـی  کـه ، ا طـوری 

کــاالیی دارای آن عحــب حاشــدادر  رش در احكــن ظحــار عحــب و ، غلــب وــوارد طنــحن 
   .حاشد وورد آن ضاری نهی

                                                           
کردن حق  در این وورد و وورد حعد. 1 که در ووارد ثجـوت حـق  فسـز ،ساقط  فسـز  فـرد حـق  ، حه این وعناست 

کــه شــرعًا حــق  وطالجــۀ  ،کنــد و نحــز ظــود را ســاقط وی رش را ا ،(325رش دارد )وــوارد وســألۀ ادر وــواردی 
  .نهاخد ساقط وی

گر خكی اػ ووارد وغکور در وسألۀ  ،شاخان عکر است ق شدن خكی اػ ووارد ایـن وسـألۀ ، «325»ا پس اػ وحق 
فاق بيفتد323) گر وال عحجی داشـته حاشـد: وثاًل فرد پس اػ ظرخد وال حگوخد، ( ات  کنن و پـس اػ  فسـز نهـی ،ا

گـرفتن ، وال را اضاره دهد و حعد حفههد وـال وعحـوب بـوده اسـت، آن زیـرا  ،رش نحـز بـرای او وضـود نـدارداحـق  
که وانعی برای پس دادن وال در ووارد ثجوت ظحار عحب اخساد شده حاشـد و در ضـایی ا رش در ضایی است 

 . رش نحز وضود نداردا، شدهکه اصل ظحار قجاًل ساقط 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـاال وتـداول حاشـد نحـز ،این حكن که وعحوب بـودن وقـداری اػ  ضـاری ، در ضایی 
کــه  وــثالً ؛ اســت طنانشــه وضــود طنــد عــدد ســحب ، ظــرد وی کحلــوگرم ســحب 55کســی 

ــه ســجب وضــود ههــان حــد   نهی، ظــورده و وعحــوب در آن وتعــارف حاشــد کــرم ــد ح توان
 1.وعاوله را فسز نهاخد، وتعارف

گر قجـل اػ آنكـه وعحـوب بـودن وـال بـرای انسـان وعلـوم شـود . 347 مسأله آن عحـب ، ا
گردد رش( حاقی بودن حق  فسز و ههـحن طـور حـق  وطالجـۀ تفـاوت قحهـت )أ، برطرف 

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

 4 . خحار تجّعض صفقه 
کاال در خک وعاوله فروظته شود . 348 مسأله گر خک خا طند  که قسـهتی  ،ا در حالی 

وشـتری ، حـه ظرخـدار ونتقـل نشـده حاشـد حه ضهـت حاطـل بـودن ،اػ آنشه فروظته شده
 2.نهاخد و تهام ثهـن را پـس حگحـردتواند وعاوله را نسجت حه قسهت صححح فسز وی

   3:شودطند وثال عکر وی ،برای نهونه

که حصشی اػ آن وقفی ،فرد .الف  .  بوده است 4ػوحنی را حه وشتری فروظته 
وثـل اخنكـه فروشـنده در خـک  ،حعضی اػ اووال فروظته شده وسـحلۀ حـرام بـوده .ب

 .  ه استخكی وردانه و دخگری ػنانه را فروظت، وعاوله دو انگشتر طال
فرد وال ظـود و دخگـری را حـدون رضـاختش فروظتـه )حصشـی اػ وعاولـه فضـولی  .ج

 .  بوده است( و او پس اػ وعاوله هن آن را اضاػه ندهد
توانـد توانـد حـه حصـش صـححح وعاولـه راضـی شـود و وـیوشتری وی ،در این ووارد

 .  راضی نشود و آن را هن فسز نهاخد
                                                           

کــاال. 1 کــه  گــر در ضــهن وعاولــه شــرط شــده  ــه ا در ، ههــان انــدک نقــص وتعــارف را هــن نداشــته حاشــد ،الجت 
که فروشنده این اور را رعاخت نكند ف شرط در وورد آن ضاری وی، صورتی   . شودحكن وغکور در تصل 

گر طنحن شراخطی برای ثهن وعاوله وضود داشته حاشد. 2 ض صفقه برای فروشنده وضود داردتج، ا  . ع 

کـه فـروش در قالـب خـک وعاولـه )َصـْفقه واحـده( انسـام  ،های عکر شدهدر وثال. 3 طنحن فرض شده اسـت 
 .  شده حاشد

که فروش وال وقفی ضایز نحست. 4  . در وواردی 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

گر خكی اػ دو طرف نسجت ،ههشنحن حه برظی اػ اوـوال فروظتـه شـده حـق  فسـز  ا
ت وعحوب بودن حصشـی اػ وـال فروظتـه شـده ظحـار  -داشته حاشد  وثاًل وشتری حه عل 

کنـد، و حا استفاده اػ آن حق   -عحب داشته حاشد  دخگـری ، حصشی اػ وعاولـه را فسـز 
ۀ وعاوله را فسز نهاخدهن وی  .  تواند حقح 

 . نام دارد« ض َصْفقهظحار تجع ُ » ،حق  فسز در این ووارد
ض َصـْفقۀ ظـود اسـتفاده نكنـد  . 349 مسأله گر فـرد اػ ظحـار تـجع  وـثاًل بـرای ظرخـد  -ا

کــه حعــدًا وعلــوم شــده قســهتی اػ آن وقفــی بــوده وحلحــون تووــان پرداظتــه و  545، ػوحنــی 
بـرای تعحـين وقـدار پـولی  -نصواهد وعاوله را نسجت حه وقدار حاقحهانـده فسـز نهاخـد 

ـــ ـــه او برگردان ـــد ح کـــل  ػوـــحن  ،ده شـــودکـــه حاخ ـــا قحهـــت  احتـــدا قحهـــت قســـهت وقفـــی ح
ساس حه ههان نسـجت اػ بهـای پرداظتـی )ثهـن وعاولـه( حـه او  1،سنسی شده نسجت

 ؛ شود برگردانده وی

گر قسـهت وقفـی  ـه  35پس ا گـغاری  وحلحـون تووـان قحهـت 555وحلحـون تووـان و حقح 
  2.شود وحلحون تووان حه او پس داده وی 25، شده

گر فرد و . 351 مسأله کندا ه وعاوله  ی در عو  کل  وقـداری بـرنذ و  وـثالً ؛ ال را حه صورت 
ـه حفروشـد ـی در عو  کل  ن در خک وعاوله حه صـورت  ات و انداػۀ وعح  ؛ روغن حا ظصوصح 

حـــدون اضـــاػه و رضـــاخت  ،ســـاس بـــرنذ را اػ وـــال ظـــودش و روغـــن را اػ وـــال دخگـــری
ض َصــْفقه در طنــحن وــواردی بــرای وشــتری ظحــار تــجع  ، صــاحجش حــه وشــتری حدهــد

که ظرخده طلجكار اسـت و بـر فروشـنده واضـب ؛ وضود ندارد ی وقدار روغنی را  حلكه و
 3؛است آن را اػ وال حالل حه وشتری حدهد

                                                           
که قحهت وورد وعاوله وعلوم نجاشد. 1 کـه وهـارت در ق، در وواردی  کارشـناس و اهـل ظجـره  گـغاری  حهـتحه 

کارشناسـی .شوداشحاء دارد وراضعه وی ت تعحين قحهت  کـه در وسـألۀ  ،کحفح  عکـر « 323»اػ توضـححاتی 
 .  گردد وعلوم وی، شد

در  - کـه وعاولـۀ قسـهتی اػ آن صـححح بـوده اسـت -گاه وهكن است هر خک اػ آن دو حصش )خا دو وـال( . 2
کهتـر اػ ،حال ههـراه بـودن حـا خكـدخگر کـه  قحهـت هـر خـک حـه قحهتـی بيشـتر خـا  گانـه داشـته حاشـد  طـور ضدا

م ،ونهاح الصالححندر  ،گونه ووارد روش تعحين نسجت در این  . آوده است« 63»وسألۀ  ،ضلد دو 

که ولک غحر بوده. 3 ا حكن روغنی  در فصـل ، اػ ضهت لزوم رد  آن حه والک خا ضهان آن در صـورت تلـف ،او 
 . ظواهد آود« غصب»
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ه  وشتری ، طنانشه فروشنده در تحویل آنشه فروظته اػ ػوان الػم تأظحر ورػد ،الجت 
کــه در وســألۀ  ههــان ولــه را فســز وعا توانــد حــه ضهــت تــأظحر وی، عکــر شــد« 455»طــور 
 .  نهاخد

 5 . خحار رؤيت 
نـی )عـحن شصصـی( را بـر اثـر توصـحف فروشـنده خـا  . 351 مسأله کاالی وعح  گر انسان  ا

گغشــته ــه فــالن ویژگــی ،دخــدن آن در  کنــد و حعــد  1حــه اعتقــاد اخنك را دارد ظرخــداری 
، توانــد وعاولــه را فســز نهاخــد و ایــن حــق  فســزوــی ،حفههــد دارای آن ویژگــی نحســت

خت»  ؛ دنام دار« ظحار رؤ

که در وحل  وعاوله وضود ندارد خـا در ضعجـه  کاالیی  وانند اخنكه فروشنده در وورد 
کنــد ، کنــد حنــدی بــوده و ظرخــدار در وقــت وعاولــه آن را وشــاهده نهی خــا حســته اظهــار 

ـــــات را دارد ـــــالن اوكان ـــــا ف ـــــا خ ـــــالن رن ـــــدار آن را  ف ـــــه ظرخ ک ـــــاالیی  ک ـــــورد  ـــــا در و خ
ات آ ،کنـــد وی وشـــاهده کـــاال خـــا  -ن ولـــی اػ برظـــی ظصوصـــح  واننـــد وحـــل  ســـاظت 

ــت اضــزاء داظلــی خــا دوام آن توصــحفاتی اراجــه دهــد و حعــدًا وعلــوم شــود طنــحن  - کحفح 
 . که در این ووارد وشتری حق  فسز دارد ،نجوده است

گـــر فروشـــنده حفههـــد بهـــای وعاولـــه )ثهـــن( . 352 مسأله کـــه ، ا اتی  دارای ظصوصـــح 
کــه در وســألۀ قجــل عکــر، کــرده نحســتظحــال وــی خــت» ،شــد حــا توضــححاتی  « ظحــار رؤ

 .  حاشد براخش ثاحت وی
کـاالی ظـود اطـالع نداشـته و بـر ،ههحن طـور ات  گـر فروشـنده اػ ظصوصـح  اسـاس  ا

خـت» ،توصحف ظرخدار خا فرد دخگر آن را حفروشد و حعد حفههـد آن طـور نجـوده « ظحـار رؤ
 .  حاشد براخش ثاحت وی

که عکر شد . 353 مسأله خت ههان طور    ؛اظتصاص حه عحن شصصی دارد ،ظحار رؤ

ه ی در عو  کل  گر در وعاولۀ  ا ا خـت پـيش آخـد، او  وـثاًل ، شراخط عکر شده برای ظحار رؤ
                                                           

کاال تأثحر داشته حاشد خا نه، ژگیفرقی ندارد آن وی. 1 که در ارػش  تی حاشد   . ظصوصح 
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ه، وشتری ی در عو  کل  ی وـالی ، حا توصحف فروشنده حصرد 1کاالیی را حه صورت  ولی و
خـت نـدارد، را حدون آن اوصاف حه ظرخدار حدهد توانـد وـال حلكـه وـی؛ وشتری ظحار رؤ

ی وطالجه نهاخدوغکور را پس داده و وال دارای     2.آن اوصاف را اػ و

خــت بــراخش ثاحــت اســت . 354 مسأله کــه ظحــار رؤ رش )تفــاوت احــق  وطالجــۀ ، کســی 
گــر طــرف وقابــل  کــه دادهاقحهــت( را نــدارد و ا کــاالیی  کــاالی ، رش حدهــد خــا حــه ضــای 

که دارای اوصاف وورد نظر است حدهد خـده و وی، دخگری  تواند اػ قجـول آن اوتنـاع ورز
کند  3؛وعاوله را فسز 

ه ای بر تعوخض وال انسام شود خا اخنكه طی  خک وصـالحه وشـتری  اگر وصالحه ،الجت 
گرفتن تفاوت قحهت کند، در وقابل   . اشكال ندارد، حق  فسز ظود را اسقاط 

ــود دارد . 355 مسأله ــراخش وض ــت ب خ ــار رؤ ــه ظح ک ــردی  ــه  ،ف ــز وعاول طنانشــه در فس
که در ظحار غـجن وسـألۀ  - انگاری و تأظحر نهاخد سهل  - عکـر شـد« 335»حا توضححی 

ی اػ بين وی  . رودحق  فسز و

خت اػ بين رفته و ساقط وی ،در ووارد عیل . 356 مسأله  : شودظحار رؤ
خت در ضهن وعاوله .الف  .  شرط شود، ساقط شدن ظحار رؤ

ــــه .ب ــــس اػ وعاول ــــرد پ ــــدن وــــال - ف ــــا قجــــل اػ دخ حــــق  فســــز ظــــود را  - حعــــد خ
 .  نهاخد ساقط

که نشان .ج کند  ف  حند بودن او حه وعاولـه  هندۀ التزام و پاید فرد طوری در وال تصر 
که فرد نهی ف طنحن فههحده شود   4.ظواهد وعاوله را فسز نهاخد حاشد و اػ آن تصر 

                                                           
گر وال وورد وعاوله. 1 ن حاشد  ،ا ی در ضهن خک وسهوعۀ وعح  گنـدم اػ خـک  -کل  کحلوگرم  وثل آنكه فرد خک 

خـت حـا وضـود سـایر شـراخط در آن ضـاری اسـت -ظرون حه ظصوص را ظرخداری نهاخـد  توضـحح  .ظحـار رؤ
کل   نوعنای عحن شصصی و  ی در وعح  کل  ه و   . عکر شد« 62تا  65»در وساجل ، ی در عو 

کــاال حــا اوصــاف تعحــين. 2 وشــتری اػ ایــن ، اوتنــاع ورػد شــده نجاشــد و طنانشــه فروشــنده حاضــر حــه تحویــل 
 . ضهت حق  فسز وعاوله را دارد

گر نداشتن ویژگی وورد نظر. 3  .  شوداری ویاحكام ظحار عحب در وورد آن ض، عرفًا عحب حه حساب آخد ،ا

کـه وشـتری پـس اػ دخـدن وـال و حـا وضـود اطـالع اػ وضـود حـق  فسـز ،ههحن طور. 4 ، وهكن است در وواردی 
ی ولتزم حه وعاوله وی، دهد کاال را در وعرض فروش قرار وی که و  . حاشد عرفًا فههحده شود 
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 6 .خحار تدلحس 

گــر خكــی اػ دو طــرف وعاولــه . 357 مسأله وــال ظــود را بهتــر اػ آنشــه هســت نشــان ، ا
کاال شود که حاعث رغجت بيشتر وشتری در  کند  کاری  و وثاًل ظـاهری ظـوب ، دهد و 

کنـد کـاال اظهـار  در حـالی  ،نحک برای ضنس قرار دهـد خـا ویژگـی وصصوصـی را بـرای 
اق ، که آن ویژگی را ندارد کهنـه حـه وـواد َبـر  کـردن وحـوۀ  وانند اخنكه فروشـنده حـا آغشـته 

بـرای طـرف وقابـل حـق  فسـصی حـه ، آن را حه صورت تاػه و ورغوب نشان دهـد ،کننده
  2.وضود دارد 1«ظحار تدلحس»نام 

 20 .خحار ححوان 

که ححوان ػنده . 358 مسأله توانـد وعاولـه را فسـز تـا سـه روػ وـی ،ای را ظرخدهکسی 
  3.نام دارد« ظحار ححوان»، کند و این حق  فسز

ت  احتدای ػوان ظحار ححوان اػ ػوان انسام وعاوله آغاػ وی . 359 مسأله کحفح  شود و 
گـر وعاولـه در بـين روػ ،سه روػ در ظحار ححوان ۀوحاسج که ا وـثاًل  - حه این صورت است 

ـــــکســــری آن روػ اػ روػ طهــــارم ضج -صــــجح روػ شــــنجه انســــام شــــود  55ســــاعت  ران ـ
پاخــان وهلــت ســه روػه ، شــنجه صــجح روػ ســه 55ســاعت ، پــس در ایــن وثــال؛ ودــــش وی

 ؛ است

ــا طنانشــه وعاولــه در شــب )قجــل اػ اعان صــجح(  وــثاًل شــنجه ســاعت هشــت  -او 
گـردد ت  4شـنجه اسـت جح روػ خـکوجـدأ وحاسـجه سـه روػ اعان صـ، شب انسـام  و وـد 

                                                           
کـاال. 1 که نجودن ویژگـی وـورد نظـر بـرای  عـالوه بـر احكـام ، شـود حاعـث وعحـوب شـهرده شـدن آن ،در وواردی 

 .  شوداحكام ظحار عحب هن در وورد آن ضاری وی ،ظحار تدلحس

ووضــب حاطــل شــدن وعاولــه  ،غــش  در حعضــی وــوارد .آخــد نــوعی غــش  در وعاولــه حــه حســاب وی ،تـدلحس. 2
که توضحح احكام آن در فصل  وی  . عکر شد« 32»اػ ضهله در وسألۀ ، «وعاوالت حاطل و حرام»شود 

گر ثه. 3  . این ظحار برای فروشنده وضود دارد ،ای ححوان حاشدن وعاولها

 . قجل اػ اعان صجح نحز صححح است ،هرطند فسز وعاوله حه ضهت ظحار ححوان در شنجه شب. 4
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اداوـه دارد و حـا حـه پاخـان رسـحدن روػ  1شـنجه ظحار ححوان در این وثـال تـا پاخـان روػ سـه
م  .  رسد وهلت ظحار ححوان حه پاخان وی ،سو 

 : شودظحار ححوان اػ بين رفته و ساقط وی ،در ووارد عیل . 361 مسأله

 .  در ضهن وعاوله شرط شود، ساقط شدن ظحار ححوان .الف
 .  ظحار ظود را ساقط نهاخد ،دار پس اػ وعاولهظرخ .ب
که نشـان دهنـدۀ التـز .ج کند  ف  م و پایجنـد بـودن او اظرخدار طوری در ححوان تصر 

کــه فــرد نهی ف طنــحن فههحــده شــود  ظواهــد وعاولــه را  حــه وعاولــه حاشــد و اػ آن تصــر 
 .  فسز نهاخد

کـه ووضـب تغحيـر در آن شـود .د کنـد  ف  وـثاًل پشـن ، ظرخدار طوری در ححـوان تصـر 
 .  ححوان را حشحند خا آن را نعل نهاخد

گر ححوان قجل اػ  . 361 مسأله ، تلـف شـود ححـوان در ػوان ظحار ،تحویل خا حعد اػ آنا
شــود و تلــف و اػ بــين رفــتن ححــوان اػ وــال فروشــنده  وعاولــه ظــود حــه ظــود فســز وی

طنانشــه ظرخــدار بهــای وعاولــه )ثهــن( را حــه فروشــنده . حنــابراین، شــودوحســوب وــی
 .  تواند آن را پس حگحردوی، هداد

گـر در ػوـان ایــن ظحـار . 362 مسأله کنـد ححـوان، ا حــق  فسـز ههشنــان ، عحجــی پيـدا 
کـه ؛ برای ظرخدار حاقی است ی اخسـاد شـده حاشـد  کوتـاهی و وگر اخنكه آن عحب بر اثر 

 . رودحق  فسز ظرخدار اػ بين وی

ظحــــار ححــــوان حــــه ظرخــــد و فــــروش )بيــــع( اظتصــــاص دارد و در ســــایر  . 363 مسأله
 .  شود وعاوضه و اضاره ضاری نهی، نند وصالحهوعاوالت وا

 22 .خحار تعّذر تسلحن 
گـــر فروشـــنده نتوانـــد وـــال وـــورد وعاولـــه )وجحـــع( را تحویـــل دهـــد . 364 مسأله ســـه  ،ا

 : صورت دارد

                                                           
ــان روػ. 1 ــه پاخ وســأله وحــل  اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای ، غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب، در اخنك

 . احتحاط در این وورد ترک نشود
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کاال نجوده است ،فروشنده در ههان وقت وعاوله .5  ؛ قادر حه تحویل 

خـابی حـه آن  وال فروظته شده قجل اػ تحویـل تلـف شـده و اػ بـين بـرود خـا دسـت .4
گردد  ؛ عرفًا غحر وهكن 

ل م« 555تا  545»در وساجل  ،حكن صورت او   454»در وسـاجل  ،و حكـن صـورت دو 
 .  عکر شد« 456تا 

م - فروشـــنده پـــس اػ وعاولـــه .3 کـــه  - در غحـــر وـــوارد صـــورت دو  اػ تحویـــل وـــالی 
کـه فروظتـه سـرقت شـود؛ فروظته عاضز شود کـه اوكـان  ،وثل آنكه واشحنی  در حـالی 

 ؛ حاشد پيدا شدن آن وضود داشته 

کــرده و بهــای  وشــتری وی، در ایــن صــورت )صــورت ســوم( توانــد وعاولــه را فســز 
ر تسلحن»، این حق  فسز؛ پرداظتی )ثهن( را پس حگحرد  . نام دارد« ظحار تعغ 

  ارث بردن خحار 

نــــوعی حــــق  شــــرعی وحســــوب شــــده و حــــه ارث ، ظحــــار در وعــــاوالت . 365 مسأله
گــر فــرد. حنــابراین، رســد وــی کــه داراى ظحــار اســت حهحــردا حســب  - حــق  ظحــار او، ی 

  ؛شود حه وارثش ونتقل وی - طجقات شرعی ارث

ــه کــه شــرعًا ووضــب وحــروم شــدن اػ ارث بــردن اوــوال وی ،الجت  واننــد ، حاشــد آنشــه 
ک ت اػ ارث بردن حق  ظحار هن وی 1،فرقتل خا   .  شود ووضب وحرووح 

گــر وعاولــه . 366 مسأله کــه در آن ظحــار ثاحــت اســتا کــه وت ،ای  ــق حــه وــالی حاشــد  عل 
ــه اػ آن ارث نهــی ی  اػ آن ارث ، برنــدحعضــی اػ ورث کــه زوضــۀ وتــوف  واننــد ػوــحن ولكــی 

کــه اظتصــاص حــه پســر بــزرگنهــی ی دارد )َحْجــَوه( بــرد خــا اشــحاجی  کــه اػ  2،تــر وتــوف  وارثــی 
شـود و حـق   اػ حق  ظحـار وربـوط حـه آن وحـروم نهی ،ارث بردن اػ آن وال وحروم است

  ؛رسدههۀ ورثه ارث وی ظحار حه

                                                           
 .  شودبيان وی« ارث»فصل  ،توضحح ووانع ارث در ضلد طهارم. 1

 .  شودبيان وی« ارث»فصل  ،ضلد طهارم توضحح ووارد َحْجوه در. 2
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کـه آن را فروظتـه خـا ظرخـده اسـت وثالً  گر فرد نسجت حه ػوحن ولكـی  دارای ظحـار  ،ا
ی واننـد سـایر ورثـه اػ حـق  ظحـار وـغکور ارث ، در صورت فوت، حاشد ههسر داجهـی و

 .  بردوی
کـــه حـــق  ظحـــار را ارث وـــی . 367 مسأله گـــر افـــرادی  ـــا طنـــد نفـــر حاشـــندا ـــد دو خ ، برن

کـه ههگـی  توانند اػ صورتی وی در کننـد  حق  ظحار استفاده نهاخند و وعاولـه را فسـز 
فاق نظر داشته حاشند  .  آنها بر این اور ات 

گر فقط حعضی اػ ورثه راضی حه فسز وعاولـه حاشـند ،حنابراین فسـز آنـان حـدون ، ا
کـه اقـدام  ی نسجت حه سهن شصصی  ه اثری ندارد و فسز حت  ضهحهه شدن فسز حقح 

کرده وعاوله راضی حـه فسـز نسـجت حـه  آنكه طرف دخگر وگر؛ شودواقع نهی، حه فسز 
کرده( شود فسـز )اقالـه( فقـط ، که در ایـن صـورت، سهن آن وارث )که اقدام حه فسز 
 .  در وورد سهن شصص وغکور صححح است

که حق  ظحار دارند . 368 مسأله گر وارثانی  فـاق  ،ا ههگـی نسـجت حـه فسـز وعاولـه ات 
کننــد نهاخنــد الػم اســت آن را حــه  ،اولــه ووضــود حاشــدطنانشــه ثهــن وع، و آن را فســز 

که ثهن وعاولـه تلـف شـده خـا در حكـن تلـف حاشـد  1،ظرخدار پس دهند و در صورتی 
ی پرداظت وی وانند سایر حدهی ی اػ وال و  .  شودهای وتوف 

کاالی فروظته شده )وثهن( نحز ضاری است ،این حكن   .  نسجت حه 

گر فروشـنده خـا ظرخـدار در ضـهن وعاولـه تـا وـد   . 369 مسأله نـی بـرای ظـودا ، ت وعح 
طنانشـه قجـل اػ اسـتفاده اػ ظحـار ، حق  فسز وعاولـه را قـرار داده حاشـد )ظحـار شـرط(

 : دو صورت دارد، شرط حهحرد

که تنها ظودش حتوانـد وعاولـه را  .الف ی آن بوده  وقصود اػ قرار دادن ظحار برای و
اش ی حـه ورثـهطنحن ظحاری حـا فـوت و؛ فسز نهاخد خا فسز فقط حه نظر او انسام شود

 .  رسد حه ارث نهی

                                                           
ت آن حا فروش خا هجه و وانند آن. 1  . حه دخگری ونتقل شده حاشد ،وثل اخنكه والكح 
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ی قرار داده شده حاشـد ظحار حه .ب حـق  ظحـار  ،در ایـن صـورت؛ طور وطلق برای و
ی ونتقل وی ی وـی ،شـود و طنانشـه وارث خـک نفـر حاشـدحه وارث و توانـد وعاولـه را و

گــر وارثــان دو خــا طنــد نفــر حاشــند کــه در وســألۀ  ،فســز نهاخــد و ا « 345»حــا توضــححی 
 .  توانند اقدام حه فسز نهاخندوی، شد عکر

ــث . 371 مسأله ــصص ثال ــرای ش ــار ب ــق  ظح ــر ح گ ــدار - ا ــنده و ظرخ ــر اػ فروش در  - غح
کـه در وسـألۀ قجـل ، ضهن عقد قـرار داده شـود و شـصص وـغکور فـوت نهاخـد حكهـی 

 .  در این وورد نحز ضاری است ،بيان شد

گر فرد وثاًل ونزلش را حـه شصصـی حفروشـد . 371 مسأله ی وصـالحه نهاخـد 1ا  2،خـا حـا و
روػۀ قضـا و واننـد آن انسـام ، نهـاػ قضـا، ی بـراخش حـذرط آنكـه حعـد اػ وفـات وحه شـ
، خــا حــه شــرط آنكــه آن را فروظتــه و پــول فروشــش را صــرف در وــوارد فــوق نهاخــد، دهــد

ــات ــحن قــراردادی صــححح اســت و حعــد اػ وف ــت ، طن ــب اس بــر شــصص وــغکور واض
   .وطابق شرط ضهن عقد عهل نهاخد

ی ،حنابراین  کـه و ـف نهاخـد در صورتی  ی  ، اػ عهـل حـه شـرط تصل  ولـی  شـرعی وتـوف 
کن شــرع( وــی توانــد حــا توانــد او را حــه عهــل حــه شــرط الــزام نهاخــد و نحــز وــی)وصــی  خــا حــا

ی    4؛قرارداد بيع خا وصالحه را فسز نهاخد 3،رعاخت وصلحت وتوف 
ه ی  بـر وـی، در صورت فسز ،الجت  گـردد و الػم اسـت در صـورتی وـال حـه ولـک وتـوف 

                                                           
کهتر اػ قحهت حاػاری. 1  . هرطند حه قحهت 

انی. 2  . هرطند حه صورت وس 

ی  اطهحنــان دارد در صــورت فســز و برگشــت وــال حــه دارایــی . 3 کــه ولــی  شــرعی وتــوف  هرطنــد اػ ایــن ضهــت 
ی   ی  هزخنـه شـود، وتوف  خـا اػ ایـن  ورثه )غحر وحسـور( حـا رضـاخت حاضـر هسـتند وـال وـورد فسـز بـرای وتـوف 

کــه وــوارد شــرط شــده در بيــع خــا وصــالحه کــه  ،ظحــرات و اوــور وســتحجی بــوده، ضهــت  ی  در حــالی  وتــوف 
ۀ اوسـت و حـا فسـز ی  وـی، حدهكار حه وردم است خا حذ  واضب وستقر  بر عو  توانـد دیـون ولـی  شـرعی وتـوف 

ی را انســام دهــد حاشــد و تشــصحص وصــلحت حــه  وــوارد وصتلــف وی ،حنــابراین .وــغکور و حــذ  واضــب و
ی  است  . عهدۀ ولی  شرعی وتوف 

ف شرط. 4 ت ثاحت ا ،ظحار تصل  ی  ، ستبرای ولی  شرعی وح   . نه ورثۀ وتوف 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

ت حــه ثلــث اوـــوالش نهــوده کــه ی حــدهكار اســت خـــا وصــح  صــرف ادای دیــون خـــا  1،و
گر طحزی حاقی حهاند ی شود و ا ت و  . رسدحسب ووازین ارث حه ورثه ارث وی ،وصح 

ــت،  ــر اس ــدشــاخان عک ی  نجاش ــوف  ــلحت وت ــه وص ــالحه ح ــز وص ــه فس ــی  ، طنانش ول
ی الػم اســت کن صــالحۀ قضــاییهرطنــد  - شــرعی و صص شــ - حــا وراضعــه حــه وحــا

کار ظوف ضرر داشته حاشد خـا ، وغکور را حه وفای حه شرط الزام نهاخد وگر آنكه در این 
ت فوق ل نحست )َحَرح(العاده حداند انسام آن وشق  که وعهواًل قابل تحه   .  ای دارد 

 وساجلی ديگر در وورد خحارات 

o از بين رفتن وال فروخته شده در زوان خحار 
گر وال فروظته شده پس اػ تحویل  : سه صورت دارد، در ػوان ظحار تلف شود 2،ا

 ؛ حه ظرخدار اظتصاص داشته است ،حق  فسز .الف
 ؛ حه فروشنده اظتصاص داشته است ،حق  فسز .ب 
ــوده اســت ،حــق  فســز .ج  ــين هــردو ب ــی اػ احكــام؛ وشــترک ب ــوارد برظ ــن و در ، ای

 3.شود وساجل حعد عکر وی
کـــاالی فروظتـــه شـــده پـــس اػ تحویـــل . 372 مسأله گـــر  ظحـــار وصصـــوص  در ػوـــان ،ا

 :  حكن آن در ظحارات وصتلف اػ این قرار است، ظرخدار تلف شود

شـود و تلـف و  وعاوله ظـود حـه ظـود فسـز وی، «ظحار شرط»و « ظحار ححوان»در  -

                                                           
ــف شــصص وــغکور اػ عهــل حــه شــرط و فســز . 1 ت نهــوده در صــورت تصل  کــه وصــح  هرطنــد حــه ایــن صــورت 

گردد ۀنهاػ و روػصرف در حذ، وال وورد فسز ، قرارداد ه؛ قضا و وانند آن  ی  ،الجت  ت وتـوف  طنانشـه وصـح 
ی حاشد نحـاػ حـه اضـاػه اػ ورثـۀ غحـر ، بـر ثلـثعهل حه وصحت نسجت حه وقدار وـاػاد ، بيشتر اػ ثلث اووال و

گردد ،وحسور دارد  .  ولی نجاخد وقدار واػاد اػ سهن افراد وحسور ونظور 

 . عکر شد« 455و  454»در وسألۀ ، حكن تلف وال قجل اػ تحویل. 2

که در این قسـهت عکـر وی ،شاخان عکر است. 3 کـاال وی، شـود احكاوی  واننـد  ،حاشـد وربـوط حـه تلـف شـدن 
ک گر وال توسه وال بر اثر حوادث طجحعی اػ بين برودوواردی  ا ا ط ظرخدار خا فروشـنده خـا شـصص ثالـث ؛ او 

 . حاشد وی، گاه دارای حكن وتفاوتی نسجت حه آنشه عکر شد، اػ بين برود )اتالف(



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کاال اػ وال فروشنده وحسوب وی توانـد بهـای  وشتری وی. حنابراین، شود اػ بين رفتن 
 .  وعاوله )ثهن( را پس حگحرد

کرده و بـرای ظـود خـک هفتـه حـق  فسـز قـرار داده و وشتری ظرف :هثال ی ظرخداری 
ت آن ظرف بر اثـر حـوادث طجحعـی شكسـته و اػ بـين بـرود )تلـف شـود( در ؛ در این ود 

کـه داده پـس حگحـرد و الػم نحسـت ظسـارتی حـه  وشتری وی ،این صورت توانـد پـولی را 
 .  فروشنده حدهد

کاال ، «عحب»در ظحار  -  -عکـر شـد « 325»کـه در وسـألۀ  ههـان طـور -حا تلف شدن 
ی وی کند حق  فسز وشتری ساقط شده و و  . تواند وطالجۀ تفاوت قحهت )أرش( 

ــف شــرط»در ظحارهــای  - ض َصــْفقه»، «غــجن»، «تصل  خــت»و « تــجع  طنانشــه ، «رؤ
کند کاال را حه فروشنده بپرداػد، وشتری وعاوله را فسز   .  حاخد عوض 

کــه شــغلش ظرخــد و فــروش لتــاضر :هثففال پــس اػ ظرخــد اضنــاس حــه ، جــاس اســتی 
کـــه  فههـــد لجاسو پرداظـــت ثهـــن وـــی وحلحـــون تووـــان 555قحهـــت  هـــا دارای اوصـــافی 

کرده نهی ها بـر اثـر  پارطه - در ػوان ظحار -حاشد و قجل اػ فسز  فروشنده برای آنها عکر 
ر نجوده اػ بـين بـرود حادثۀ آتش که در وقوع آن فردی وقص  گـر  ،در ایـن صـورت؛ سوػی  ا

ــد آن کن ــه را فســز  ــاضر وعاول ــه لجاس، ت ــی طنانش ــه ســوظته قحه ک ــوده و  1هــایی   65ب
ــاضر وــغکور ، حاشــد وحلحــون ارػش داشــته وحلحــون حــدهكار  65وحلحــون طلجكــار و  555ت

 2.شود وی
کـــاالی فروظتـــه شـــده پـــس اػ تحویـــل . 373 مسأله گـــر  در ػوـــان ظحـــار وصصـــوص  ،ا

ت ظود حاقی ، فروشنده تلف شود گـر فروشـنده اػ وعاوله حه ههراه ظحار حه قو  اسـت و ا
کند کاال را حه فروشنده حدهد، حق  فسز ظود استفاده   ؛ ظرخدار حاخد عوض 

گر وثاًل فردی ضواهرات ظود وحلحـون تووـان حـه صـورت نقـد  555 را حـه قحهـت 3پس ا

                                                           
 .  شود عکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،توضحح وعنای قحهی و وثلی. 1
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که اػ اشحای قحهی وحسوب شود. 3  .  خا شیء دخگری 



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

حفروشد و تـا شـش وـاه بـرای ظـود حـق  فسـز قـرار دهـد و پـس اػ آن حفههـد در وعاولـه 
که براخش ، وغجون شده طنانشـه ضـواهرات بـر ، حاشـد ظحـار غـجن وضـود داشـتهطوری 

وحلحــــون تووــــان ارػش حــــاػاری  545اثــــر حــــوادث طجحعــــی اػ بــــين بــــرود و در آن ػوــــان 
کنــد، حاشــد داشــته کــه فروشــنده وعاولــه را فســز  ــه  555، در صــورتی  وحلحــون تووــان ح

 1.شود وحلحون تووان اػ او طلجكار وی 545ظرخدار حدهكار و 
کــاالی فروظتــه . 374 مسأله گــر  کــه « ظحــار وسلــس»در ػوــان  ،شــده پــس اػ تحویــل ا

ت ظـود حـاقی اسـت، تلف شود، وشترک بين فروشنده و ظرخدار است . وعاوله حـه قـو 
کنــدحنــابراین،  کــاال را حــه او ، طنانشــه فروشــنده وعاولــه را فســز  ظرخــدار حاخــد عــوض 

   .حدهد

که  ،این حكن نحـز  بـرای هـر دو طـرف قـرار داده شـده حاشـد« ظحار شـرط»در ضایی 
 .  ضاری است

کاالی فروظته شده را در ػوان ظحار حـا فـروش خـا حصشـش خـا  . 375 مسأله گر ظرخدار  ا
کـه هنـوػ حـق  فسـز اػ بـين  کند و این درحـالی حاشـد  ت ظود ظارح  وانند آن اػ ولكح 

که وعاوله فسز شود، نرفته حاشد کـاال را حـه فروشـنده ، در صورتی  ظرخدار حاخد عوض 
 ؛ حدهد

گــر وــثاًل فروشــنده   بــرای ، وحلحــون تووــان 755در هنگــام فــروش ظانــه حــه وجلــغ پــس ا
واه حق  فسز قرار داده حاشد و ظرخدار پس اػ ساری شـدن خـک وـاه ظانـه را  4ظود تا 

ل وعاولـــه را فســـز نهاخـــد 2،حفروشـــد ل حاخـــد قحهـــت ، طنانشـــه فروشـــندۀ او  ظرخـــدار او 
م گـر . حنـابراین، بپـرداػدحه فروشـنده ، حاػاری ظانه را در هنگام فروش آن حه ظرخدار دو  ا
ل خـک وحلحـارد تووـان حـه ، ظانه در آن ػوان خک وحلحارد تووان ارػش داشته ظرخـدار او 

ل حدهكار و   3.شود وحلحون تووان اػ او طلجكار وی 755فروشندۀ او 
                                                           

 . آوده است« 743و  742»در وساجل  ،دو دین ۀحكن تهاتر و تسوخ. 1

ه در وورد بيع و شرط. 2 که در وسألۀ ، الجت  ظرخـدار حـه لحـاظ حكـن تكلحفـی حـق   ،عکـر شـد «475»ههان طور 
ت ظحار ت ظود ظارح نهاخد والی را، ندارد در ود   . که ظرخده اػ ولكح 
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 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــاال در ػوــان ظحــار اػ بــين بــرود . 376 مسأله گــر حصشــی اػ  وســاجل وــغکور در وــورد ، ا
 1.حاشد ههان قسهت تلف شده ضاری وی

کـــه ظرخـــدار . 377 مسأله گـــر وعاولـــه در حـــالی فســـز شـــود  کـــه  ،ا ونفعـــت وـــالی را 
کرده ،ظرخده  ای را حصـرد و آن را وثاًل فرد ظانه -حاشد  در ػوان ظحار حه دخگری ونتقل 

ساس فروشنده حه ضهت تأظحر ظرخدار در پرداظـت قحهـت ، خک سال حه اضاره دهد
حلكـه ؛ شـود ره فسـز نهیاضـا ،در طنـحن شـراخطی -آن را فسـز نهاخـد ، )ثهن( وعاولـه

ت اضــاره )وســلوب ــدون ونفعــت در وــد  ــه ح ــه فروشــنده بروی ظان ــردد و  الهنفعــه( ح گ
ت وسلوب    2.بپرداػد« أرش» ،الهنفعه بودن ظرخدار حاخد حه عل 

o نهاء و وحصول وال در زوان خحار 
ت ظحـــار . 378 مسأله کـــاال در وـــد  ـــق حـــه ظرخـــدار و نهـــاء و  ،وحصـــول و نهـــای  وتعل 

ق حه  ،وحصول ثهن  ؛ فروشنده استوتعل 
ت خــک ســال گــر فــرد حــاغی را حصــرد و وــد  ــرای ظــود حــق  فســز قــرار دهــد پــس ا ، ب

ت حاصل شده وحوه که در این ود  ق حه ظرخدار وی، هایی  پـس اػ هرطند  ،حاشد وتعل 
 .  خک سال وعاوله را فسز نهاخد

o کتی بودن وال  وّطلع نکردن خريدار از شرا
گر انسان سـهن ظـود اػ وـال وشـترک را حفر . 379 مسأله کتی و وشـاع  ،وشـدا ولـی شـرا

 ؛ ظرخدار حق  فسز دارد، بودن آن را حه ظرخدار اطالع ندهد

                                                           
ه. 1 که ظحار دارد ،الجت  کسی  کند خا وعاولـه نسـجت حـه ، در برظی اػ ووارد طنانشه  قسهتی اػ وعاوله را فسز 

کاال ظود حه ظود فسز شود ظحـار ، که در وحل  ظـود عکـر شـد برای طرف وقابل حا توضححاتی، قسهتی اػ 
ض َصْفقه اخساد وی ی وی، شود و بر اساس آن تجع  ۀ وعاوله را فسز نهاخد و  . تواند حقح 

 ،وثاًل حعد اػ پنذ واه فسز شود و ارػش ظانـه در آن ػوـان خـک وحلحـارد تووـان حاشـد ،پس طنانشه وعاوله. 2
کـن  35 ،ستولی حه ضهت آنكه در هفت واه آخنده در اظتحار وستأضر ا وحلحون تووان اػ ارػش حـاػاری آن 

کـه حصواهـد ظانـه را حصـرد -شود  کسی  وحلحـون تووـان  735، ولـی تحویـل آن هفـت وـاه حعـد حاشـد ،خعنی 
 .  وشتری حاخد این تفاوت قحهت را حه فروشنده برگرداند - حاحت آن پول حدهد



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

گر فردی ػوحنی را حه وساحت  ن حفروشـد و  555پس ا ات وعـح  ـع حـا ظصوصـح  وتـر ورح 
ـع 555ظرخدار حعـدًا حفههـد ایـن  کـه  455 نحهـی اػ خـک قطعـۀ، وتـر ورح  عـی اسـت  وتـر ورح 

ـع  555تهـام هرطنـد  انـد و پـس اػ وعاولـه دهفروشنده حا برادرش در آن شرخک بو وتـر ورح 
ت ظرخدار در فروظته گردخـده  ،آوده شده حه ولكح  ا ظرخدار حا برادر فروشنده شرخک  او 

ی وی، است  .  تواند وعاوله را فسز نهاخد و

 وعاوله با والحظۀ قحهت خريد قجلی
گـاه بـر اسـاس والحظـۀ قحهـت ظرخـد و  ،وعاوله بين فروشنده و ظرخدار . 381 مسأله

کـاال طنـد بـرای او تهـام  رأس کـرده و  کاال را طند ظرخداری  الهال است )که فروشنده 
گاه حدون والحظۀ قحهت ظرخد و رأس  .  شودالهال انسام وی شده( و 

ی حه کل  کاال حا والحظۀ قحهت ظرخـد فروشـنده  ،طور  در وعاوله الػم نحست قحهت 
ــنده وی ــود و فروش ــين ش ــتری را در تعح ــه وش ــدون آنك ــد ح ــا  توان ــد خ ــت ظرخ ــان قحه ضرخ

ـی بـرای فـروش ، قحهت تهام شده و وقدار سود خا ضرر ظوخش قرار دهـد قحهـت ظاص 
 1؛کاال تعحين نهاخد

گــر تعاوــل بــين دو  ــا ا ، الهــال انســام شــود طــرف حــا والحظــۀ قحهــت ظرخــد و رأس او 
ی پيدا وی که در وساجل حعد عکر وی وعاوله احكام ظاص   . گردد کند 

گر تعاول بين فرو . 381 مسأله الهـال  شنده و ظرخدار حا والحظۀ قحهـت ظرخـد و رأسا
که حه ضهت آنها ق حاخد فروشنده تهام، انسام شود خـاد شـده و اووری  کن و ز حهت وال 

ر وصفـی وـی در ظرخد وانـد ظرخدار نقش دارد و بر ظرخدار در صورت عدم اعالم و تغک 
کــاال را نقــد ظرخــده ، را حــه ضهــت پرهحــز اػ تــدلحس حگوخــد ــی ، خــا نســحهوثــل اخنكــه  کل 

 2.ظرخده خا ضزجی

                                                           
که فروشنده وی. 1  . عکر شد« 455»  در وسألۀ ،ش لحاظ نهاخدتواند در وعاوله برای ظوخحكن وقدار سودی 

ــه وــوارد. 2 گون ــن  ــرا در ای ر وــی ،زی ــدار تصــو  ــات و ظرخ ــت در ضه ــا وعاولــۀ ســابق وطاحق ــی ح ــۀ فعل کنــد وعاول
ات داشته نـوعی تـدلحس و فـرخفتن ظرخـدار وحسـوب ، حاشـند و عـدم اعـالم آن و واننـد هـن وی ظصوصح 

 . شودوی
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کــه فروشــنده ،در ایــن حكــن  کــاال را حــا قحهــت بيشــتر حــا ســود  فرقــی نــدارد  حصواهــد 
کهتر اػ آن حفروشد حفروشد خا حه ههان قحهت  .  ظرخد خا 

کــه نســحه ظرخــده حفروشــد و حــا وضــود اخنكــه  . 382 مسأله کــاالیی را  گــر فــرد حصواهــد  ا
م  ۀتعاول بين فروشـنده و ظرخـدار در وعاولـ الهـال  قحهـت ظرخـد و رأس ۀحـا والحظـدو 

ــدار اطــالع ندهــد، شــود انســام وی ــه ظرخ ــودن ظرخــد ظــود را ح م دو ، نســحه ب وعاولــۀ دو 
 : صورت دارد

م حا قحهتی بيشتر اػ قحهت ظرخد قجلی انسـام شـده .الف کـاالیی ، وعاولۀ دو  وـثاًل 
تــه شــده تووــان نقــد فروظ هــزار 335حــه ، هــزار تووــان ظرخــداری شــده 355کــه ســه واهــه 

ل ،در ایــن صــورت؛ اســت ــودن وعاولــۀ او  ــد  وی، وشــتری پــس اػ اطــالع اػ نســحه ب توان
کند و وی هـزار تووـان( را  335تواند فسز نكند و پرداظـت ثهـن ) وعاولۀ ظود را فسز 

 .  تأظحر بينداػد -حاشد  که در وثال وغکور سه واه وی -حه ههان انداػه 
م حا ههـان قحهـت ظرخـد قجلـ .ب کهتـر اػ آن )حـه ضـرر( انسـام وعاولۀ دو  شـده  ی خـا 
کنـــد وشـــتری وی ،در ایـــن صـــورت؛ اســـت نـــدارد  ولـــی حـــق، توانـــد وعاولـــه را فســـز 

 .  پرداظت ثهن را حه تأظحر بينداػد
گـــر در وعاولـــه . 383 مسأله کـــه حـــا والحظـــۀ قحهـــت ظرخـــد و رأس ا الهـــال انســـام  ای 

 در حالی وثالً  -فروشنده در اعالم قحهت ظرخد ظود حه وشتری دروع حگوخد ، شود وی
کــــاال را  ــــده هــــزار 75کــــه  ــــد، تووــــان ظرخ ــــده هــــزار 555آن را »: حگوخ  555ام و  تووــــان ظرخ

کند وشتری حق -« فروشن تووان وی هزار گـر فسـز نكنـد؛ دارد وعاوله را فسز   ،ولـی ا
 - تووـان اسـت هـزار 555کـه در ایـن وثـال  -حاخد تهام ثهن تعحـين شـده در وعاولـۀ ظـود را 

 1.بپرداػد
م حا سود حاشد خا ضرر خا حدون سود  ،ن این وسألهدر حك  که وعاولۀ دو  فرقی ندارد 

گر در حالی؛ و ضرر کـاال را  پس ا کنـون وی 65کـه فـرد  ظواهـد حـه  هـزار تووـان ظرخـده و ا
                                                           

ه. 1 کردن اػ حق  فسز و   در اػای صرف، طرف وقابل طنانشه حصواهد حا توافق ،الجت  عهال نكردن ظحـار انظر 
کند، ظود خافت  ی در  . اشكال ندارد، وجلغی اػ و
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کنــد 75حــه دروع قحهــت ظرخــد را ، هــزار تووــان حفروشــد 55 وشــتری ، هــزار تووــان اعــالم 
 . حق  فسز دارد

ــر . 384 مسأله گــر فروشــنده عــالوه ب کــاال ا ــد  ــرای ، قحهــت ظرخ کــه ب کــاری  ــه ســجب  ح
گرفته ی آن صورت  کاال بر رو ل هزخنـه ،افزاخش قحهت  وـثاًل انگشـتری ، ای شـود وتحه 

ی آن هــزار 555را  کی بــر رو ــا تووــان اضــرت  هــزار 35، تووــان ظرخــده و ســاس بــرای حك 
کنــد وی، بپــرداػد کــاال توانــد هنگــام فــروش حــه وشــتری اعــالم   تووــان هــزار 535 ،قحهــت 

 ؛ برای او تهام شده است

کــرده حاشــد  کی  ــا گــر انگشــتر را ظــودش حك  ــا ا  555انگشــتر را  توانــد حگوخــد وی، او 
که انسام داده تووان ظرخده هزار کاری  ارػش  - تووـان هزار 35وثاًل  -ام فالن وجلغ  ام و 

 حگوخـدتوانـد  ولـی نهی؛ فروشـن تووان وی هزار 565حه ، تووان سود هزار 35دارد و آن را حا 
 .  ام تووان ظرخده هزار 535تووان براخن تهام شده خا آن را  هزار 535قحهت انگشتر 

کـاال وعحـوب اسـت و اػ  . 385 مسأله کاالیی را حصرد و حعد اػ وعاولـه حفههـد  گر فرد  ا
ـــرد )أرش( ـــوب را حگح ـــححح و وعح ـــت ص ـــاوت قحه ـــاد  1،فروشـــنده تف ـــام انعق در هنگ

که در آن رأسوعاوله کا الهال و ای  قحهت ظرخد  حاخد، شودال لحاظ ویقحهت ظرخد 
گرفتن وقدار   ؛ رش وحاسجه نهاخداکاال را حا در نظر 

کــاالی وعحـوب را خــک وحلحــون تووـان ظرخــده و وجلـغ  وـثالً  گــر فـرد  هــزار تووــان  355ا
کردهاحاحت  خافت  کاالی وـغکور حاخـد حگوخـد، رش در  ۀقحهـت تهـام شـد هنگام فروش 

کـاال را خـک وحلحـون تووـان حـه  ۀند قحهت تهام شدتواهزار تووان است و نهی 555کاال 
 .  ظرخدار اعالم نهاخد

ن حصـرد و فروشـنده حعـد اػ تهـام شـدن  . 386 مسأله کـاالیی را حـا قحهـت وعـح  گر فـرد  ا
کاال را، وعاوله حه ضهت لطف و احسان خا ارفاق و واننـد آن  قسهتی اػ قحهت ظرخد 

ن ههــ، الهــال و قحهــت ظرخــد رأس، تصفحــف دهــد و اػ ظرخــدار نگحــرد ان قحهــت وعــح 
  .شود شده در قرارداد وحسوب وی

                                                           
خافت . 1 که در  .  رش ضایز استادر وواردی 
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کــاال و رأسدر هنگــام انعقــاد وعاولــه ،حنــابراین  کــه در آن قحهــت ظرخــد  الهــال  ای 
وقدار تصفحف را اػ قحهـت  ،الػم نحست در قحهت اعالوی حه ظرخدار ،شود لحاظ وی

کسر نهاخد  .  ظرخد 

 بيعانه
کـه اػ  دارای اقسـاوی وی، تکه در وعـاوالت عرفـی حـاػار راخـذ اسـ ، «بيعانه» حاشـد 

 : ضهلۀ آنها دو وورد عیل است
کـه ظرخـدار حـه  بهـا خـا پـيش پـيش ، در حعضـی وـوارد« بيعانه» .الف پرداظتـی اسـت 

کـه  فروشنده وی کـاالیی  د حه انسام وعاوله حا او در آخنده شود و وـثاًل  ی وتعه  دهد تا و
گـر وعاولـه قصد ظرخد آن را دارد براخش نگه داشـته و حـه دخگـری  نفروشـد و حعـد اػ آن ا

کاال حه شهار آخد و طنانشه وعاولـه بهـن ظـورد، انسام شد ظرخـدار ، آن بيعانه اػ بهاى 
 .  آن را پس نگحرد

حـــه ایـــن ، حصشـــی اػ بهـــا و ثهـــن وعاولـــه اســـت ،در حعضـــی اػ وـــوارد« بيعانـــه» .ب
که وعاوله بين طرفحن واقع وی ظـود را حـه  شود و ظرخدار حه ضهت آنكـه التـزامصورت 

ی نهاخد حصشـی اػ بهـا و ثهـن ، قرارداد ابراػ دارد و فروشنده نحز وعاوله را تهام شده تلق 
 . پرداػدوعاوله را حه عنوان بيعانه حه فروشنده وی

خافــت بيعانــه نســجت حــه دو صــورت فــوق در وســاجل عیــل عکــر  ،راه حــل  شــرعی در
 .  شود وی

کـه ظرخـدار ،«الـف»کار شرعی وناسب برای بيعانـه قسـن  راه . 387 مسأله  1آن اسـت 
ــۀ ظــوخش وصــالحه نهاخــد نــی را در عو  در اػای آنكــه فروشــنده در صــورت  2وجلــغ وعح 

کنـد، درظواست ظرخدار ن  ت وعـح  وـثاًل  - اقدام حه انسام وعاوله حـا او در آخنـده تـا وـد 

                                                           
کننده(. 1  .  حه عنوان ُوصاِلح )صلح 
که پس اػ وصالحه حدهكار شدهظرخدار وی. 2 فروشـنده حدهـد خـا  حه صورت دسـتی حـه، تواند وجلغ بيعانه را 

ی واریز نهاخد  .  حه حساب حانكی و
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ــد ظرخــد آن را دارد کــه قص ــاالیی  ــری ، ک ــته و حــه دخگ ــه داش ــراخش نگ ــۀ آخنــده ب ــا هفت ت
کنـد و ظرخـدار در ضـهن وصـالحه شـرط  1وشندهو فر - نفروشد صلح وـغکور را قجـول 

کسـر ، نهاخد در صورت قطعی شدن وعاوله فروشنده حه وقدار بيعانـه اػ ثهـن وعاولـه 
ی تصفحف دهد  ؛ کرده و حه و

ـد ظـوخش بـرای  ،در این صورت ر شده حسب تعه  ت وقر  طنانشه فروشنده در ود 
ت ولـ، حاضـر حاشـد انسام وعاولـه حـا ظرخـدار ی ظرخـدار اقـدام حـه وعاولـه نكنـد تـا وـد 

کــاالخش را حـه شـصص دخگــری حفروشـد و ظرخـدار نحــز فروشــنده وـی، سـاری شـود توانـد 
گرفتن وجلغ بيعانه را ندارد  . حق  پس 

کـــار وناســـب بـــرای بيعانـــه قســـن  . 388 مسأله کـــه هنگـــام انعقـــاد  ،«ب»راه  آن اســـت 
که اػ طرف ظرخدار2،وعاوله وکحل حاشـد در صـورت  )در ضهن آن( فروشنده شرط نهاخد 

ن و فسز وعاوله اػ طرف هـر خـک اػ ظرخـدار و فروشـنده خـا  ت وعح  پشحهانی ظرخدار تا ود 
ــانی  فروشــنده آن را حــه ظــود حــه ،طنانشــه وجلــغ بيعانــه ووضــود حاشــد، اقالــۀ آن طــور وس 

کرده حاشد گر آن را ظرح  کند و ا ه نهاخد، ظود را نسجت حه آن ، وصالحه   . بریء الغو 

  اقاله
گــر خكــی اػ دو طــرف وعاولــه  . 389 مسأله تقاضــای فســز  - کــه حــق  فســز نــدارد -ا
ی را پغیرفتـه، نهاخد کنـد بر دخگـری وسـتحب اسـت درظواسـت و ؛ و وعاولـه را فسـز 

که حا رضاخت طرفحن انسام وی  . نام دارد« ؤقاله»، شود فسز وعاوله در این وورد 

                                                           
 .حه عنوان ُوتصاِلح )پغیرندۀ صلح(. 1
ـه. 2 ـی در عو  کل  کـاالیی را حـه صـورت  گر وعاوله سلف حاشد و فروشـنده  ه ا ن پـيش  ،الجت  حـا ػوـان تحویـل وعـح 

ثهـن  ۀاظـت حاقحهانـدفروش نهاخد و ظرخدار فقط قسهتی اػ ثهن وعاوله را حه عنـوان بيعانـه بپـرداػد و پرد
کـه  ۀوعاول، ووکول حه ػوان دخگر شود وغکور حـه وقـدار بيعانـه صـححح اسـت و نسـجت حـه حصشـی اػ ثهـن 

بـرای طـرفحن  ،حاشـد و در ایـن صـورت قجل اػ ضدایی ظرخدار و فروشـنده اػ هـن پرداظـت نشـده حاطـل وی
ض َصْفقه ثاحت وی  ؛ شودظحار تجع 

گر وعاوله حه صورت وصالحه   ا ا گردداو  کـه توضـحح آن ،ونعقد  در وسـألۀ  ،صـلح وـغکور صـححح اسـت 
 . عکر شد« 425»
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 : حه دو صورت قابل انسام است« ؤقاله» . 391 مسأله

که ونظور را حفههاندحا هر ع؛ لفظی .الف  .  هرطند عربی نجاشد، جارتی 
وثل آنكه ظرخدار درظواست فسـز نهاخـد و فروشـنده حـه عنـوان عهـل ؛ عهلی .ب

ی ــه درظواســت و ــول او را پــس دهــد، ح ــه وحســوب وــی، پ ــار اقال ک شــود و کــه ههــحن 
کاالی فروشنده را حه او برگرداند  .  ظرخدار نحز حاخد 

کهتـر خــا بيشـتر . 391 مسأله اػ آنشـه وعاولــه بـر آن واقــع شـده صــححح  اقالـه حـه وقــدار 
گــر وــثالً ؛ نحســت فروشــنده ، کــاالیی حــه خــک وحلحــون تووــان فروظتــه شــده حاشــد پــس ا

ثهـن )هـزار تووـان اػ قحهـت  755»: تواند در وقابل درظواست فسز ظرخدار حگوخدنهی
کاال را پس ویوعاوله( را وی  .  «گحرمدهن و 

آن را حـه بيشـتر ، ل درظواست فسز فروشندهتواند در وقابظرخدار نهی ،طور ههحن
کند  .  اػ ثهن وعاوله فسز 

کــاال )وجحــع( نحــز ضــاری اســت ــدار نهی؛ ایــن حكــن در وــورد  ــد وــثاًل ظرخ ــد حگوخ : توان
کـــاال را پـــس  75ولـــی  ،گحـــرم کنن و تهـــام ثهـــن را پـــس وی وعاولـــه را فســـز وـــی» درصـــد 

 . «دهن وی
کــه اقالــه تشــاخان عکــر اســت،  ط ظرخــدار خــا فروشــنده حــه وســراه صــححح آن اســت 

کــاال ؛ ههــان قحهــت وعاولــه انســام شــود ــا  ــر ثهــن خ ــر اخنكــه دخگــری عــالوه ب وشــروط ب
 1.)وجحع( والی حه او بپرداػد خا عهلی براخش انسام دهد

حـا توافـق طـرف  ،تواند اقالـه را در حصشـی اػ وـال وعاولـه شـدهانسان وی . 392 مسأله
  .وقابل انسام دهد

کــه وــثاًل  ،حنــابراین  وحلحــون تووــان  4کحلــویی را حــه قحهــت  55 کحســه بــرنذ 7فــردی 
کــرده و  3، توانــد حـا درظواســت ظرخــدار و توافــق حـا اووــی، فروظتـه اســت کحســه را اقالــه 

م قحهت  .  تووان حه ظرخدار پس حدهد خعنی دو وحلحون، پس حگحرد و خک سو 

                                                           
کــه وعاولــه را فســز )اقالــه( نكننــد. 1 کهتــر اػ ثهــن ؛ راه دخگــر آن اســت  حلكــه وعاولــۀ ضدخــدی حــه بيشــتر خــا 

 .  وعاولۀ قجل انسام دهند



    / (بيع قرارداد) فروش و ظرخد 

کننـد . 393 مسأله کت ظرخـداری  گر دو خا طند نفر والی را حـه شـرا کـس نسـجت  هـر، ا
 .  شرط نحست، تواند اقاله نهاخد و رضاخت شرخک خا شرکای دخگر ظود وی حه سهن

کاال خا بهای وعاولـه )وجحـع خـا ثهـن( خـا اقاله در وعاوله . 394 مسأله که پس اػ آن  ای 
حاخـد حـه ضـای  ،حاشـد و در ایـن صـورتصححح وی، دو خا حصشی اػ آنها تلف شده هر

که تلف شده  . حه دخگری داده شود 1عوضش ،وال خا قسهتی 

ـت فـرد ظـارح اخان عکر است، ش گر وـال حـا فـروش خـا حصشـش خـا واننـد آن اػ ولكح  ا
 .  شده است در حكن وال تلف، شده حاشد

گر وال وورد وعاوله وعحوب شود . 395 مسأله اقاله در آن صـححح اسـت و ضهـت ، ا
خافت وی2رشا، ضجران عحب  .  شود)تفاوت قحهت( در

ـــی  - 3«عقـــدهای الػم»اقالـــه در وـــورد عهـــوم  . 396 مسأله ضـــاری  - 4«هجـــۀ الػم»حت 
 : شودشود و اػ این حكن ووارد عیل استثنا وی وی

 ؛ شوداقاله در عقد اػدواح ضاری نهی .الف
وحـــل  اشـــكال اســـت و وراعـــات  ،و صـــدقه 5اقالـــه در ضـــهانت نقـــل دیـــن .ب

 6.7وقتضای احتحاط در این دو وورد ترک نشود

کرداقاله را نهی . 397 مسأله گر وعاوله. حنابراین، توان فسز  ، فسـز شـودای حا اقالـه ا
ه وی؛ قابل برگشت نحست  .  توانند آن وال را دوحاره وعاوله نهاخندالجت 

                                                           
گـر آن شـیء اػ اشـحای ، ونظـور اػ پرداظـت عـوض وـال. 1 کـه ا و طنانشــه  وثـل آن ،حاشـد« وثلـی»ایـن اسـت 

کـه تلـف شـده، حاشد« قحهی» در  ،«وثلـی و قحهـی»توضـحح وعنـای  .برگردانـده شـود ،قحهـت آن در روػی 
 .  شودعکر وی« 5353و  5352»وساجل 

ت وحاسجۀ . 2  . عکر شد« 324»در وسألۀ  ،رشاکحفح 

 . عکر شد« 54»در وسألۀ  ،«عقد الػم»وعنای . 3

 . شودعکر وی« 5475»وسألۀ  ،«ههج»در فصل  «هجۀ الػم»ووارد . 4

 . شودعکر وی« 5554»در وسألۀ  ،توضحح ضهانت نقل دین. 5

 .  شودعکر وی« 563»در وسألۀ  ،در وورد تقسحن سهام شرکا« قسهت»حكن اقالۀ . 6

که اػ اخقاعات وحسوب وی ۀعو   ءاقاله در ابرا. 7 اقالـه در  ،ههـحن طـور .شودضاری نهی ،شودطلجكار اػ دین 
که در ضلد طهارم؛ ق صححح نحستطال ه حا توضححی  در برظـی وـوارد  ،شود عکر وی« طالق»فصل  ،الجت 

ه ام عد  قه ۀزوح حق  رضوع حه زوض ،در اخ   . اش را داردوطل 





 

 شفعه

 خذ به شفعهاتعريف و شرايط اصل 
وی حفروشـد ،اگر خكی اػ دو شرخک . 398 مسأله وثـل  - سهن ظودش را حـه شـصص سـو 
ی  حـه« حسـن»ای حـا  در ظانـه« علـی»اخنكه  سـهن  «علـی»طـور وشـاع شـرخک حاشـد و و

حـا وضـود  «حسـن»شـرخک او  - حفروشـد« حسـحن»وحلحون تووان حه  555وشاع ظود را حه 
که در اداوه عکـر وی  555حـق  دارد آن سـهن را حـا پرداظـت ههـان وجلـغ )، شـود شراخطی 

ک نهاخد  .  وحلحون تووان( حگحرد و تهل 

که حق  ش« ْفعهُش » ،این حق کسی  در وثـال « حسـن)» عه بـرای اوسـتفنام دارد و 
 .  شود وی ناوحده« شفحع»، حاال(

که در بيع ضاری وـی . 399 مسأله در آنشـه فاجـده بيـع را  ،شـودحق  شفعه ههان طور 
ضه نحز ضاری است وانند صلح وعاوضی خا ،دارد  ؛ هجه و حصشش وعو 

ا در غحر  ه خا عوض طـالق  ،این ووارد او  وانند اخنكه فرد سهن وشاع ظوخش را وهرخ 
   .حق  شفعه برای شرخک دخگر ثاحت نحست، ُظلع قرار دهد

 ووارد حّق شفعه 
 :  در تهام ووارد زیر ضاری است ،حق  شفعه . 411 مسأله



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که قابـل قسـهت اسـت - ، واننـد ػوـحن ظانـه؛ اووال غحر قابل انتقال )غحر ونقول( 
 ؛ حاع، وغاػه

که قابـل قسـهت نحسـت - کوطـک و راه ؛ اووال غحر قابل انتقال  واننـد نهـر خـا طـاه 
خک  ؛ حار

ــال )ونقــول( - ــل انتق ــ ؛اوــوال قاب ــد اب ــاث ونــزل، زار آالتوانن ــوان، لجــاس، اث ، حح
ه  ؛ وسحلۀ نقلح 

ــه م»در دو وــورد  ،الجت  م»و « دو  احتحــاط وســتحب آن اســت شــرخک )شــفحع( « ســو 
 .  اػ حق  شفعه استفاده نكند، حدون رضاخت ظرخدار

کــه هــر . 411 مسأله ــه  ــا طنــد ظان ــه خــک نفــر اســت دو خ ــق ح « راه»ولــی در  ،کــدام وتعل 
ــۀ ظــود و ســهن وشــاعش اػ راه را ، كحنطنانشــه خكــی اػ وــال، حاشــند وشــترک وی ظان

ه نسجت حه ظانه و راه فروظته شده حق  شفعه دارند، حفروشد  .  حقح 

ــا در ؛ حكــن وــغکور وصصــوص ظانــه و راه وشــترک آن اســتشــاخان عکــر اســت،  او 
ک دخگر )غحر اػ ظانـه( طنانشـه ولـک هـر فـرد اػ دخگـری ضـدا حاشـد و فقـط  ،وورد اوال

را حـه ههـراه سـهن وشـاعش  - اشوثاًل وغـاػه - و فرد ولكشراه وشترک داشته حاشند 
ـــه نســـجت حـــه وغـــاػه و راه وشـــترک وحـــل  ، اػ راه حفروشـــد ثجـــوت حـــق  شـــفعه بـــرای حقح 

 .  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود
کن تساری . 412 مسأله حق  تقـدخهی خـا حـق  ، حق  شفعه نسجت حه حق  سرقفلی اوا

گــر دو شــرخک. حنــابراین، وفــه ثاحــت نحســتهــای ووقپــغیره ػوــحن والــک ســرقفلی  ،ا
کـــه خك، طـــور وشـــاع حاشـــند )نـــه ظـــود وغـــاػه( ای حـــهوغـــاػه دام حـــه ـــــی اقـــــدر صـــورتی 

گ بــرای دخگــری حــق  شــفعه ثاحــت ، غاری ســهن ظــوخش اػ ســرقفلی ولــک نهاخــدــــوا
 .  نحست

گر فرد . 413 مسأله کتی را ههـراه حـا وـال دخگـر ظـود د ،ا ر سهن وشاع ظـود اػ وـال شـرا
وثل آنكه حصشی اػ وال وشـترک قـجاًل تقسـحن شـده و فـرد سـهن  -خک وعاوله حفروشد 



    / شفعه 

ــد ــه حفروش ــود را در خــک وعاول ــدۀ ظ ــده و تقســحن نش ــا ، دخگــر شــرخک - تقســحن ش تنه
  1.نسجت حه سهن وشاع حق  شفعه دارد

 .  حاشد ستثنی  ویاػ این حكن و« 255»کور در وسألۀ وورد وغشاخان عکر است، 

کت در وـالحق  شفعه د . 414 مسأله که شرا تنهـا بـين دو نفـر  ،ر وواردی ثاحت است 
گـر وـالی وشـترک بـين سـه نفـر خـا بيشـتر حاشـد و ،حنـابراین .حاشد خـک خـا دو نفـر اػ آنهـا  ا

 ؛ حق  شفعه ندارند، فرد خا افراد حاقحهانده، سهن ظود را حفروشد

 .  حاشد ستثنی  ویاػ این شرط و« 255»وورد وسألۀ  ،هالجت  
گـــر حعضـــی اػ . 415 مسأله ســـاس ، ولـــک و حعضـــی اػ آن وقـــف حاشـــد، وشـــاع وـــال ا

که ولک است فروظته شود  ،حق  شفعه بـرای ووقـوف علـحهن ثاحـت نحسـت، قسهتی 
 ؛ ووقوف علحه خک نفر حاشدهرطند 

کـه فـروش آن شـرعًا ضـایز اسـت  گر وقف در وـوارد اسـتثنایی  ا ا ، فروظتـه شـود 2،او 
 .  است برای شرخک ثاحت - حا رعاخت شراخط آن - حق  شفعه

 کتی  شفعه در بخشی از وال شرا
گـــر خكـــی اػ دو شـــرخک . 416 مسأله حصشـــی اػ ســـهن ظـــود را حـــه شـــصص دخگـــری  ،ا

 . شرخكش در ههان وقدار حق  شفعه دارد، حفروشد

گر خكی اػ دو شرخک سهن ظود را حه دو خا طند نفر حفروشد . 417 مسأله حق  شـفعه  ،ا
گــر تهــام آن ســهن در خــک، بــرای شــرخک دخگــر وضــود دارد کــه ا وعاولــه  حــه ایــن صــورت 

و  فروظتـه شـده حـق  شـفعه دارد ر تنها نسـجت حـه تهـام وـالشرخک دخگ، فروظته شده
خذ و طی  طند وعاوله فروظته شده گر وال حه تدر توانـد حـق  شـفعۀ  شرخک دخگر وی، ا

 .  عهال نهاخدا -ظود حه دلصواه  -ظود را نسجت حه برظی اػ وعاوالت خا تهام آنها 

                                                           
ـۀ وـال ،حنابراین. 1  شـفحع حـا پرداظـت ههـان نسـجت اػ ثهـنشـود و  سـنسحده وی، نسجت وقدار وشاع حه حقح 

ک نهاخدتواند سهن وشا وی، وعاوله  . ع را تهل 

 . بيان شده است« 543تا  543»در وساجل  ،ووارد ضواػ فروش وقف. 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

قســهتی اػ وــال فروظتــه شــده وضهــی  اســتفاده اػ حــق  شــفعه نســجت حــه . 418 مسأله
تواند تهام سهن فروظته شده را حا اسـتفاده اػ  شرخک )شفحع( تنها وی. حنابراین، ندارد

که در وسألۀ قجل عکر شد، حق  شفعه حگحرد  .  وگر در ووردی 

 گرفتن وال با حّق شفعه  کحفّحت 

ه نحـاػ حـ. حنـابراین، حاشـد وی 1«اخقـاع»، گرفتن وـال حـه وسـحلۀ حـق  شـفعه . 419 مسأله
که شفحع حگوخد ، وال را در وقابل پرداظت عـوض»: قجول طرف وقابل ندارد و ههحن 

 ؛ کافی است« گرفتن

گر حــحلك عه ثهـن را ـــاده اػ حـق  شفـــد استفـــحـه قص ،دــزی حگوخـــكه طحــدون اخنــه ا
ی ـکافـــ، عاطـــات( نحـــزل را در اظتحـــار حگحـــرد )حـــه صـــورت وحـــه ظرخـــدار بپـــرداػد و وـــا

   .تــــــاس

 عوض و ثهن در شفعه 

کــه . 411 مسأله گـــرفتن ســهن  وــالی را  فروظتــه شـــده حــه ظرخـــدار  وشـــاعشـــفحع بــرای 
طه آن وقدار وعادل حا قحهت حاػاری ؛ حاشد 2حاخد حه انداػۀ ثهن آن وعاوله، پرداػد وی

کهتر اػ آن، و وعهول حاشد  .  طه بيشتر حاشد و طه 

گـــر ثهـــن وعاولـــه وثلـــی . 411 مسأله آن را  شـــفحع حاخـــد وثـــل - واننـــد پـــول -حاشـــد  3ا
   4؛بپرداػد

گر ثهن وعاوله قحهی حاشد   ا ا در وقابـل ضـواهرات و ، وثـل آنكـه سـهن شـرخک -او 
ــا  - هــای قحهتــی وعاوضــه شــده حاشــد ســنا ــرای شــفحع ح ــودن حــق  شــفعه ب ثاحــت ب

                                                           
 . عکر شد «53»در وسألۀ  ،«اخقاع»وعنای . 1
گر وعاولۀ انسام شده. 2 گـغار شـده( هظرخد و فروش نجوده )وثاًل حا صـلح خـا هجـ، ا وقـدار  ،در وقابـل عـوض وا

که در وقابل سهن وشاع پرداظته شده  . حاشد وعحار وی، عوضی 

 .  شود عکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،توضحح وعنای وثلی و قحهی. 3

ه. 4 کردن عحن ثهن وقدور حاشد ،طنانشه برای شفحع ،الجت  کافی است، حاضر   . پرداظت آن نحز 



    / شفعه 

وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات ، پرداظت قحهت ضواهرات در هنگام وعاوله )ثهن(
 1.وقتضای احتحاط ترک نشود

گــر ظرخــدار . 412 مسأله ل خــا حنگــاه خــا غحــر اػ اخنهــا هزخنــه  ،ا وــالی اػ قجحــل اضــرت دال 
کرده حاشد انی حه فروشنده اهدا  ی ، کرده خا والی را وس  بر شـفحع الػم نحسـت آن را حـه و

 .  بپرداػد

گر فروشنده حعد اػ انسـام وعاولـه . 413 مسأله کـن  ،ا وقـداری اػ ثهـن را بـرای ظرخـدار 
کسـر آن وقـدار را نـد، کرده و تصفحف دهـد ارد و حاخـد تهـام ثهـن وعاولـه را شـفحع حـق  

 .  بپرداػد

ــفحع بــرای اســتفاده اػ حــق  شــفعه . 414 مسأله ــه ظرخــدار  ،ش ــوض را ح ــد ثهــن و ع حاخ
گر حگوخد. حنابراین، بپرداػد کردم»: ا کـردم»خـا « اػ حق  شفعه استفاده  ـک   ،«وـال را تهل 

ــت نداشــته  ــایی پرداظ ــا توان ــد خ کن ــاوحه  ــت آن وس ــا در پرداظ ــرداػد خ ــن را نا ــی ثه ول
ی ونتقل نهی ،حاشد که در وسـألۀ حعـد ؛ شود سهن شرخكش اصاًل حه و وگر در صورتی 

 .  شود عکر وی

ت . 415 مسأله گر ثهـن وعاولـه وـد  توانـد در هنگـام  شـفحع نحـز وی، دار و نسـحه حاشـد ا
ــفعها ت، ظــغ حــه ش ــرداػدآن را حــه صــورت وــد  ــه ظرخــدار بپ وــثاًل طنانشــه ثهــن ؛ دار ح

ی، وعاوله ده وحلحون تووان پنذ واهه بوده تواند وجلغ وـغکور را پـنذ واهـه حـه وی نحز و
   2.ظرخدار پرداظت نهاخد

گــر فــرد شــفحع . 416 مسأله ت ،ا دار در وســألۀ قجــل حصواهــد حــا آنكــه ثهــن وعاولــه وــد 
، اقدام حه استفاده اػ حق  شفعه در اػای پرداظت نقدی ثهن حه ظرخدار نهاخـد ،است

 : دو صورت دارد

ت .الف در ، خـدار بـر عهـدۀ فروشـنده حاشـدفقط حه نفع ظر ،دار بودن ثهن شرط ود 
                                                           

کــه شــرخک )شــفحع( اػ حــق  شــفعه حــدون رضــاخت ظرخــدار اســتفاده ا احتحــاط واضــب آن ،حنــابراین. 1 ســت 
کردنكند و  گر استفاده   .  که ظرخدار بپغیرد احتحاط واضب آن است، ا

ـــه. 2 کفحـــل بيـــاورد در ایـــن صـــورت وی ،الجت  کـــرد تـــا  کفحـــل در وســـألۀ  تـــوان شـــفحع را وادار  « 5545»و وعنـــای 
 . شود وی عکر
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تواند ثهن را نقـدی حـه ظرخـدار بپـرداػد و اػ حـق  شـفعه اسـتفاده این صورت شفحع وی
 .  هرطند ظرخدار راضی نجاشد، نهاخد

ت .ب ، دار بودن ثهن حه نفع فروشنده خـا فروشـنده و ظرخـدار هـر دو حاشـد شرط ود 
خافت نقدی ثهن راضی گر ظرخدار حه در تواند اػ حق  شفحع وی، حاشد در این صورت ا

 .  شفعه در اػای پرداظت نقدی ثهن استفاده نهاخد

 شرايط شفحع
گــر ظرخــدار وســلهان حاشــد . 417 مسأله  ،حنــابراین .شــفحع نحــز حاخــد وســلهان حاشــد، ا

 .  حق  شفعه ندارد، وسلهان کافر نسجت حه ظرخدار

که حق  شفعه دارد . 418 مسأله گر فردی  ی ولی  شرع ،ناحالغ خا دیوانه خا سفحه حاشد، ا
حلكـه سـفحه حـا اضـاػۀ ولـی  ؛ تواند وـال را حـا اسـتفاده اػ حـق  شـفعه بـراخش حگحـرد وی 1او

 .  وال را حگحرد، تواند حا استفاده اػ حق  شفعه ظودش نحز وی، شرعی

گرشاخان عکر است،  ـت سـهل، ولی  شـرعی ا انگـاری اػ حـق  شـفعه اسـتفاده  حـه عل 
 2.وطالجۀ آن را داردحق   ،ظود فرد پس اػ حلوع و عقل و رشد، نكند

ــس )ورشكســتۀ اقتصــادی(و . 419 مسأله کنــد وی 3فل  ؛ توانــد اػ حــق  شــفعه اســتفاده 
که حدهی بر عهدۀ او حاقی حهاند خا طلجكـاران حـه  وشروط بر اخنكه ظرخدار راضی حاشد 

ی اضاػه دهنـد ثهـن را بپـرداػد خـا حعـد اػ وحسـور شـدن  هـر – وـالی حـه دسـت آورده، و
گرفطند   . بپرداػد و حا آن ثهن را - تنحا قجول هدخه خا قرض 

گـر  -در غحر ایـن صـورت ؛ شفحع حاخد قادر حه پرداظت ثهن حاشد . 421 مسأله ـی ا حت 

                                                           
گر ولی  شرعی پدر خا پدربزرگ پـدری اسـت. 1  ،کـافی اسـت« نداشـتن وفسـده» ،در اسـتفاده اػ حـق  شـفعه ،ا

گــر ولــی  شــرعیولــی  کن شــرع اســت ،ا الػم « داشــتن وصــلحت» ،در اســتفاده اػ حــق  شــفعه ،وصــی  خــا حــا
 .  آوده است« َحْسر»و نحز در فصل « 536»در وسألۀ  ،توضحح بيشتر در این وورد .است

که عاقل و خا رشحد شوند ،این حكن برای دیوانه و سفحه نحز. 2  .  وضود دارد، در صورتی 

ف در اوــوالش وهنــوع   کــه ورشكســتۀشصصــی اســت  ،ونظــور. 3 کن شــرع او را اػ تصــر  اقتصــادی شــده و حــا
 . نهوده است



    / شفعه 

گــرو حگــغارد خــا ضــاونی بيــاورد وگــر آنكــه ؛ حــق  شــفعه بــراخش وضــود نــدارد - وــالی را 
ه وورد وسألۀ حعد؛ ظرخدار رضاخت داشته حاشد  .  شود اػ این قاعده استثنا وی، الجت 

عـا . 421 مسأله گر شفحع اد  ، ولـی در نـزدش حاضـر نحسـت ،کنـد ثهـن ووضـود اسـت ا
کند ثهن در شهر دخگری است 1شود سه روػ وهلت داده وی عا  گر اد  عـالوه بـر سـه ، و ا

شـود و پـس اػ آن حـق  شـفعه اػ بـين  حـه او وهلـت داده وی، حه انداػۀ رسـحدن وـال ،روػ
 . رود وی

ــه ــر  ،الجت  ــه ب ــا  ظرخــدار حاشــدطنانشــه ایــن وقــدار وهلــت ووضــب ضــرر قابــل توض  خ
کردن وال اػ شهر دخگر نحاػوند وقت بيشتر اػ وقدار وتعـارف و وعهـول حاشـد ، حاضر 

 . شود حق  شفعه ساقط وی
گــر شــرخک . 422 مسأله کــه وعاولــه انســام شــده حاضــر ، ا هنگــام وعاولــه در شــهری 

لع نجاشد که در شـهر حاضـر شـده و ، نجاشد و حدین ضهت اػ وقوع وعاوله وط  اػ وقتی 
ل گردخدهاػ وعاوله وط  وثـل  ،غحجـتش طـوالنی شـده حاشـدهرطند  ،حق  شفعه دارد، ع 

   ؛اخنكه اسحر خا ػندانی بوده است

گر شرخک وغکور حا وضود آنكه در شهر حاضـر نحسـت ا ا کـه وعاولـه  ،او  لـع شـود  وط 
ــفعه ــد اػ حــق  ش ــام شــده و حتوان ــد ،انس ــتفاده نهاخ گــرفتن اس ــل  ــا وکح ولــی ، هرطنــد ح

کرده و حه آن  سهل ی ساقط وی ۀحق  شفع، اقدام نكندانگاری   .  شودو

 وساجل ديگر وربوط به حّق شفعه

گـر فـرد در انسـام آن  2استفاده اػ حـق  شـفعه حاخـد فـورًا صـورت حگحـرد . 423 مسأله و ا
کرده و حدون عغر آن را تأظحر بينداػد سهل ش ساقط وی، انگاری     ؛شود حق 

گــر حــه ســجب عــغر در اســتفاده اػ حــق  شــفعه تــأظحر نهاخــد ل اخنكــه اػ وثــ، ولــی ا
ت آن اطالع نداشته وعاوله اطالع نداشته خا نهی خ  خـا ، دانسته حق  شفعه دارد خا اػ فور

                                                           
 .  نه اػ ػوان وقوع وعاوله، ظغ حه شفعه استااحتدای سه روػ اػ ػوان . 1

ت. 2 خ  ت عرفی و وتعارف است، این فور خ   . فور
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ی ســـاقط ، فـــرد دخگـــری اســـت اقـــدام نكـــرده، حـــه ظحـــال آنكـــه وشـــتری حـــق  شـــفعۀ و
 .  شود نهی

گر قجل اػ اسـتفادۀ شـفحع اػ حـق  شـفعه . 424 مسأله حـق  ، ظرخـدار وـال را حفروشـد، ا
م رضــاخت داده و آن را اضــاػه  شــود و شــفحع وی شــفعه ســاقط نهی توانــد حــه وعاولــۀ دو 

م گــاه حــا پرداظــت ثهــن آن؛ دهــد م حــه ظرخــدار دو  توانــد  وــال را حگحــرد و وی، وعاولــۀ دو 
م را اضاػه ندهد و حا پ ل حه ظرخداروعاولۀ دو  ل رداظت ثهن وعاولۀ او  وال را حگحرد ، او 

م را اضــاػه نــداده و کــه وعاولــۀ دو  ــدار آن ، در ایــن صــورت  وعاولــه حاطــل اســت و ظرخ
م ل پس وی ،دو     1.گحرد پول ظود را اػ ظرخدار او 

ف وضــود  . 425 مسأله کــه حــق  شــفعه در آن تصــر  کنــد  فی  گــر ظرخــدار در وــال تصــر  ا
ــه دخگــری بجصشــد، نداشــته حاشــد خافــت عــوض ح ــا حــدون در کنــد خ ، وــثاًل آن را وقــف 

فا ،شــفحع نســجت حــه اصــل وعاولــه حــق  شــفعه دارد و در ایــن صــورت ت ظرخــدار تصــر 
 . شود حاطل وی، وانند وقف و حصشش

ــه توســ . 426 مسأله ــام وعاول ــر پــس اػ انس گ لا کــه حــق  ، ط شــرخک او  ــرخک دخگــر  ش
ــانی خــا در وقابــل  اػ حــق  شــفعۀ ظــود صــرف نظــر نهــوده و آن را حــه، شــفعه دارد طــور وس 

ی ســـاقط شـــده و دخگـــر حـــق  شـــفعه نصواهـــد ، گـــرفتن عوضـــی اســـقاط نهاخـــد حـــق  و
ا حق  شفعه  2؛داشت  .  قابل اسقاط نحست، قجل اػ انسام وعاولهاو 

کــه حــق  شــفعه دارد . 427 مسأله گــر شــرخكی  حــق  شــفعۀ او  ،ســهن ظــود را حفروشــد، ا

                                                           
کـه وعـاوالت انسـام شـده بـر وـال فروظتـه شـده بيشـتر حاشـ ،ههحن حكن. 1 وـال  ،د و حـه اصـطالحدر ضـایی 

کـدام اػ وعاولـه طند حار دست حه دست شده حاشد نحز ضاری اسـت و شـفحع وی ها رضـاخت  توانـد حـه هـر 
گـر آن وعاولـه ،حنـابراین .دهد و ثهن آن وعاوله را بپرداػد و اػ حق  شفعه استفاده نهاخـد و وـال را حگحـرد ، ا

لــحن وعاولــۀ انســام شــده بــر وــال حاشــد ــرین وعاولــه حاشــدوعــاوالت حعــدی ، او  گــر آظ ، حاطــل اســت و ا
گر وعاولۀ وسطی حاشد صححح و وعاوالت حعد حاطل ، وعاوالت قجل، وعاوالت قجلی صححح است و ا

 . است
ه. 2 که اسقاط انسام شود ػوانی صورت ویساقط شدن حق  ،الجت  ـش ؛ گحرد  ی وـالی حگحـرد تـا حق  گـر و پس ا

کند کـه تا اسقاط را انسام نداده و وث، را اسقاط  ـش ، «حـق  شـفعۀ ظـوخش را اسـقاط نهـودم»اًل نگفتـه  حق 
کار را انسام ندهد گر این  ه ا گرفته براخش حالل نحست ،حاقی است و الجت  که در اػای اسقاط   . والی 



    / شفعه 

گر فروش آن حعد اػ اطالع اػ وضود حق  شفعه حاشد؛ شود ساقط وی  .  ظصوصًا ا

گــر تهــام وــال قجــل اػ اســتفاده اػ حــق  شــفعه اػ بــين بــرود . 428 مسأله حــق  شــفعه ، ا
 ؛ شود ساقط وی

ا طنانشه ق ، حصشی اػ وال اػ بين برود )تلف شود( ،جل اػ استفاده اػ حق  شفعهاو 
ه؛ حق  شفعه حاقی است گـرفتن قسـهت حاقحهانـده ،الجت  حاخـد تهـام ثهـن ، شفحع بـرای 

 .  وعاوله را بپرداػد و وشتری نسجت حه وقدار تلف شده ضاون نحست

گر حعد استفاده اػ حق  شفعه وال اػ بـين بـرود . 429 مسأله ل طنانشـه تلـف حـه فعـ، ا
گــر تلــف شــد ،ههشنــحن .آن را ضــاون اســت، ظرخــدار بــوده ظرخــدار  ن وــال حــه فعــلا

کــه در اظتحــارش بــوده ، شــفحع ۀولــی او حــا وضــود وطالجــ، نجــوده در تحویــل وــال وــغکور 
کرده حاشد  .  حاشددر این صورت نحز ظرخدار ضاون آن وی، کوتاهی 

گــر ظرخــدار و فروشــنده حــا رضــاخت هــن وعاولــه را قجــل اػ آنكــه  . 431 مسأله شــفحع اػ ا
کنــد ؤقالــه نهاخنــد ؤقالــه صــححح اســت و حــق  شــفعه ســاقط  1،حــق  شــفعه اســتفاده 

  ؛دخگر شفحع حق  شفعه ندارد ،و پس اػ آن شود وی
کــرده  ــا طنانشــه حعــد اػ آنكــه شــفحع اػ حــق  شــفعه اســتفاده  ، ؤقالــه واقــع شــود ،او 

 را حــهظرخــدار حاخــد عــوض وــال  ،و در ایــن صــورت شـفعه و ؤقالــه هــر دو صــححح اســت
خافتی را حه ظرخدار پس دهد  .  فروشنده بپرداػد و فروشنده نحز حاخد ثهن در

طــور  توانــد حــق  شــفعۀ ظــود را حــه دخگــری ونتقــل نهاخــد و حــه انســان نهی . 431 مسأله
ی حق  شفعه قابل انتقال حه دخگری نحسـت و ونتقـل شـدن ایـن حـق  حـه وارث نحـز  ،کل 

 2.ورد ترک نشودوحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این و

                                                           
 .  بيان شد« 367»در وسألۀ  ،وعنای ؤقاله. 1

ه بـر فـرض صـححح بـودن انتقـال نحـز. 2 تواننـد اػ آن اسـتفاده  برظـی اػ ورثـه حـدون ووافقـت سـایرین نهی، الجت 
 . نهاخند





 

 اجاره

 انواع اجاره
 : دو نوع است« اضاره» . 432 مسأله

که نسجت حـه  اضاره .1 ؛ شـود )اضـارۀ اعحـان( انسـام وی« ححوانـات»خـا « اشـحاء»ای 
 . ...کتاب و، وانند اضارۀ ونزل

ــا ونفعــت  اضــاره .2 ــه عهــل خ کــه نســجت ح ــع وی« اشــصاص»ای  ــد ؛ گــردد واق وانن
 .  وسحلهنهودن فردی برای تعهحر ظانه خا  اضحر

گانه عکر وی، احكام هر خک اػ این دو نوع  . گردد در دو حصش ضدا

 اجارۀ اعحان: نوع اّول اجاره
انسان ونفعت طحزی )شـیء خـا ححـوان( را در وقابـل ، در این نوع اضاره . 433 مسأله

ت دخگری در وی  ؛ آورد عوضی حه ولكح 

کشاورػی کسـب و ، ظانه برای سكونت، وانند اضارۀ ػوحن برای  ، کـاروغاػه بـرای 
کتــاب خــا لجــاس بــرای اســتفاده ههــحن طــور اضــارۀ ححــوان خــا ، کاالهــای دخگــر وثــل 

 .  نقلحه برای حاربری خا سواری وسحلۀ



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که کسی  کـه آن را اضـاره ویو « روضوـ»، دهـد شحجی را اضاره وی حه  کسـی   ،کنـد حـه 
 .  گوخند وی« رستأضو»

 شرايط اصل اجاره 
ـــرارداد اضـــاره  . 434 مسأله ـــق  وی« عقـــد»ق ـــرای وحق  شـــدن آن الػم اســـت حاشـــد و ب

گحرد، «اخساب و قجول»  1.صورت 

حــه دو صـــورت ، اخســاب و قجــول در اضــاره نحــز ههاننــد ظرخــد و فــروش . 435 مسأله
 :  قابل انسام است« عهلی»و « لفظی»

: حـه وسـتأضر حگوخـد وضر حـه قصـد اضـاره دادنوثل اخنكه و 2؛اخساب و قجول لفظی
ت حــه تــو اضــاره دا ظانــه» و وســتأضر هــن حــه قصــد « دمام را در وقابــل فــالن وجلــغ و وــد 

کردم»: پغیرش اضاره حگوخد کـردن حگوخـد «قجول  ات  ظانـه»: خا وستأضر حه قصد اضاره 
کردمرا در وقابل ف ت اضاره  : حه قصد پغیرش اضاره حگوخـد وضر هنو و« الن وجلغ و ود 

کردم»  . «قجول 
کلحد ظانهوثل اخنكه و ،اخساب و قجول عهلی حـه  اش را حـه قصـد اضـاره دادن وضر 

کـردن آن را در ، وستأضر حدهد و ظانـه را در اظتحـار او حگـغارد و او هـن حـه قصـد اضـاره 
کتجـی نوشـته و دو طـرف آن را حـه قصـد  اظتحار حگحرد خـا اخنكـه قـراردادی را حـه صـورت 

کنند  .  اضاره اوضا 

 شرايط ووجر و وستأجر 
   .انسام دهند« اظتحار»و « قصد»وضر و وستأضر حاخد اضاره را حا و . 436 مسأله

                                                           
کـاری اسـت  ،در قرارداد اضاره« اخساب و قجول»انسام  ،حه بيانی ساده. 1 کالم خـا انسـام  حه وعنای حكار بردن 

ـق شـدن اضـاره انسـام دهنـددهنـدۀ اضـاره حاشـد و وـ کـه نشـان ـه؛ وضر و وسـتأضر آن را حـه قصـد وحق   ،الجت 
کـه در فصـل اب و قجول حاخد حا رعاخت سایر شراخاخس عکـر شـد )غحـر اػ « 63»وسـألۀ  ،«ظرخـد و فـروش»طی 

 .  شرط آظر( انسام شود

که نهی. 2 کافی است ،تواند حرف بزند کسی  کرده  که طحزی را اضاره داده خا اضاره  گر حا اشاره حفههاند   . ا



    / اضاره 

ــت دخگــری در  هــر ،ههــحن طــور کــه حــا اضــاره حــه ولكح  خــک اػ آن دو نســجت حــه وــالی 
   .)وانند وکحل خا ولی  شرعی( حاشد« حكن والک»خا در « والک»، آورد وی

سنجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و و ،نعالوه بر ای    .حاشند 1«وحسور»شرعًا ، فل 

ۀ و . 437 مسأله ه حه اخنكه وکالت حش  ز ناحـالغ صـححح اسـحا توض  گـر حصواهنـد ، تهح  ا
کند خا والی را اضـاره حدهـد تواننـد وشـاحه حـا  وی، ناحالغ را وکحل نهاخند تا والی را اضاره 

کــه در ایــن راحطــه در فصــل ظرخــد و فــروش ، عکــر شــد« 535 و 547»وســاجل  ،احكــاوی 
 .  رفتار نهاخند

که در اضاره . 438 مسأله ونفعت وال )وانند سكونت خـک سـالۀ ظانـه( حـه ، اػ آنسا 
ت وسـتأ ت اضـاره الػم نحسـت وـ، آخـد وی ضر درولكح  وضر والـک ظـود وـال بـرای صـح 

ــه( حاشــد ــد ظان ــد ؛ )وانن ــت وــال حاش ــک ونفع گــر وال ــه ا ــه  -حلك ک ــتأضری  واننــد وس
کرده حه دخگری اضاره دهد ظواهد ظانه وی که اضاره   2.کافی است - ای را 

ــولی اضــاره دهــد . 439 مسأله گــر فــرد وــالی را حــه صــورت فض خعنــی حــدون اخنكــه ، ا
ک ونفعت وال خـا در حكـن والـک )واننـد ولـی  شـرعی خـا وکحـل( حاشـد خـا ظودش وال

کــه در ، آن را اضــاره دهــد، بــرای اضــاره دادن وــال اضــاػه داشــته حاشــد نظحــر احكــاوی 
در وـــورد آن ضـــاری ، بـــرای ظرخـــد و فـــروش فضـــولی عکـــر شـــد« ظرخـــد و فـــروش»فصـــل 

  ؛شود وی

کــه وحســور نحســت اضــاره را اضــا گــر حعــدًا وــالكی  اضــاره صــححح ، ػه دهــدوــثاًل ا
   3.حاشد وی

                                                           
کـه شـرعاً « وحسور»افراد . 1 ت  کسانی هسـتند  ف در اوـوال ظـود وحـدودخ  شـرح ؛ نـدهایی دار نسـجت حـه تصـر 

 .  گردد عکر وی« َحْسر»در فصل  ، وساجل وربوط حه این افراد

ه. 2 که اضاره شده ،الجت   .  شودعکر وی« 355تا  355»شراخط و توضححاتی در وساجل ، برای اضاره دادن والی 

ه. 3 گـر فـرد وـال دخگـری را حـه صـورت فضـولی اضـاره دهـد و حعـد حـدون آنكـه صـاحب وـال آن را اضـاػه  ،الجت  ا
آن وال اػ طریـق ، ساس حا فوت برادر، وثاًل فردی وال برادرش را اضاره دهد، ظودش والک آن شود، هدد

حاطـل اسـت و ، اضـارۀ فضـولِی انسـام شـده، ارث حه او ونتقل شود خا آنكه حعدًا آن وـال را اػ بـرادرش حصـرد
 . اضاػۀ حعدی اثری در آن ندارد



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گـر در بـين ػوـان  1تواند وـال او را اضـاره دهـد ولی  شرعی فرد ناحالغ وی . 441 مسأله و ا
ت ػوـان پـس اػ حلـوع، اضاره حالغ شود در صـورتی صـححح اسـت  ،اضاره نسجت حه ود 

گـر اضـاػه ندهــد ی آن را اضـاػه دهــد و ا ت حاطـل اســت ،کـه و  ،اضـاره نسـجت حــه آن وـد 
گر ولی  شرعی طوری بودههرطند  ت  وقداری اػ ػوان حالغ، که ا ـه را ضـزء وـد  بـودن حش 

ی بود، داد اضاره قرار نهی   ؛برظالف وصلحت و

ــه ت ػوــانی حعــد اػ حلــوع ،الجت  گــر اضــاره دادن تــا وــد  کــه  ،ا حســب وصــلحتی حاشــد 
س راضی حه تـرک آن نحسـت ،رعاخت آن الػم است که وعلوم حاشد شارع وقد  ، طوری 

کن شرع واقع شده حاشدطنانشه اضاره ح ه نهی، ا اضاػۀ حا تواند حعد اػ حلـوع اضـاره  حش 
 .  را حه هن بزند

گر دو نفر خا بيشتر وـالی  . 441 مسأله کننـد - ای وـثاًل ظانـه -ا کسـانی ، را اضـاره  نظحـر 
 .  حاشند در ونفعت آن شرخک وی، ظانه شرخكند که در ظود

 که اجاره داده وی  شود اقسام و شرايط والی 

o  اجارهاقسام وال وورد 
گحرد های عیل وی خک اػ صورت حه هر ،وال . 442 مسأله  :  تواند وورد اضاره قرار 

ص؛ عحن شصصی .الف  . وانند اضارۀ خک ظانۀ وشص 
ه .ب ی در عو  که نهونـۀ آن وشـاهده شـده؛ کل  نی ظرف  در ، وانند اضارۀ تعداد وعح 
ۀ و  .  وضرعو 
ن .ج ی در وعح  که دارای طنـد سـالن غـ؛ کل  ظـوری  غاوثل آنكه صاحب رستورانی 
خز حـه  خكـی اػ ایـن سـالن»: حگوخـد، حاشد هن وی وانند ها را بـرای اسـتفاده در فـالن تـار

که دارای طند وسحل، «شها اضاره دادم خكـی »: نقلحه وثـل هـن اسـت حگوخـد ۀخا فردی 

                                                           
ه الػم است ولی  شرعی. 1 وصلحت داشـتن آن را بـرای فـرد  ،تن اضاره خا در برظی اػ وواردوفسده نداش ،الجت 

که توضحح وطلب  . آوده است« َحْسر»در فصل  ،و نحز« 536»در وسألۀ  ،ناحالغ در نظر حگحرد 



    / اضاره 

ن حه شها اضاره دادم  اػ  .«آنها را برای حهل و نقل حار در ػوان وعح 
ـــر  ـــوارد ب ـــع وی« شصصـــی عـــحن»اضـــاره در حســـحاری اػ و شـــود و وعنـــای عـــحن  واق

ن ـــح  ـــی در وع کل  ـــه و  ـــی در عو  کل  ـــی و  ـــه در فصـــل  ،شصص ک ـــححاتی  ـــد و »اػ توض ظرخ
 .  شود وعلوم وی ، عکر شد« 62تا  65»وسألۀ  ،«فروش
o شرايط وال وورد اجاره 

که اضاره داده وی . 443 مسأله  :  حاخد دارای شراجط عیل حاشد، شود والی 

ن نجاشد .1  ؛ وجهن و ناوعح 
ات آن وعلوم حاشد اوصاف .2  ؛ و ظصوصح 
 ؛ قابل تحویل حاشد .3
 ؛ حا استفاده اػ بين نرود .4 
 .  قابل استفاده در وورد اضاره حاشد .5 

 . شود در اداوه عکر وی ،توضحح این ووارد

 2 .وجهن و ناوعّحن نجاشد 
ن حاشـد . 444 مسأله گر وال وورد اضاره ناوعح  کـه دو ظانـه دارد حگوخـد؛ ا : وـثاًل فـردی 

   ؛اضاره صححح نحست« های ظود را اضاره دادم نهخكی اػ ظا»

ه ن حاشـد ،الجت  ی در وعـح  کل  ه خا  ی در عو  کل  گر اضاره حه صورت  گونـه  در اینهرطنـد  ،ا
ص تعحـين نهی وورد اضاره حه، ووارد کـه در وسـألۀ  ههاننـد وثال -شـود  طور وشص  هـایی 

 .  رداضاره صححح است و اشكال ندا - «(ب و ح»عکر شد )قسهت « 224»
گــر وــشــاخان عکــر اســت،  هــای فــالن وستهــع را  خــک واحــد اػ آپارتهان»: وضر حگوخــدا

کــه آن واحــدها اػ نظــر ویژگی« اضــاره دادم کــه توضــحح آن در وســاجل  در حــالی  هــایی 
ــق ، حاشــد حــا خكــدخگر فــرق داشــته، شــود وی عکــر« 224و  223» اضــارۀ صــحححی وحق 

 1.است نشده
                                                           

ن حه زیرا برای آنكه اضاره. 1 ی در وعح  کل  کـه برظـی ، طور صححح واقع شود ای حه صورت  حاخد اوصاف اوـوالی 
 . عرفًا وانند هن حاشد ،شود واقع ویاػ آنها وورد اضاره 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 1 .اشداوصاف و خصوصّحات آن وعلوم ب 
کـه اضـاره داده وی اوصاف و ویژگی . 445 مسأله طنانشـه طـوری  ،شـود هـای طحـزی 

که اطالع اػ ت دارد و حـه سـجب آنآنها در اضارۀ آن وال عرفًا اهه حاشد  تهایـل افـراد  ،ح 
کن وی، نسجت حه اضاره خاد خا  ووضـب تفـاوت در  ،گونـه صـفات کـه غالجـًا این -شـود  ز

ه وی اضاره   .  حاخد در هنگام اضاره وعلوم حاشد - رددگ بهای وال حه وقدار قابل توض 
ات گـاه  گاه حا وشاهدۀ وال خا نهونۀ آن صورت وی ،وعلوم شدن ظصوصح  گحـرد و 

 .  حا توصحف و وانند آن است
کـه حاخـد در هنگـام اضـاره تعحـين شـود  . 446 مسأله اتی  ههـان  -صفات و ظصوصـح 

که در وسألۀ قجل عکر شد تفـاوت عرفـی اسـت و ایـن اوـر حسـب وـوارد اضـاره و - طور 
 ؛ است

کـاال غالجـًا اطـالع اػ ضنـوبی خـا شـهالی بـودن و ، وثاًل در اضارۀ خک ظانه برای انجـار 
ــت برظـــی دخگـــر اػ ، نحــز وحـــزان نـــور ظانــه کحفح  گرواخشـــی خـــا  نـــوع وســـایل سرواخشــی و 

ت نـدارد ،اوكانات ظانه ـا در اضـارۀ ظانـه بـرای سـكونت؛ عرفًا اههح  ایـن  اطـالع اػ، او 
 .  بوده و حه ههحن ضهت وعلوم بودن آنها الػم است ر عرف وهناوور غالجًا در نظ

 5 .قابل تحويل باشد 
گر و . 447 مسأله در ، اػ تحویل دادن وال وورد اضاره عاضز حاشـد ،وضر هنگام اضارها

که وستأضر حتواند آن را در اظتحار حگحرد  که نهی -صورتی  توانـد وغـاػه را اػ  وثاًل فردی 
ت اضـاره که ود  کسـی اضـاره دهـد ، شـده پـس حگحـرد اش تهـام وستأضر قجلی  آن را حـه 
کار را حه  ؛ اضاره صححح است - طور شرعی دارد که توانایی انسام این 

ـی -در غحر این صـورت   کـردن طحـز حنـابر احتحـاط  حت  واضـب حـا ضـهحهه و ههـراه 
که قابل تحویل است  1.حاشد اضاره حاطل وی - دخگری 

                                                           
ــه. 1 کــه اضــاره ،الجت  وراعــات وقتضــای احتحــاط تــرک ، واضــب وحــل  اشــكال اســتحنــابر احتحــاط  در وــوردی 

 . نشود



    / اضاره 

 7 .با استفاده از بين نرود 
کـــه . 448 مسأله ، گحـــرد بـــين بـــردنش صـــورت وی اســـتفاده اػ آن حـــا اػ اضـــارۀ شـــحجی 

کی  وحوه، اضاره دادن نانحنابراین،  .صححح نحست های دخگر بـرای ظـوردن خـا  و ظورا
 .  حاطل است، حنزین و نفت برای سوظت

کــه حــا اســتفاده اػ بــين نهــی . 449 مسأله کــاری اضــاره داده شــود  گــر طــال بــرای  رود و  ا
ت  آنكه زیوروثل ؛ اشكال ندارد، حاشد قابل حاػگشت وی خنـت حـه وـد  آالت طال بـرای ز

ن اضاره داده شود   .و بهای وعح 

گرفتن سـود وعاولـه . 451 مسأله حاطـل ، اضاره دادن طال برای فروش و وعاوله حا آن و 
کـه  1تـوان اػ روش دخگـری وی ،حاشد و برای رسحدن حه طنـحن هـدفی وی کـرد  اسـتفاده 

 : شود در ضهن خک وثال توضحح داده وی
گـرم طـ کنحد هـر  کحلـو  455وحلحـون و  5ال فرض  هـزار تووـان بـوده و سـود حـاػاری خـک 

ت خـــک ســـال طنانشـــه فـــردی خـــک ؛ وحلحـــون تووـــان حاشـــد 466، گـــرم طـــال بـــرای وـــد 
توانـد حـه  وی، سـود واهانـه حـه دسـت آورد، گرم طال داشته و حصواهد اػ ایـن طریـق کحلو

کند  : روش عیل رفتار 
گــرم طــالی  ،گــغار احتــدا فــرد ســرواخه کحلــو  ــدون خــک  ــه صــورت نقــد )ح ظــوخش را ح

ت( حــه در ؛ پــغیر( حفروشــد وحلحــون تووــان حــه زرگــر )ســرواخه 455وحلحــارد و  5 وجلــغ وــد 
ـه حـدهكار وی ،نتحسه گـرم  425کحلـو و  5 سـاس زرگـر؛ شـود زرگر این وجلغ را نقـدًا در عو 

ل هـر 55)وـاه آخنـده  54طال حه صورت سلف و برای تحویل در  وـاه گـرم و  45وـاه  وـاه او 
ـــه وجلـــغ  2،گـــرم( 45کحلـــو و  5دواػدهـــن  ی  455وحلحـــارد و  5ح ـــه و وحلحـــون تووـــان نقـــد ح

ۀ زرگـر  گغار( پيش )سرواخه که در عو  کند و ظرخدار پول آن را ههان طلب نقدی  فروش 
  .قرار دهد، دارد

                                                           
 .«انسام خک وعاولۀ نقد و خک وعاولۀ سلف». 1

که روػ آظر 45هر واه  ،واه اول 55وثاًل ؛ سررسحد حدهی طال در قرارداد وعلوم حاشد. 2 واه پرداظـت شـود و  گرم 
ت قرارداد( پرداظت شود 45و  کحلو 5 ،واه دواػدهن که روػ آظر واه )انتهای ود   .  گرم 
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ب اػ وعاولۀ نقـد و سـلفحنابراین،   گـغار در  فـرد سـرواخه، پس اػ انسام قرارداد ورک 
حــا ، توانــد در هــر وــاه هنگــام تحویــل گحــرد و وی گــرم طــال اػ زرگــر تحویــل وی 45هــر وــاه 

قحهــت آن خــا هــر وجلــغ وــورد توافــق دخگــری را ، رضــاخت طــرف وقابــل حــه ضــای طــال
کند خافت  گـرم طـال را اػ او ، گرم طال خـا پـول آن 45و واه دواػدهن عالوه بر  در کحلـو  خـک 

 1.حگحرد
گــر ســرواخهشــاخان عکــر اســت،   ت  گــغار ا وایــل حاشــد ســود را رأســی در انتهــای وــد 

ــد خافــت نهاخ ــر در ــرارداد اػ زرگ ــه ســلف، ق ــۀ دوم خعنــی وعاول ــل  ،در وعاول ػوــان تحوی
 .  واه حعد قرار دهد 54طالی ظرخداری شده را برای 

کردن درظـت بـرای ونـافعی وثـل حسـتن افسـار ححوانـات حـه آن خـا  . 451 مسأله اضاره 
کردن لجاس بـر آن خـا بـرای اسـتفاده اػ  ی درظـت و  هـا خـا برگوحـوهپهن  هـای ووضـود رو

که حعدًا حاصل وی ها خا برگوحوه کردن حـاع بـرای تفـرخحهایی  ضـایز  ،شود و نحز اضاره 
 .  است

کـه  ،ههحن طور کردن ححوان بـرای اسـتفاده اػ شـحرهای ووضـود و شـحرهایی  اضاره 
کردن طاه برای برداشت آب شودحعدًا حاصل وی  .  حاشد صححح وی ،و اضاره 

 3 .قابل استفاده در وورد اجاره باشد 
کــه بــرای آن اضــاره شــده  . 452 مسأله گــر وــال وــورد اضــاره قابــل اســتفاده در ضهتــی  ا
که در آن وحـل ،وثاًل ػوحنی را برای زراعت اضاره دهد -نجاشد  کـافی  در حالی  حـاران 

                                                           
ت قـرارداد. 1 گر حـه ضهـت احتهـال نوسـان در قحهـت طـال در طـول وـد  ن ، حصواهنـد سـود واهانـه، ا وجلـغ وعـح 

ن طال م )سلف( شر وی، ثاحتی حاشد نه وقدار وعح  کنند زرگـر )در وثـال حـاال( توانند در ضهن وعاولۀ دو  ط 
کـرد گـر قحهـت طـال افـزاخش پيـدا  کـه ا کـه قـرار اسـت واهانـه بپـرداػد 45 ،وکحـل حاشـد  در ووعـد ، گـرم طـال را 

ن  پرداظت آن کرده و حه وکالـت اػ ضانـب طـرف وقابـل وصـالحه  42حا وجلغ وعح  وحلحون تووان وصالحه 
 . پول حدهد، را قجول نهوده و حه ضای طال

کـرد ،ههحن طور کـاهش پيـدا  گـر قحهـت طـال  کـه طلجكـار  45، طرف وقابـل نحـز وکحـل حاشـد ا گـرم طالیـی را 
خافــت آن حــا وجلــغ  ،اســت کــرده و حــه وکالــت اػ ضانــب طــرف وقابــل  42در ووعــد در وحلحــون تووــان وصــالحه 

خافت نهاخد، وصالحه را قجول نهوده و حه ضای طال  . پول در



    / اضاره 

اضـاره  - حـارد و اوكـان آبيـاری اػ طریـق رود خـا طـاه خـا روش دخگـر هـن وضـود نـداردنهی
 .  ستحاطل ا

 از بين رفتن قابلّحت استفاده وال وورد اجاره □

ت اضاره خا حالفاصله پس اػ شروع  . 453 مسأله گر حعد اػ انعقاد اضاره و قجل اػ شروع ود  ا
ت که برای آن اضاره شده، ود  ت استفاده در ضهتی  ظارح شـود ، وال وورد اضاره اػ قاحلح 

کاواًل ظراب شود ظانه وثالً  - که برای سكونت اضاره شده   . شود اضاره حاطل وی -ای 

ت اضاره . 454 مسأله گر وال وورد اضاره در بين ود  ـت اسـتفاده در ضهتـی  ،ا اػ قاحلح 
کـه خـک سـاله حـه وثاًل ظانه -که برای آن اضاره شده ظارح شود  وحلحـون تووـان  42ای 

کـاواًل ظـراب شـود ، اضاره شده ت حاقحهانـده  اضـاره نسـجت حـه -پس اػ شـش وـاه  وـد 
ی نـدارد و نهـیوضر در وشود و و حاطل وی توانـد حاحـت آن اػ وسـتأضر طحـزی ورد آن حق 

کند خافت   ؛ در

ت ساری شده  ا نسجت حه ود  تواند حه هر خک اػ دو اوـر عیـل اقـدام وستأضر وی، او 
 : کند

کند و اضاره .الف بهـای وعهـول و حـاػاری )اضـرت الهثـل( را نسـجت حـه  اضاره را فسز 
ت سـاری شـده بپـرداػد وحلحـون  55 ،سـكونت شـش وـاه اضـرت الهثـلوـثاًل طنانشـه ؛ ود 

  1.وضر بپرداػدوحلحون تووان حه و 55، پس اػ فسز اضاره، تووان است
ت اضـاره .ب حـه ههـان  ،اضاره را فسز نكند و وتناسب حا ػوان ساری شده اػ وـد 

کنـدبهای قـراردادی را حـه وـ اػ اضارهنسجت  ، در وثـال وـغکور. حنـابراین، وضر پرداظـت 
 2.وضر پرداظت نهاخدووان حه ووحلحون ت 54

                                                           
گر قجالً  ،حنابراین. 1  . وحلحون تووان اػ او پس حگحرد 4، وان حاحت شش واه ساری شده پرداظتهتو وحلحون 54 ا

ــه اســت. 2 کهتــر در حســحاری اػ وــوارد وهكــن اســت اضــرت ،شــاخان توض  ت  ، الهثــل اســتفاده اػ وــال در وــد 
ت بيشــتر ای حــه  الهثــل اســتفاده اػ ظانــه وثــل آنكــه اضــرت؛ وجلــغ حــاالتری حاشــد، نســجت حــه اســتفادۀ وــد 

ت خک ت خـک  وحلحون تووان( و اضرت 4 وحلحون تووان )هر واه 42 ،سال ود  الهثل استفاده اػ آن حه وـد 
 ؛ وحلحون تووان حاشد 3/4، واه

گونــه وــوارد ت ػوــان اســتفاده اػ وــال، الهثــل بــرای وحاســجۀ اضــرت ،در ایــن  ، اضــارۀ وعهــول و حــاػاری وــد 
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گــر قســهتی اػ ظانــه . 455 مسأله کــه اضــاره شــده ظــراب شــودا طنانشــه طــوری ، ای 
گر آن را دوحاره حه که ا ای حـا سـاظتهان حـه انـداػه، طور وتعارف و وعهـول حسـاػند است 

که عرفًا آن را حناجی وتفاوت اػ حنای قجل حه حسـاب ویقجل وتفاوت وی  1،آورنـد شود 
 .  شوددر وورد آن ضاری وی« 232و  233»حكن وساجل 

طنانشـه قسـهتی اػ ظانـۀ اضـاره شـده ظـراب ، در غحر وورد وسـألۀ قجـل . 456 مسأله
گــر وــ 2،شــود کنــدا کــه عرفــًا طحــزی اػ ونــافع ظانــه اػ بــين  ،وضر فــورًا آن را تعهحــر  طــوری 
ت ظود حاقی است و وستأضر حق  فسز ندارد، نرود  ؛ اضاره حه قو 

ت طوالنی ب گر حه عل  ا ا وقـداری اػ ونـافع  ،وضران تعهحر خا اقـدام نكـردن وـودن ػواو 
 ؛ وستأضر حق  فسز دارد، رود ظانه اػ بين وی

کـه حـه وـ هام اضـارهت ،وستأضر در صورت فسز وضر داده را پـس بهـای قـراردادی 
ـــد اضـــرت الهثـــل ػوـــانی  وی ـــه وـــگحـــرد و حاخ ـــوده را ح ـــه در اظتحـــارش ب وضر کـــه ظان

   ؛رداػدــبپ
گر نصواهد اضاره  ا ا کند او   : دو صورت دارد ،را فسز 

گونه، وضر حا وضود تواناییو .الف که عکر شد( نكرده اسـت اقدام حه تعهحر )حه  ؛ ای 
گــر اقــدام  وســتأضر وی ،در ایــن صــورت کنــد و ا توانــد او را حــه انســام فــوری تعهحــر الــزام 

کند، نكرد  .  اضرت الهثل ونافع اػ بين رفته را اػ او وطالجه 
که عرفـًا طحـزی اػ ونـافع ظانـه اػ بـين نـرود - تعهحر وضر اوكانبرای و .ب  - طوری 

                                                                                                                               
ک قــرار وی ت بيشــتر اســتفاده اػ وــال نســجت وــال ــا بــرای وحاســجۀ اضــرت ؛ شــود ینهســنسی  گحــرد و حــا وــد  او 

ت قرارداد ت قرارداد والحظـه وی، قراردادِی حصشی اػ ود  گـر آن ؛ گـردد وجلغ آن حه نسجت حا وسهوع ود  وـثاًل ا
وحلحــون تووــان  4 ،اضــرت قــراردادی خــک وــاه اػ آن، وحلحــون تووــان اضــاره شــده 42ســاله حــه وجلــغ  وــال خــک

 . حاشد وی

 ،شـود و حنـاء پـس اػ حاػسـاػی و تعهحـر اضاػۀ ساظت حـه صـورت سـابق داده نهی ،وثل اخنكه اػ نظر قانونی. 1
 .  عرفًا وغایر حا ساظتهان قجل وحسوب شود

 . وثل آنكه قسهتی اػ دیوار خا سقف ظراب شده حاشد. 2



    / اضاره 

   1.ػوان ظرابی حاطل است اضاره نسجت حه ،در این صورت؛ وضود نداشته حاشد
کــه اضــاره شــده . 457 مسأله گـر طحــزی  پــس اػ تحویـل حــه وســتأضر غصــب شــود خــا ، ا

گـردد گـرفتن آن  ت ظـود حـاقی ، ظالهی وانع اػ اسـتفاده اػ وـال خـا تحویـل  اضـاره حـه قـو 
ت غصب را اػ غاصب خا ظالن وی اضرت  ،است و وستأضر  ؛ گحرد الهثل ود 

گـر قجـل اػ تحویـل حـه وسـتأضر غصـب شـود ا ا توانـد اضـاره را فسـز وسـتأضر وـی، او 
گر اضاره ،در نتحسه .کند تواند فسز نكند و اضرت الهثـل بها را داده پس حگحرد و وی ا

ت ػوان غصب را اػ غاصب حگحرد    2.ود 

 کردن وستأجر از وال اجاره شدهاستفاده ن □

گــر وــ . 458 مسأله کــه اضــاره داده حــه وســتأضر حدهــدا ــا وســتأضر آن را ، وضر وــالی را  او 
ت خـا ، خا تحویـل حگحـرد تحویل نگحرد ولـی در هـر صـورت حـه اظتحـار ظـود در تهـام وـد 

ت تهـام شـود  ت اضاره اػ آن اسـتفاده نكنـد تـا وـد  کـه وـثاًل ظانـه -حصشی اػ ود  ای را 
کــردهخــک ســاله اضــار کنــد ، ه  کن نشــود خــا پــس اػ شــش وــاه آن را تصلحــه  حــاػ هــن  -ســا

 .  پرداظت تهام اضاره بها بر وستأضر الػم است

                                                           
کـه در وسـألۀ  -خک اػ ووارد وغکور اگـر شـرط صـحححی  در هر ،. شاخان عکر است1 « 354»هـر خـک اػ اقسـام شـرط 

وتفاوت اػ آنشه عکر گردخد، در هنگام انعقاد قرارداد اضاره وضـود داشـته حاشـد، الػم اسـت  - حح داده شدتوض
 وطابق آن عهل شود؛ 

کرد  گر قسهتی اػ ظانۀ وورد اضاره نحاػ حه تعهحر پيدا  که ا وسـتأضر ، وثل آنكه حا وستأضر شرط شده حاشد 
کار را انسـام دهـد خـا ت اضـارهرف وـوسـتأضر اػ طـ اػ وال ظود این  کنـد و در انتهـای وـد   ،وضر اقـدام حـه تعهحـر 

کــه در ایــن صــورت کنــد  ت ظــود حــاقی اســ طجــق شــرط عهــل وی ،هزخنــۀ آن را وصــول  ت و شــود و اضــاره حــه قــو 
 . حق  فسز ندارد، وضروستأضر حه سجب اقدام نكردن و

ــراردادی اســت ،حنــابراین. 2 ــيش اػ اضــرت ق کــه اضــرت الهثــل ب گــرفتن طنانشــه ، در وــواردی  عهــاًل اوكــان 
گر وستأضر اضاره را فسز نكنـد اػ نظـر وـالی حـه نفـع ، الهثل اػ غاصب خا ظالن وضود داشته حاشد اضرت ا

ی تهام وی  ؛ شود و
کهتر وال ،ههحن طور ت  کـه در  - حه نسجت - گاه اضاره بهای ود  ت بيشتر است  بيش اػ وقدار اضارۀ ود 

ت نجاشـدهرطند اضـرت الهثـل تهـام وـد   ،این صورت نحز ـا اػ ، ت اضـاره بـيش اػ اضـرت قـراردادی ایـن وـد  او 
که غصب وال گرفتـه اسـت، آنسا  ت اضـاره صـورت  حـاػ هـن فسـز نكـردن حـه نفـع وسـتأضر ، در حصشی اػ وـد 

تووان حاشـد و ایـن  هزار 455وحلحون تووان و اضارۀ آن برای خک روػ  4وثل آنكه اضارۀ خک واهه ؛ شود تهام وی
که غ فاق افتاده حاشدوثاًل  ،صب والدر حالی است   . برای خک روػ ات 
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کـه بـرای  . 459 مسأله تی  ت بروػ وانع و وشكلی نتواند در تهام ود  گر وستأضر حه عل  ا
کند اػ وال اضاره، اضاره تعحين شده  : دو صورت دارد، شده استفاده 

وثل اخنكه واشـحنی را بـرای ؛ وستأضر حاشد حلكه وشكل ،عهووی نجوده آن وانع .الف
ت ورخضی و حستری در بيهارستان کند و حه عل  اػ وسافرت در  ،وسافرت طند روػه اضاره 

ت اضاره عاضز شود ت ظود حاقی است ،در این صورت ؛ ود    1.اضاره حه قو 
ت اضـار؛ عهووی حاشد آن وشكل و وانع .ب ه حـه وانند اخنكه در وثال قجـل در وـد 

ی ت شراخط ضو  اضـاره  ،در این صورت؛ اوكان سفر حا واشحن وضود نداشته حاشد ،عل 
 .  حاطل است

ت اضــاره . 461 مسأله گــر وســتأضر در حصشــی اػ وــد  حــه ســجب وــانعی نتوانــد اػ وــال  ،ا
کنـد کـه آن وـانع عهـووی نجـوده، اسـتفاده  ـت ورخضــی  - در صـورتی  وثـل اخنكـه حـه عل 
کـنقلحه ۀنتواند اػ وسحل که اضاره  ت اضـاره اسـتفاده نهاخـد ،ردهای   - در حصشـی اػ وـد 

   ؛شودحكن وغکور در وورد )الف( اػ وسألۀ قجل ضاری وی، در این صورت
گر آن وانع عهووی بوده ا ا صححح بودن عقد  - قجل ۀوانند وورد )ب( اػ وسأل - او 

ت اضـاره ل اسـت و احتحـاط واضـب آن وحـل  اشـكا، اضاره نسجت حه آن حصش اػ وـد 
که   .  وضر و وستأضر حا خكدخگر وصالحه نهاخندواست 

 2از بين بردن وال وورد اجاره □
گر وال ا ط خا توسـ وضر خا فرد دخگری اػ بين برودط وستأضر خا وضاره داده شده توسا

                                                           
کـه اسـتفاده اػ آن وـال ،شاخان عکر است. 1 ـی حـا اضـاره دادن حـه دخگـری و اوثـال آن - در وـواردی  بـرای  - حت 

کـه تنهـا ظـود وثـل آنكـه در، وستأضر وهكن نجاشـد وسـتأضر حاخـد اػ آن اسـتفاده  اضـاره شـرط شـده حاشـد 
ی حق  فسز دارد، نهاخد ه؛ و ت ظـود را برای ثجوت حق  فسز در این وورد الػم است وستأضر و ،الجت  ضعح 

کند و ػوان این اعالمدر ػوان وناسب حه و ت عرفی در این  ،وضر اعالم  ت ارتكاػ و عهنح  کحفح  حستگی حه 
 . ووارد دارد

کــه در ایــن حصــش عکــر وی. 2 ت اصــل اضــاره و وربــوط حــه، گــردد وســاجلی  ت خــا عــدم صــح  ن حكــ حكــن صــح 
کــه اػ بــين رفتــه وی ضــهان وــال وــورد » وجحــثدر  ،وضراشــد و وســاجل وربــوط حــه ضــهان وــال وــح ونــافعی 

 . شودعکر وی« حه حعد 273»وساجل « اضاره
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گــردد گونــه خكــی اػ آنهــا حــه  کــه اوكــان دســتحابی حــه آن عرفــًا غحــر وهكــن  ســه ، ای شــود 
 : شود حعد عکر ویکه حكن آن در ضهن سه وسألۀ  1صورت دارد

کـرده اػ بـين بجـرد . 461 مسأله کـه اضـاره  گر ظـود وسـتأضر وـالی را  بهـای  حاخـد اضـاره، ا
ــا نــه؛ قــراردادی را بپــرداػد گرفتــه حاشــد خ گــر وســتأضر ؛ طــه اخنكــه وــال را تحویــل  پــس ا

کنـد وسـحله کــرده ظــراب  کــه اضـاره  ی الػم  بهـای قــراردادی پرداظــت اضــاره، ای را  بــر و
 .  است

ــ . 462 مسأله ــر و گ ــا ک ــالی را  ــردوضر و ــين بج ــرده و اػ ب ک ــف  ــاره داده تل ــتأضر ، ه اض وس
کنـد وی گـر اضـاره ،در نتحسـه .تواند اضاره را فسـز  توانـد و وـی 2بهـا را داده پـس حگحـرد ا

ت اضاره اػ وفسز نكند و اضرت الهثل را اػ   ؛ وضر حگحردػوان تلف تا آظر ود 

هـزار تووـان  255دی بهای قـراردا  هزار تووان و اضاره 355الهثل  وثاًل طنانشه اضرت 
کند آن را تلـف نهاخـدحاشد و و در صـورتی  ،وضر قجل اػ اخنكه وستأضر اػ وال استفاده 

هـزار تووـان حـه وسـتأضر حـدهكار  555وضر در وسهوع و، فسز نكند که وستأضر اضاره را
 .  شود وی

گر فرد دخگری غحر اػ وـ . 463 مسأله ، وـال وـورد اضـاره را اػ بـين بجـرد ،وضر و وسـتأضرا
ک وسـتأضر ههاننـد ، وـال را اػ بـين بـرده حاشـد، ه قجل اػ تحویل حـه وسـتأضردر صورتی 

کنـد و وـی وی، صورت وـغکور در وسـألۀ قجـل توانـد فسـز نكنـد و توانـد اضـاره را فسـز 
کرده حگحرد اضرت که آن را تلف   ؛ الهثل را اػ فردی 

کــه پــس اػ تحویــل ــا در صــورتی  ت ظــود حــا، وــال را اػ بــين بجــرد، او  قی اضــاره حــه قــو 
ت اضــاره اػ شــصص تلــف  اســت و وســتأضر اضــرت  الهثــل را اػ ػوــان تلــف تــا آظــر وــد 

 .  گحردکننده وی

                                                           
که وال وورد اضاره بر اثـر حـوادث طجحعـی و واننـد آن اػ بـين رفتـه. 1 اػ بـين »در حصـش ، اسـت حكن وواردی 

ت استفادۀ وال وورد اضاره  . عکر شد حه حعد« 233»وساجل  ،«رفتن قاحلح 

ــه. 2 ــدن ،الجت  ــف ش ــل اػ تل ــورد اضــاره قج ــال و ــر و گ ــورت ا ــن ص ــوده، در ای ــار وســتأضر ب تی در اظتح ــد  ــد  ،و حاخ
ت را حه و اضرت  .  وضر بپرداػدالهثل آن ود 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 که وال برای آن اجاره داده وی  شود شرايط ونافعی 
کــه وــال بــرای آن اضــاره داده وی . 464 مسأله حاخــد دارای شــراخط عیــل  ، شــود ونـافعی 

 :  حاشد

 ؛ نوع آن )نوع استفاده( وعلوم حاشد .1
  ؛ )حنابر احتحاط واضب( داشته حاشدارػش والی  .2 
 ؛ حرام نجاشد .3 
 .  وقدار آن )وقدار استفاده اػ وال( وعلوم حاشد .4 

 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،توضحح این شراخط

o 2 . نوع استفاده وعلوم باشد 
ـــه اضـــاره داده وـــی . 465 مسأله ک ـــر وـــالی  گ ـــرای بهره ،شـــودا ـــت ب هـــای  برداری قاحلح 

گون داشته حاشد هن قابـل سـكونت بـوده و هـن  ،وورد اضاره كه ساظتهانوثل آن، گونا
ـــل بهره ـــار و قاب ـــا انج کســـجی خ ـــرداری  ـــد ...ب ـــواع ، حاش ـــی اػ ان ـــرای برظ طنانشـــه تنهـــا ب

ن  اسـتفاده و ونفعـت ،آن ۀحاخـد هنگـام اضـار، شـوداضاره داده وـی ها برداری بهره وعـح 
   ؛حاشد

گــر ههــۀ ونــافع وــال وــورد اضــاره واقــع شــده اســت  ــا ا ره صــححح اســت و اضــا، او 
 .  حاشدحا وستأضر وی برداری انتصاب نوع ونفعت و بهره

گر اضاره حدون تعحين نوع ونفعت واقـع شـود . 466 مسأله طنانشـه قـرارداد نسـجت ، ا
کاربری کـه در صـورت  ،های وعهول وال شـهول داشـته حاشـدحه تهام ونافع و  طـوری 

ـــواع بهـــر ـــر نشـــدن برظـــی اػ ان ـــرارداد ه عک ـــتن ق ـــرداری در و ـــًا شـــ، ب ـــواع عرف اول ههـــۀ ان
وگرنـه قـرارداد اضـاره  ،اضـاره نسـجت حـه ههـۀ آنهـا صـححح اسـت، هـا شـودبـرداری بهره

 .  حاشدحاطل وی
گر واشحنی برای حهل حار اضاره شود . 467 مسأله که اضاره بر حهل هـر  ،ا در صورتی 

گردد که اظتحار حا وستأضر حاشد، نوع حاری واقع  ر عرفًا خا اخنكه تفاوت انواع حا، طوری 
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ت نداشته حاشددادن واشحن اههدر اضاره   1.تعحين نوع حار الػم نحست، ح 

o 1 .)ارزش والی داشته باشد )بنابر احتحاط واجج 

گر ونفعت و اسـتفاده . 468 مسأله کـه وـال بـرای آن اضـاره داده وـیا ارػش ، شـودای 
که پول دادن در وقابل آن، والی نداشته حاشد ، غحر وعقـول )سـفحهانه( حاشـد، طوری 

 .  ضاره حاطل استاحتحاط واضب ا حنابر

o 5 .حرام نجاشد 
گـــر وـــالی فقـــط اســـتفادۀ حـــرام داشـــته حاشـــد . 469 مسأله وثـــل ابـــزار وصصـــوص ، ا

 .  حاشد اضارۀ آن حاطل وی، های وجتغل دیووسحقی حرام خا سی

کسی اضـاره دهـد  . 471 مسأله ت استفادۀ حالل را دارد حه  که قاحلح  گر انسان طحزی  ا
کسی اضاره دهـد  روثل آنكه تاال، گحردداند آن را در حرام حكار وی که وی خا سالن را حه 
اظـتالط حـرام ػن و ، کارهای حراوی وانند اضـرای ووسـحقی لهـوی، داند در آن که وی

 :  اضاره صححح است، حا وضود دو شرط، شودانسام وی ورد

 ؛ واقع نشده حاشد، اضاره بر ظصوص ونافع حرام آن وال .الف

که وال ر .ب گحردحا وستأضر توافق و تجانی نكرده حاشند   .  ا در اوور حرام حكار 
هرطنــد  ،اضــاره حــه ظــودی ظــود صــححح اســت ،حــا وضــود ایــن دو شــرط ،حنــابراین

 ؛ حاشد احتحاط وستحب در ترک آن وی

ــه خذ  ،وهكــن اســت در حعضــی اػ وــوارد حــه ضهــت عنــوان ثــانوی ،الجت  اػ قجحــل تــرو
گرد طنحن اضاره، فساد خا ونافات حا نهی اػ ونكر واضب   2.دای حرام وحسوب 

ــت اســتفاده در . 471 مسأله کــه قاحلح  گــر انســان طحــزی را  ــرای  ،حــرام و حــالل دارد ا ب

                                                           
کتوری برای شصن ػدن خک هكتار ػوحن اضاره شده. 1 گر وثاًل ترا ، حكن لزوم خا عدم لزوم تعحين ػوـحن، پس ا

که برای تعحين حار در اضارۀ واشحن در وتن عکر شد  .  وشاحه حكهی است 

گر انعقـاد طنـحن قـرارداد اضـاره ،ههشنحن. 2 رات وحسـوب شـودا اػ ایـن حاحـت نحـز ، ای وصـالف قـانون و وقـر 
 .  شودوورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهی
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کنــد حــه  ،حكــارگحری در حــرام اضــاره دهــد و وســتأضر هــن آن را حــه ههــحن عنــوان اضــاره 
که وستأضر آن را در حرام حكـار  عجارت دخگر کنند  ووضر و وستأضر ههاهنگی و توافق 

طـه ؛ اضـاره حـرام و حاطـل اسـت، غیردگحرد و وعاولـه بـرای انسـام ایـن غـرض انسـام پـ
 .  اخنكه این اور در اضاره شرط شود خا نه

کـه اضـاره  ،وثل اخنكـه حـا توضـححات فـوق کننـد در سـالنی  طـرفحن توافـق و تجـانی 
کنــد خــا در   کنســرت ووســحقی لهــوی خــا وســاحقۀوســتأضر ، شــود داده وی قهــار برگــزار 

کــه اضــاره داده وی وغــاػه کنــد خــا واشــحن وــورد  شــراب فروظتــه خــا، شــود ای  نگهــداری 
گحرد  .  اضاره را در حهل شراب حكار 

ــحن طــور ــد ،هه ــال در حــرام حاش ــد حــه حكــارگحری و ــر اضــاره وقح  گ ــافع و ، ا خعنــی ون
، وورد اضاره واقع شده حاشد )نه ونافع حالل خا وطلـق ونـافع(، های حرام وال کاربری

 .  حاشد در این صورت نحز اضاره حرام و حاطل وی
گر وو . 472 مسأله ـت حكـارگحری در حـرام و حـالل داردا کـه قاحلح  حـه ایـن ، ضر وـالی را 

گحـرد و او هــن بپـغیرد کـه وسـتأضر آن را در حــرام حكـار  شـرط حاطــل ، شـرط اضـاره دهــد 
 1؛حاشد ولی اضاره صححح وی ،است

ـه طنانشــه توافــق و ههــاهنگی بــين آن دو بــرای حكــارگحری وــال در حــرام واقــع  ،الجت 
ـ، شده حاشد کـه در وسـألۀ قجـل  ههـان  ، د حـه اسـتفاده در حـرام حاشـدخا اضاره وقح  طـور 

 ،در اضـاره« شـرط»و « قحـد»و فرق بـين  2ای حرام و حاطل است طنحن اضاره، بيان شد
 . گردد در وسألۀ حعد عکر وی

                                                           
ــه اســت. 1 کــه در آن شــرط حــرام وضــو انعقــاد وعاولــه ،شــاخان توض  هرطنــد  ،حــرام اســت ، د داشــته حاشــدای 

 .  وعاوله صححح حاشد

کــه وــال وــورد اضــاره ،حنــابراین. 2 گونــه وــوارد  ک حاطــل بــودن اضــاره در ایــن  هــن دارای ونــافع حــرام و هــن  ،وــال
که حا وضود هـر، حاشد دارای ونافع حالل وی اضـاره  .الفف: حاشـد خـک اػ آنهـا اضـاره حاطـل وی دو اور است 

د حه استفادۀ  کرده حاشند وال وورد اضاره در حرام  .ب؛ حرام حاشدوقح  طرفحن ههاهنگی و توافق )تجانی( 
گرفته شود  .  حكار 

کــه در  ،شــاخان عکــر اســت توافــق و ههــاهنگی »، توضــحح داده شــد «3»پــاورقی  ،«34» صــفحۀههــان طــور 
کردن اضاره حه استفادۀ وال در حرام»حا « برای حكارگحری وال در حرام  . اردفرق د« وشروط 
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 : حه صورت عیل است، در اضاره« شرط»و « قحد»فرق بين  . 473 مسأله

د»در اضارۀ  ـی اػ ونـافع  ،«وقح  ه و حصـش ظاص  ، شـود وـال اضـاره داده ویتنها ِحص 
ـد حـه اسـتفادۀ وـال در حـرام حاشـد ؛ نه وطلق ونافع گـر اضـاره وقح  در حقحقـت اػ  ، وثاًل ا

کاربری کــاربری حــرام آن وــورد اضــاره واقــع شــده و ، هــای وــال بــين تهــام ونــافع و  تنهــا 
 .  اصاًل وورد اضاره قرار نگرفته است ،ونافع حالل
ـی وـ ،«وشروط»در اضارۀ  حلكـه اضـاره بـر وطلـق  ،ورد اضـاره واقـع نشـدهونافع ظاص 

گردخـده اسـت حـه اوـر دخگـری نحـز  ،ولـی طـرفحن عـالوه بـر اصـل اضـاره، ونافع وال واقـع 
که وشروط حـه اسـتفادۀ وـال در حـرام اسـت وثاًل در اضاره؛ اند)شرط( ولتزم شده ، ای 

گردخده و ووضر التزام  بـودن  حنـد و پایاضاره بر وطلق ونافع )نه فقط ونافع حرام( واقع 
کاربری حرام نهوده است  ؛ ظود حه اضاره را ورتجط حه استفادۀ وستأضر در 

ــد و التــزام بــرای طــرفحن وضــود دارد و آن هــن  ،در حقحقــت ــد خــک تعه  در اضــارۀ وقح 
د حه اضاره که در آنتعه  ا در اضارۀ وشروط؛ اضاره وحدود است وورد ،ای است  دو ، او 

د و التزام وضود دارد ـد حـه اخنكـه وـال در  ،تعه  ـد حـه اصـل اضـاره و دخگـری تعه  خـک تعه 
گرفته شود ص حكار   .  وورد وشص 

o 7 .وقدار استفاده از وال وعلوم باشد 

و  1حاخــد وقــدار اســتفاده اػ وــال وــورد اضــاره وعلــوم حاشــد ،هنگــام اضــاره . 474 مسأله
 : شود حا خكی اػ ووارد عیل انسام وی ،این اور

کاالی دخگروثل آنكه ظانه  ؛جعییى هّذت .الف برای استفادۀ ، خا وغاػه خا واشحن خا 
ت ػوـان خک سال خا خک واه اضاره داده شـود کـه آن وـد  طـوالنی حاشـد  ،و فرقـی نـدارد 

کوتاه  .  خا
خـا بـرای  کحلـووتر 555وثل آنكه واشـحنی بـرای پيهـودن وسـافت  ؛جعییى هسافث .ب

                                                           
گغار وی ،تر حه عجارت دقحق. 1 که حا اضاره حه وستأضر وا طه اخنكـه وسـتأضر ؛ شود وعلوم حاشد وقدار ونفعتی 

کند خا نه گغار شده استفاده   . حصواهد اػ تهام ونفعت وا
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ص اضاره داده شود ،رفتن اػ وشهد حه قن   1.اػ راه وشص 
کـه ، خک اػ ووارد عکر شده در وسـألۀ قجـل در هر . 475 مسأله الػم اسـت طـول ػوـانی 

ت انسام وی، استفاده اػ وال اضاره شده گـردددر آن ود  ن  در . حنـابراین، شود نحـز وعـح 
ت(« الف»وورد  گر ظانه، )تعحين ود  ولـی ػوـان آغـاػ و ، ای خک ساله اضاره داده شود ا

، )تعحـين وسـافت(« ب»در وـورد اضـاره حاطـل اسـت و ، پاخان خک سال تعحـين نگـردد
گر واشحنی برای وسـافرت اػ وشـهد حـه قـن اضـاره شـود و تعحـين اخنكـه سـفر وـغکور در  ا

گـردد القعده انسام شود خا عی واه عی ه حه آخنده ووکول  طـور صـححح  اضـاره حـه، الحس 
   ؛واقع نشده است

ه که وس ،طنانشه ػوان اضاره در وثال وغکور دو واه حاشد ،الجت  تأضر حتوانـد طوری 
 2.اشكال ندارد، کند صواهد وسافت وغکور را طیدر این دو واه هر وقت ح

ن و وـجهن حاشـد . 476 مسأله ت ػوـان اضـاره نـاوعح  گر آغاػ خا پاخان وـد  اضـاره حاطـل ، ا
   .است

گر و ،حنابراین  کن اسـتوضر ظانها که ظود در آن سا ت خـک سـال ، ای را  بـرای وـد 
که حتوانن ظانهآغاػ خک سال وقتی : اضاره دهد و حگوخد ای برای سكونت ظـود است 

کنن و وعلـوم نجاشـد طـه کنـد  پيدا  اضـارۀ صـحححی ونعقـد ، وقـت حتوانـد ظانـه پيـدا 
 .  نشده است

گــر احتــدای ػوــان اضــاره . 477 مسأله ــی پــس اػ انعقــاد اضــاره قــرار داده  ،ا ت ظاص  وــد 
 ؛ اشدآن وال در اضارۀ فرد دخگر ح، در ػوان انعقاد قراردادهرطند  ،اشكال ندارد، شود

                                                           
ه. 1 گونه، در برظی ووارد تعحين وقدار استفاده اػ وال ،الجت  وثـل آنكـه ؛ انسـام اسـت های دخگری نحز قابـل حه 

اضـاره ، صـفحه وـتن 555ای را برای خک حار استفاده اػ آن اضاره دهد خا دستگاه تاخپ را برای تاخپ  وسحله
که در وسـألۀ حعـد عکـر وی ،خک اػ این ووارد نحز در هرهرطند  ،دهد کـه ، شـود ههان طور  حاخـد طـول ػوـانی 

ن شود، گحرد استفاده اػ وال در آن صورت وی  .  وعح 

گر فرد ،ههحن طور. 2 کنـد واشحن ا کـه وسـاػ ، سواری را وثاًل برای دو واه حدون تعحـين وسـافت اضـاره  طـوری 
کـه حصواهـد طـی حاشد هر ت  ،در حقحقـت - کنـد وقدار وسافتی  تهـام ونـافع سـواری واشـحن در ایـن وـد 

گــغار شــده حاشــد اػ وســألۀ قجــل « الــف»هــایی اػ وــوارد قســهت  اضــاره صــححح اســت )طنــحن وثال - وا
   .شود( وحسوب وی
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ت وثل اخنكه ووضر ظانه کن اسـت و خـک وـاه اػ وـد  که در آن وستأضری سـا ای را 
ساله حه وستأضر دخگری اضاره دهـد و ػوـان آغـاػ آن را خـک  خک، اش حاقی وانده اضاره

 .  واه پس اػ انعقاد اضاره قرار دهند

ت اضـاره در آن عکـر نشـده و  . 478 مسأله گر قرارداد اضاره ونعقد شده و احتـدای وـد  ا
ـی بـرای  نشانه کـه اػ آن برداشـت شـود ػوـان ظاص  و عالوتـی هـن وضـود نداشـته حاشـد 

   1.حاشداحتدای آن حعد اػ انعقاد قرارداد اضاره وی، شروع اضاره قرار داده شده

گــر در هنگــام انعقــاد قــرارداد . 479 مسأله وقــداری اػ ػوــان اضــاره قطعــی و وعلــوم  ،ا
ــد ــو ،حاش ــغار ش گ ــتأضر وا ــدی وس ــاب حع ــه انتص ــتر ح ت بيش ــد  ــی و ــ، دول ــثاًل و ــه و وضر ح

ظانـه »: خـا حگوخـد« ظانه را واهی خک وحلحون تووان حه تـو اضـاره دادم»: وستأضر حگوخد
ػوــان ســكونت  را خــک واهــه حــه خــک وحلحــون تووــان اضــاره دادم و حعــد اػ آن هــن تــا هــر

ت اضـاره هـن وعلـوم « اضارۀ آن واهی خک وحلحـون تووـان اسـت ،کنی و ػوـان آغـاػ وـد 
ل صححح و اضارۀ واهاضارۀ واه ، حاشد  .  حاشدهای حعد حاطل ویاو 

که وعلوم نحسـت طقـدر در شـهر وی . 481 مسأله گر وسافر خا ػاجری  وانـد حـا صـاحب  ا
ولــی ، هــزار تووــان حــه او حدهــد 555هتــل خــا وســافرظانه خــا ونــزل قــرار حگــغارد وــثاًل شــجی 

ل نــاوعلوم حاشــد خت اســتفاده اػ آن وكــان بــراخش حــا رضــا، وانــدن او در غحــر اػ شــب او 
ن نكرده؛ طرف وقابـل اشـكال نـدارد ت را وعـح  طنـحن قـراردادی در  ،انـد ولـی طـون وـد 

ل صححح نحست    .قالب اضاره نسجت حه غحر اػ شب او 

گر حصواهند قرارداد صحححی ونعقد شود و بر طجـق آن وسـافر ،گونه ووارد  در این  ا
کــه حصواهــد حــا پرداظــت روػی هرطنــد  کن  ر وحــلهــزار تووــان حتوانــد د 555روػی  ســا

گحرند وی، شود  :  توانند خكی اػ دو روش عیل را حكار 

گـر »: حه وسـافر حگوخـد 2ظانه حه عنوان قرارداد ُضعاله صاحب .الف تووـان  هـزار 555ا

                                                           
ه. 1 که در وسألۀ  ،الجت  گـر هنگـام انعقـاد ،عکـر شـد« 253»ههان طور  ت اضـاره حـه ، قـرارداد اضـاره ا تعحـين وـد 

 . اضاره صححح نحست، آخنده ووکول شده حاشد

 .  شوددر فصل وربوط حه آن عکر وی ،توضحح وعنای ُضعاله. 2
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گغار وی، حدهی ، هـای دخگـر نحـزکنن و نسـجت حـه شـب ونفعت اوشب ظانه را حه تو وا
کــــه  گــــغار ونفعــــت آن شــــب ظا، هــــزار تووــــان بپــــرداػی 555هــــر شــــب  نــــه را حــــه تــــو وا

 1.«نهاخن وی

اســـتفاده اػ ظانـــه را براخـــت ضـــایز و وجـــاح »: ظانـــه حـــه وســـافر حگوخـــد صـــاحب .ب
ـــه اػای هـــر شـــجانه، دهن وـــی قـــرار کـــه ح هـــزار تووـــان  555روػ اســـتفاده اػ آن  در صـــورتی 

د حه پرداظت عوض( ۀ)احاح «بپرداػی  .وقح 
که در وسألۀ قجل . 481 مسأله ظانه  صاحب، عکر شد در قراردادهای ُضعاله خا احاحه 

که حصواهد قجل اػ پرداظـت وجلـغ آن روػ وی ـی اػ ُضعالـه خـا  حـه، تواند در هر روػ  کل  طـور 
   .احاحۀ ظود برگردد

آوری  تواننـد اػ قـرارداد الـزام برای اخساد اطهحنان ظـاطر اػ ایـن ضهـت وی ،حنابراین
کننــد ت خــک وــاه حــه وج؛ اســتفاده  ســه وحلحــون  لــغواننــد اخنكــه وســافر ونــزل را حــه وــد 

کــه  کنــد  کنــد و در ضــهن آن بــرای ظــود حــق  فســز قــرار دهــد و تصــرخح  تووــان اضــاره 
کــه حــا انســام آن گونــه  فســز حــه نــه ػوــان ، فقــط ػوــان حاقحهانــده فســز شــود، ای حاشــد 

 .شود( عکر وی« 346»در وسألۀ  ،)توضحح بيشتر در این حاره ساری شده

ههشــــون  - د وشــــاحهدر وــــوار« 265و  257»حكــــن وــــغکور در وســــاجل  . 482 مسأله
 : نحز ضاری است - های عیل وثال

کــــه در وقابــــل روػی  کتــــاب خــــا وســــحله - هــــزار تووــــان در اظتحــــار دخگــــری  3ای 
 ؛ گحرد وی قرار

که حه اػای ساعتی  -  ؛ گحرد هزار تووان در اظتحار رانندگان قرار وی 4پارکحنگی 
کــه بــرای اســتفاده اػ آن در وقابــل هــر ســاعت  - حــه ، هــزار تووــان 3وســایل ورػشــی 

 ؛ شود افراد داده وی

                                                           
گـر ونفعـت اوشـب ظانـه» :ظانـه حگوخـد خا اخنكه وسافر حه عنـوان قـرارداد ُضعالـه حـه صـاحب. 1 ات را حـه وـن ا

کنــی گــغار  کــه  ،هــای دخگــر نحــزپــرداػم و نســجت حــه شــب هــزار تووــان حــه تــو وــی 555در عــوض  ،وا هــر شــب 
 . «پرداظتهزار تووان حه تو ظواهن  555در عوض ،ونفعت ظانه را در اظتحار ون قرار دهی
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ل(  ،در تهام ووارد فوق ل خا سـاعت او  که غحر اػ حصش احتدایی اضاره )وانند روػ او 
ـــه حـــه ػوـــان اســـتفاده  ت اســـتفادۀ فـــرد اػ احتـــدا وعلـــوم نحســـت و پـــس اػ آن حـــا توض  وـــد 

خافت وی، اساس وجلغ اعالم شده بر ت وغکور وحاسجه و در ، شـود هزخنه و اضرت ود 
که در وسألۀ  توان اػ راه وی  .  حه ضای اضاره استفاده نهود، عکر شد« 265»هایی 

  اجاره بها 
o انواع اجاره بها 

 : قرارداد« بها اضاره»توان حه عنوان هر خک اػ ووارد زیر را وی . 483 مسأله
در وقابــل  ،ای خــک ســاله اضــاره داده شــود وثــل آنكــه ظانــه؛ عــحن شصصــی .الففف

که وال و خک ص     1.ستأضر بوده استقطعه طالی وشص 
وحلحـون تووـان در  42در وقابـل  ،ای خـک سـاله وثـل اخنكـه ظانـه 2؛کّلی دس رّهفه ب

ۀ وستأضر اضاره داده شود  .عو 
کنــد ؛عمففل .ج ن اضــاره  ت وعــح  کشــاورػ ػوــحن زراعــی را بــرای وــد  در  ،وثــل اخنكــه 

ت اػ وحصوالت والک در ػوحن دخگر وراقجت نهاخد  .  وقابل اخنكه در آن ود 
اش را حـه شصصـی )وـثاًل علـی( خـک سـاله اضـاره وثل اخنكه فـرد وغـاػه ؛هًفعث .د
ی حاشد ،دهد ت وال و  .  در وقابل آنكه ونفعت ظانۀ علی )وستأضر( در آن ود 
   3.وثل حق  تحسحر ؛حّك لابل يمل و ايحمال .  ه

ه است اضاره، در بيشتر وواردشاخان عکر است،  ی در عو  کل   . بها 
o 4هاشرايط اجاره ب 

ن بــوده و وــجهن نجاشــد . 484 مسأله و نحــز اػ نظــر نــوع )هــر خــک اػ  اضــاره بهــا حاخــد وعــح 
                                                           

ن توان اضاره وی ،ههحن طور. 1 ی در وعح  کل   . قرار داد بها را حه صورت 

ن توضــحح بيشــتر در وــورد. 2 ــی در وعــح  کل  ــه و  ــی در عو  کل  ــا  65»در وســاجل ،وعنــای عــحن شصصــی و  « 62ت
 . شد عکر

 .  گردد بيان وی« 5334»در وسألۀ  ،و وعنای حق  تحسحر« 643»در وسألۀ  ،توضحح اقسام حق  . 3
کــه در ایــن قســهت عکــر وــی ،. شــاخان عکــر اســت4 ــر شــراخطی  ــر تســلحن »وــواردی ههشــون  ،شــودعــالوه ب قــدرت ب

 بها شرط است.  نحز در اضاره - حا توضححات وشاحه آنشه در فصل بيع عکر شد - «ِطْلق بودن آن»و « بها اضاره
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ات آن ، وــوارد عکــر شــده در وســألۀ قجــل( و ههــحن طــور وقــدار و صــفات و ظصوصــح 
ص حاشد  ؛ وشص 

گــر اضــاره بهــا وجلغــی پــول اســت وقــدار آن وعلــوم حاشــد کــاال اســت وــثاًل ا گــر  ، و ا
ــداػه ــا وشــاهده ان ــه خ ــا پيهان ــا وػن خ کــاال وتعــارف  اش ح کــه در وــورد آن  )هــر وعحــاری 

ن حاشـداست( و ههحن طور صـفات و ویژگـی گـر عهـل اسـت هـاخش وعـح  ت و  ،و ا وـد 
ص حاشد ت عهل وشص  ت و نوع ونفعت وعلـوم حاشـد کحفح  گر ونفعت است ود  و  و ا

گر حق ت آن ،است ا ن حاشد 1نوع حق  و ود   .  وعح 
کـه در وجاحـث قجـل عکـر شـداػ توضـ، شرح بيشتر درحارۀ وعلوم بودن وـال ، ححاتی 

 .  شود روشن وی
ن  . 485 مسأله گر فرد وثاًل واشحنی را برای رفتن اػ وشهد حه قن حـه وجلـغ وعـح  وـثاًل  -ا

کنــد و وــ - هــزار تووــان 655 ی را تــا فــالن ســاعت حــه اضــاره  گــر و کنــد ا ی شــرط  وضر حــا و
هــن حــه او هــزار تووــان دخگــر  455، هــزار تووــان اضــاره بهــا 655عــالوه بــر ، وقصــد برســاند

ی را تا فالن ساعت نرساند حدهد گر و که ا کند  تووـان حـه او  هـزار 455، خا وستأضر شرط 
ه نهاخد بریء، هزار تووان دخگر 455حدهد و وساػ حاشد ظود را نسجت حه  اضاره و ، الغو 

 ؛وطابق شرط عهل شود و حاخد شرط آن صححح است

گر اضاره  ا ا ن حاشد او   ؛ تاضاره حاطل اس، بها ناوعح 
بهــای آن حســتگی حــه ػوــان  کنن و اضــاره  ایــن واشــحن را اضــاره وــی»: وثــل آنكــه حگوخــد 

تووان و  هزار 655بها  اضاره ، اگر فالن ساعت ورا حه وقصد برسانی؛ رسحدن حه وقصد دارد
اگر فالن ساعت ورا »: خا حگوخد؛ «خک وحلحون تووان است، اگر فالن ساعت زودتر برسانی

گــر حعــد اػ آن برســانی 655اضــاره بهــا  ،حــه وقصــد برســانی هــزار تووــان  455، هــزار تووــان و ا
 . «حاشد وی

گر قرار وغکور حه صورت ُضعاله حاشد صححح استشاخان عکر است،  وثل آنكه ؛ ا
گر واشحنت را در اظتحارم قـرار دهـی و فـالن سـاعت وـرا حـه وقصـد برسـانی»: حگوخد ، ا

                                                           
ت بودن ،وانند اخنكه حق  وغکور. 1 ت است و نحز در صورت ووق  ت آن طقدر است ،داجهی خا ووق   . ود 
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گــر فــالن ســاعت زودتــر 655 خــک وحلحــون تووــان حاحــت حــق  ، برســانی هــزار تووــان و ا
گـر واشـحنت را در اظتحـارم قـرار دهـی و فـالن »: خـا حگوخـد؛ «پرداػمالزحهه )ُضْعل( وی ا

گـر حعـد اػ آن برسـانی 655ساعت ورا حه وقصد برسانی  هـزار تووـان  455، هزار تووان و ا
 .  «پرداػم حاحت حق  الزحهه )ُضْعل( وی

گر در ضهن اضاره قرار حگغارن . 486 مسأله که اضاره ا کنند  بها خا حصشـی اػ  د و شرط 
گـردد - طه رأسی و طه قسطی -آن حا تأظحر داده شود   ،حاخد ػوان پرداظت آن وعلوم 

کثری حاشدهرطند  ا کـه قـرار اسـت خـک دفعـه وثاًل در وـال االضـاره؛ حه صورت حد  ای 
کثر تا سه واه دخگر پرداظت شود ،داده شود  .  گفته شود حدا

که اضاره در صو ،طور ههحن  کـه در هـر قسـط ، بها قسطی حاشـد رتی  حاخـد وقـداری 
ص شود، شود پرداظت وی  .  وشص 

گــر هنگــام اضــاره . 487 مسأله کاســجی « بهــا اضــاره »، ا کــه  را اػ طحزهــایی قــرار دهنــد 
   ؛اضاره حاطل است، وانند شراب خا وال غصجی ،کردن حا آن حرام است

ه گر  ،الجت  ه« بها  اضاره»ا ی در عو  کل  د و وستأضر قصد داشـته حاشـد حاش 1حه صورت 
آن را اػ وــال ، آن را اػ وــال حــرام بپــرداػد خــا حــدون اخنكــه طنــحن قصــدی داشــته حاشــد

حدهحش حـه وـوضر ادا نشـده ، ولی حا پرداظت حرام؛ اضاره صححح است، حرام حدهد
   2.و حاخد آن را اػ وال حالل حدهد

گر در اضـارۀ ػوـحن زراعتـی . 488 مسأله قـرار داده اضـاره بهـا وحصـول ههـان ػوـحن ، ا
 وثـل نصـف خـا، بها حـه صـورت وشـاع حاشـد  طه اخنكه اضاره؛ اضاره حاطل است، شود

م وحصول آخندۀ ػوحن گنـدم  555وثل ، خا وشاع نجاشد، خک سو  گـرم اػ وحصـول  کحلـو 

                                                           
کاس حا فرض اخنكه. 1 که  ـی  وثاًل اضاره؛ جی حا آن حرام حاشداػ طحزهایی نحست  کل  بها وجلغی پول حه صـورت 

ه بوده است  . در عو 

ــه. 2 گرفتــهاالضــاره در وــورد وــال ،الجت  ــق  کــه حــه آن ظهــس تعل  آن را حاحــت ، و وســتأضر حــدون دادن ظهــس ای 
تأضر حـه شـود و حـدهی وسـوالـک آن وـی، دواػده اواوی حاشد ۀطنانشه ووضر شحع، بها حه ووضر داده اضاره

ـۀ  اسـت وظهـس اضـاره هرطند وسـتأضر ورتكـب وعصـحت شـده ،شودووضر حاحت اضاره ادا وی بهـا حـه عو 
ی )وستأضر( ونتقل وی  .  شودو
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ــۀ وســتأضر قــرار دهنــد 555خــا اخنكــه اضــاره بهــا را ، ههــان ػوــحن گنــدم در عو  گــرم   ،کحلــو 
   ؛ن حاشدوشروط بر اخنكه اػ ههان ػوح

ــه کــه حــه عنــوان اضــاره بهــا قــرار داده وــی ،الجت  گــر وحصــولی  هنگــام اضــاره ، شــودا
  1.اشكال ندارد، ووضود حاشد

نــی اضــاره دهــد انســان وی . 489 مسأله ت وعح  ــل  ،توانــد ػوحنــی را بــرای وــد  در وقاب
ن حسـاػد، اخنكه وستأضر در آن ػوحن ـت و انـداػۀ وعـح  کحفح  خـا آن را حـا ویژگـی و  حناجی حا 

کـردن نهـر خـا حفـر طـاه و واننـد آن حـه صـورت  انداػۀ کاشتن درظت و ضـاری  ن حا  وعح 
 2.حاع در آورد

 بها وطالجه و تحويل ونفعت وال وورد اجاره و اجاره 

o  وطالجه 
وــال وــورد اضــاره و  والــک ونفعــت، وســتأضر، حــا انســام قــرارداد اضــاره . 491 مسأله

 ؛ شود بها وی والک اضاره ، وضرو

که هر خک وی وال را )که حـا قـرارداد اضـاره والـک شـده( اػ دخگـری تواند این  ػوانی 
کند  : دو صورت دارد، وطالجه 

ــرارداد اضــاره .الففف ــرای پرداظــت اضــاره ، هنگــام ق ــرار دادن  ب ــار ق ــا در اظتح بهــا خ
کرده، ونفعت وال وورد اضـاره گرفتـه و شـرط  ـی در نظـر  طـه اخنكـه حـه ؛ انـد ػوـان ظاص 

ـت وت عـارف و وعهـول بـودن آن خـا وطـرح شـدن در این اور تصرخح شده حاشد خـا حـه عل 
   3؛اضاره بر اساس آن واقع شده حاشد، گفتگوی اضاره و وانند آن پيش

                                                           
که والک ػوحن و وحصول ووضود آن وی. 1 سـاس ههـان ؛ ػوحن را حه دخگـری حفروشـد، حاشد وثل آنكه فردی 

کند و اضاره بها را وحصول وو  .  ضود آن قرار دهدػوحن را اػ او اضاره 

ـق حـه وسـتأضر اســت و وی ،حنـابراین. 2 ت اضـاره وتعل  تواننـد در ضـهن اضـاره شــرط  ونـافع ػوـحن در طـول وــد 
ت که برای ووضر احداث وی، کنند وستأضر در طول ود  کند اػ حناء و اوكاناتی   .  شود نحز استفاده 

گردخد« 354»که در وسألۀ  ،خک اػ اقسام شرط هر. 3  .  بيان 
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کـه اضـاره ، وثل آنكه در اضارۀ خک سالۀ ونزل گغاشـته حاشـند  بهـا حـه صـورت  قرار 
گغاشـته حاشـند ؛ اقساط و در آظر هر واه پرداظت شود خا در اضارۀ دو سالۀ وغاػه قـرار 

 ؛ گرفته شود« پيش»، های هر سال در احتدای ههان سال و حه اصطالحب اضاره
 .  شود بر اساس قرارداد عهل وی ،در این صورت

 ؛ طنحن شرطی نشده حاشد ،هنگام اضاره .ب
بهــا حــق  وطالجــۀ   نــه وســتأضر قجــل اػ در اظتحــار قــرار دادن اضــاره، در ایــن صــورت

گغاشــتن ونفعــت وــال ونفعــت وــال وــورد اضــاره را دارد و نــه وــوضر قجــل  اػ در اظتحــار 
کند، وورد اضاره  .  حق  دارد اضاره بها را وطالجه 

o تحويل 
کــه قــرارداد بــر وــ . 491 مسأله وضر واضــب اســت ونفعــت وــال وــورد اضــاره را در ػوــانی 

ه حه شراخط ، اضاره اقتضای آن را دارد که این ػوان حا توض  در اظتحار وستأضر قرار دهد 
بها را در طنحن ػوانی حه وـوضر  ستأضر حاخد اضاره و ،ههحن طور؛ قرارداد وتفاوت است

  ؛تحویل دهد
ه که و ،الجت  که بر او واضب اسـت، اػ تحویل، وضر خا وستأضردر وواردی  ، در ػوانی 

کند  .  بر دخگری تحویل واضب نحست، اوتناع 
ــ . 492 مسأله ط رار دادن وــال وــورد اضــاره توســحكــن لــزوم خــا عــدم لــزوم در اظتحــار ق

 : طند صورت دارد، وضرو

که وال وورد اضاره حه وستأضر تحویل داده .الف طه اخنكه ؛ شود  شرط شده حاشد 
ت وتعارف و وعهول بودن آن خـا وطـرح  حه این شرط تصرخح شده حاشد خا اخنكه حه عل 

 ؛ اضاره بر اساس آن واقع شده حاشد، گفتگوی اضاره و وانند آن شدن در پيش
ـا ،طنحن شرطی وضـود نـدارد .ب گـرفتن آن ، آن وـالاسـتفاده اػ  او  تنهـا حـا تحویـل 
کتاب در بيشتر ووارد، پغیر است اوكان  ؛ وانند اضارۀ اشحاجی ههشون ظرف خا 

 . ووضر حاخد وال وورد اضاره را حه وستأضر تحویل دهد ،در این دو صورت )الف و ب(
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 ؛ شرط تحویل وال نشده و اوكان استفاده اػ وال حدون تحویل آن وضود دارد .ج
وثـل آنكـه واشـحن را بـرای ؛ تحویـل وـال بـر وـوضر الػم نحسـت ،ورت )ح(در این ص

گـر شـرط تحویـل صـورت نگرفتـه حاشـد کـه ا توانـد  وـوضر وی، بردن اسجاب اضاره دهـد 
ظــود نحــز در واشــحن حضــور داشــته حاشــد و واشــحن را حــه وســتأضر ، هنگــام حهــل حــار

 .  تحویل ندهد
گر و . 493 مسأله که تحویل بر او واضب است ا و  275»که در وساجل  -وضر در ػوانی 

آن را اػ وســتأضر ، اػ تحویــل اوتنــاع ورػد خــا پــس اػ تحویــل - توضــحح داده شــد« 274
کند وستأضر وی، حگحرد  : تواند حه هر خک اػ اوور عیل اقدام 

اضــاره را فســز نكنــد و وــوضر را وسجــور حــه تحویــل نهاخــد )وگــر آنكــه اوكــان  .الففف
 .  د(تحویل دادن برای ووضر وضود نداشته حاش

الهثـل  ولـی اضـرت ؛ بهای قـراردادی را حدهـد اضاره را فسز نكند و تهام اضاره  .ب
که وال وورد اضاره حه او تحویل داده نشده تی  اػ وـوضر وطالجـه  ،ونافع را نسجت حه ود 

 .  کند
کند و در صورت فسز .ج  . ظواهد آود« 346»حكن آن در وسألۀ ، اضاره را فسز 

گر وستأضر اضـاره  . 494 مسأله ر ناـرداػدبهـا ر ا کـار عیـل وـ، ا در ػوـان وقـر  وضر بـين دو 
ر است  :  وصح 

کنـد اضـاره را فسـز نكنـد و وسـتأضر را حـه پرداظـت اضـاره  .الف وگـر ؛ بهـا وسجـور 
ی توانایی پرداظت نداشته حاشد  .  آنكه و

خافـت دیرکـرد حاحــت تـأظحر در پرداظـت اضــاره  ــۀ  ،بهـا در کــه دیـن در عو  در صـورتی 
 1.ضایز نحستوطلقًا  ،وستأضر حاشد

                                                           
ۀ وستأضر حاشد ،بها  گر اضارها. 1 کـه غالـب وـوارد در اضـارۀ وسـكن و ولـک طنـحن  - وجلغی بر عو  ههـان طـور 

که طنحن اضاره - است اػ  ،تهام احكام دین در وورد آن ضـاری اسـت، بهایی دین )حدهی( است  اػ آنسا 
گـــر حـــدهكار )وســـتأضر( ر نداشـــته، ضهلـــه اخنكـــه ا ـــدهی را در ووعـــد وقـــر  ـــایی پرداظـــت ح ـــا ، حاشـــد توان ح

کـه در فصـل  حـه او وهلـت حدهـد تـا ، طلجكـار حاخـد حـدون وطالجـۀ دیرکـرد، شـود عکـر وی« دیـن»توضححاتی 
ن والی آن را بپرداػد  . حسب تهك 
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کند و در صورت فسز .ب  . ظواهد آود«346»حكن آن در وسألۀ ، اضاره را فسز 

  1استفادۀ غحر وجاز( –ضهان وال وورد اجاره )تلف يا نقص 
ت اضـاره . 495 مسأله در دسـت وسـتأضر حـه « اوانـت»نـوعی  ،وال وورد اضاره در ود 

 ؛ رود شهار وی

ــا وعحــوب شــود ،حنــابراین ــرود خ ــين ب گــر در، طنانشــه اػ ب ــاهی  ا کوت نگهــداری اػ آن 
خاده ی نهوده کرده خا در استفاده اػ آن ز ه را بيش اػ انداػه حار ، رو وثل اخنكه وسحلۀ نقلح 

 3.ضاون نحست ،در غحر این صورت و 2است ضاون، کرده
   ؛حكن این وسأله در اضارۀ حاطل نحز ضاری استشاخان عکر است، 

ــه کــه وــوضر در ضهــ ،الجت  کـــصححــ ۀن اضــارـحكــن صــورتی  ر ـرده وستأضـــح شــرط 
عکــــر « 275»در وســــألۀ  ،دـن آن حاشـــــظســـارت وارد شــــده را ضجــــران نهاخــــد خــــا ضاوــــ

 .  ودـش وی

کــولر . 496 مسأله ــواػوی اػ قجحــل  گــر ل ــه وســألۀ قجــل ا ــه ح ــا توض  الوــپ و ، آحگــروكن، ح
کوتـاهی وسـتأضر در نگهـداری اػ  - وانند آنكه ههراه حـا ونـزل اضـاره داده شـده حـدون 

خاده ی در  آن خا ز    .وستأضر ضاون نحست، ظراب شود - استفادهرو

حكــن صــورت شــرط ضــهان خــا ضجــران ظســارت وارد شــده در شــاخان عکــر اســت، 
                                                           

که در این قسهت عکر وی. 1 نقـص خـا اسـتفادۀ غحـر وسـاػ ، حكن ضهان وال در صورت تلـف ،شود وساجلی 
ت خا عدم صح  ؛ اػ آن است حـه  233» وسـاجلدر  ،ت اضاره و ونافع اػ بـين رفتـۀ آناحكام وربوط حه صح 

 .  عکر شد «حعد
که ،ضاون بودن فرد نسجت حه وال. 2  :  حه این وعنا است 

گر وال اػ بين برود .الف گر وال اػ اشـحای وثلـی اسـت؛ شود عوض و حدل آن حه عهدۀ فرد ثاحت وی، ا ، خعنی ا
گر قحهی است  .  دقحهت آن را بپرداػ ،حاخد وثل آن و ا

گر نقصـی بـر وـال وارد آخـد .ب کـه حـه آن ، ا بـر عهـدۀ ، شـود گفتـه وی« أرش»تفـاوت قحهـت صـححح و وعحـوب 
ـت « 5353و  5352»در وسـاجل  ،«وثلـی و قحهـی»توضـحح وعنـای ؛ شـود شـصص ثاحـت وی کحفح  و توضـحح 

 . عکر شده است« 323و  324»در وساجل  ،«أرش»وحاسجۀ 

کوتاهی د. 3 که حاعـث ضـهان فـرد ویتوضححات بيشتر درحارۀ  ف غحر وساػ  اػ ، گـردد ر نگهداری وال و تصر 
 . شود فههحده وی، گردد عکر وی« 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 
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وضر و ط وـسم وغکور توػههحن طور حكن لزوم تعهحر فوری لوا، شودوسألۀ حعد عکر وی
 .  شود فههحده وی« 234»اػ وسألۀ  ،احكام وربوط حه آن

گر و . 497 مسأله کرده حاا که در صورت تلـف خـا وعحـوب شد وضر هنگام اضاره شرط 
خـادههرطند  -وورد اضاره  شدن وال کوتاهی در نگهـداری خـا ز ی در اسـتفاده  حدون  رو

کـاهش  - حاشد انًا ضجران نهاخد و وثـل خـا قحهـت خـا  وستأضر ظسارت وارد شده را وس 
 ؛ حاشد و الػم است طجق شرط عهل شود طنحن شرطی صححح وی، قحهت را بپرداػد

گر ووضر کند در صورت تلف خا وعحوب شدن  ولی ا کوتاهی هرطند  -شرط  حدون 
خاده ی حاشد خا ز کاهش قحهت را حدهكار حاشـد - رو طنـحن ، وستأضر وثل خا قحهت خا 

 1.حاشد شرطی صححح نهی
ه . 498 مسأله که وثاًل وسحلۀ نقلح  کـرده کسی  کـاال اضـاره  طنانشـه  ،ای را برای حهل 

کـه در اضـاره شـرط شـده  حا آن بـيش اػ انـداػه کـه انـداػۀ حـار ، حـار بجـردای  خـا در وـواردی 
                                                           

م )کـه صـححح نحسـت( ،شاخان عکر است. 1 ل« نتحسـه»حـه صـورت شـرط  ،شـرط در وـورد دو  حـه  ،و در وـورد او 
که وعنای این وی «فعل»صورت شرط   . گردخد عکر« 355و  477»در وساجل  ،دو نوع شرط حاشد 

کــه م )شــرط نتحســه( توضـحح بيشــتر در وــورد فــرق بــين شــرط فعــل و نتحسـه اػ ایــن قــرار اســت   ،در وــورد دو 
گر وال وضر شرط ویو که ا خادههرطند  - کند  کوتاهی خا ز ی حدون  ـه، تلف خا ناقص شـود - رو اش  وسـتأضر عو 

کا گونه ووارد هش قحهت حاشدودیون و حدهكار حه عوض خا  ـب تهام آثـار وـدی، که در این  ون بـودن بـر آن وترت 
ی؛ گردد کـه حـدهكار و ، وثل اخنكه حا فوت و گردخده و ساس تقسحن ارث شـود و اػ آنسـا  احتدا حدهی وحاسجه 

ۀ افراد ی وی، ودیون شدن عو  کسی نهی شرعًا دارای اسجاب و عواول ظاص  کـرد حاشد و  ن تواند تنهـا حـا شـرط 
کند، بر فرد دخگر خـه )توضـحح وـورد ضـهان در  ،حدهی والی اخساد  ـی واننـد ضـهان در عار وگـر در وـوارد ظاص 

خــه ولــی عقــد اضــاره  ،شــرط وــغکور در اضــاره حاطــل اســت ،حنــابراین .در فصــل وربــوط حــه آن ظواهــد آوــد( ،عار
 ؛ حاشد صححح وی

ل ا در وـورد او  حـدون اخنكـه ، بـر دخگـری واضـب شـود شـود انسـام عهلـی )شـرط فعـل( شـرط ووضـب وی، او 
گــردد گــر وــال تلــف خــا نــاقص شــود»: خعنــی وحتــوای شــرط طنــحن اســت؛ دیــن شــرعی اخســاد  در هرطنــد  - ا

خاده کوتاهی خا ز که حا  ی وسـتأضر نجـوده وواردی  ی حـه وجلغـی خـا عـوض وـال حـدهكار نحسـت، رو ـۀ و ولـی  - عو 
،  طنانشـه فـرد حـه شـرط عهـل نكنـد ،در این ووارد .وال وغکور را حه طرف وقابل حدهد )تكلحفًا( واضب است

ـب نهی ،گناهكار اسـت وـثاًل بـر ورثـۀ فـرد واضـب نحسـت آن وجلـغ را اػ ، شـود ولـی آثـار حـدهی و دیـن بـر او وترت 
کنند کسر  که اػ ثلث والش پرداظت شود ،واترک  کرده حاشد   .  وگر آنكه وصحت 

ـف اػ وـوضر وـی، رط را ناـرداػدطنانشه وثاًل وستأضر وجلـغ وـورد شـ ،در طنحن ووردی توانـد حـه ضهـت تصل 
 . اضاره را فسز نهاخد، عهل حه شرط
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  حاخد عـالوه بـر تهـام اضـاره، حا آن بيش اػ وقدار وعهول و وتعارف حار بجرد، شرط نشده
   .الهثل حهل وقدار اضافه حار را هن بپرداػد اضرت ، بهای قراردادی

گر آن وسحله تلف خا وعحوب شود ،طور ههحن ضاون وثل خا قحهـت )در صـورت ، ا
کا  .  حاشد هش قحهت )در صورت وعحوب شدن( نحز ویتلف( و 

نی اضـاره  ،ههحن حكن ه را برای حهل حار تا وسافت وعح  که وسحلۀ نقلح  در ضایی 
ا بيش اػ آن وسافت حار برده نحز ضاری است ،کرده  .  او 

کرده  . 499 مسأله کاری غحر اػ آنشه برای آن اضاره  گر وستأضر وال وورد اضاره را در  ا
گحرد  کنـد وثاًل وسحلۀ -حكار  نـی اضـاره  ه را برای بردن ظانوادۀ ظود حه وحل  وعح  ، نقلح 

کار حا آن حهل حار نهاخد  ا حه ضای این  بهای قراردادی را بپـرداػد و  حاخد تهام اضاره -او 
گر اضرت، عالوه بر آن فاوت آن را نحز حدهد  حه وا، الهثل حهل حار بيشتر حاشد  ا  .  الت 

نـــی اػ  . 511 مسأله گـــر فـــردی وـــثاًل اتـــاق وعح  کنـــد و آن را ا هتـــل و واننـــد آن را اضـــاره 
ــت؛ تحویــل حگحــرد ــاق دخگــری اس ــا اشــتجاهًا اػ ات ــا عهــدًا خ کنــدفاو  ــر ، اده  ــد عــالوه ب حاخ
الهثـل اسـتفاده اػ اتـاق دخگـر  اضـرت ، بهای قراردادِی اتاق اضاره شده پرداظت اضاره

 .  را هن بپرداػد

 اجاره دادن وال اجاره شده 
ــالی را . 511 مسأله ــد و ــتأضر حصواه ــر وس گ ــد ا ــاره ده ــری اض ــه دخگ ــرده ح ک ــاره  ــه اض ، ک

د حاشد حه اخنكه وستأضر آن را حه دخگری اضـاره ندهـد خـا  طنانشه اضاره وشروط خا وقح 
کنــد کنــد، فقــط ظــودش اػ آن اســتفاده  در غحــر ایــن ؛ وســتأضر حاخــد طجــق توافــق عهــل 

که در وسألۀ  تواند وی ،صورت  .  آن را اضاره دهد، شود عکر وی« 352»حا شراخطی 
د حه استفادۀ ظود فرد خا اضـاره نـدادن آن  توضحح حكن اضاره که وشروط خا وقح  ای 

 .  شود در دو وسألۀ حعد عکر وی، حه دخگری است
گر و . 512 مسأله کـه ، وضر وال را فقط برای استفادۀ ظود وستأضر اضاره دهدا طـوری 
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که وی 1،قحد اضاره حاشد «استفادۀ ظود وستأضر» کنار  وثاًل پدری  ظواهد فرػندش در 
کند طنانشـه ، اش را حـا توضـحح وـغکور حـه او اضـاره دهـد خک طجقه اػ ظانه ،او ػندگی 

م حاطل است، وستأضر )فرػند( آن را حه دخگری اضاره دهد  2.اضارۀ دو 
کنـد ،حنابراین م اػ ظانـه اسـتفاده  گر وستأضر دو  کـه اػ ایـن اوـر اطـالع  ،ا در صـورتی 

کـه در اضـارۀ   ل حاخـد اضـارهوسـتأضر او   ،کـار اسـت و در هـر حـال گناه، داشته بهـایی را 
ل حا و م او  کـه وسـتأضر دو  تی  گغاشته حه او بپرداػد و طنانشه اضرت الهثل ود  وضر قرار 

کرده ل حاشـد بيش اػ اضاره  ،اػ ظانه استفاده  الػم اسـت ، بهـای قـراردادی در اضـارۀ او 
ل واوس فاوت را حه و تأضر او   .  وضر بپرداػدحه الت 

م، شاخان عکر است طـه اطـالع اػ ایـن اوـر داشـته و طـه  - ضاون بـودن وسـتأضر دو 
ل خا و - نداشته رعاخـت  ،وحل  اشكال است و در این وـورد، وضرنسجت حه وستأضر او 

 .  وقتضای احتحاط ترک نشود
گــر وــ . 513 مسأله کــه وســتأضر وــال وــورد اضــاره را حــه ا کنــد  وضر هنگــام اضــاره شــرط 

کنـد فقـط ظـودش اػ  طـه شـرط حـه  -آن اسـتفاده نهاخـد دخگری اضـاره ندهـد خـا شـرط 
ـت وتعـارف و وعهـول بـودن آن خـا وطـرح  صورت صـرخح عکـر شـده و طـه اخنكـه حـه عل 

ــع شــود ، گفتگــوی اضــاره شــدن در پــيش ــر اســاس آن واق ــتأضر  -اضــاره ب طنانشــه وس
کرده و آن را اضاره دهـد کـرده برظالف شرط عهل  م نحـز ههاننـد  3،گنـاه  ولـی اضـارۀ دو 

ل صححح   ؛ استاضارۀ او 
ــه ل ویوــ ،الجت  کنــد وضر او  ــز  ل را فس ــا وســتأضر او  ــارۀ ظــود ح ــد قــرارداد اض و در  توان

                                                           
ــد»توضــحح وعنــای اضــارۀ . 1 ــا اضــارۀ « وقح  وســألۀ  در، شــود کــه در وســألۀ حعــد عکــر وی« وشــروط»و فــرق آن ح

 . عکر شد« 253»

گر وستأضر حا رعاخت قحد وغکور آن را حه دخگری اضـاره دهـد. 2 ه ا وثـل اخنكـه ػنـی پـس اػ ؛ نـدارد اشـكال، الجت 
کــرد کــه در ، آنكــه ظانــه را بــرای اســتفادۀ ظــودش اضــاره  کنــد و طــون حــا توضــححاتی   ،لــد طهــارمضاػدواح 

هرطنـد ػن  -بر شوهر واضـب اسـت  تأوحن وسكن ػن ،شود عکر وی «زوضه ۀنفق» وجحث ،«نفقات»فصل 
 . ه شوهر ظوخش اضاره دهدآن ػن ظانه را برای استفادۀ ظودش ح - ظودش ظانه داشته حاشد

ل . 3 گر حا رعاخت شرط اضارۀ او  کنـد  -ولی ا کـه حعـد اػ اضـاره اػدواح  وشاحه آنشه در پاورقی قجل در وـورد ػنـی 
 . اشكال ندارد، آن را اضاره دهد - عکر شد



    / اضاره 

 . ظواهد آود«346»حكن آن در وسألۀ ، صورت فسز
گر وستأضر وساػ حاشـد وـال را حـه دخگـری اضـاره دهـد . 514 مسأله اضـاره دادن آن  1،ا

 : حه دخگری طند صورت دارد

که اضا .1 کهتر اضاره دهدوستأضر حصواهد آن را حه ههان قحهتی  کرده خا   ؛ ره 
م صححح وی ،در این صورت  .  حاشد اضاره دو 

کـرده .2 طـه  -اضـاره دهـد ، وستأضر حصواهد آن را حه قحهتی بيشـتر اػ آنشـه اضـاره 
وـثاًل در خكـی اضـاره  -بها در هر دو اضاره واننـد هـن حاشـد خـا وتفـاوت اخنكه نوع اضاره 

خال»بها    ؛ حاشد« االک»خا « دخنار»و در دخگری « ر
 :  ظود دارای دو فرض است ،این صورت

اشـــی، تغحيراتـــی وثـــل تعهحـــر، وســـتأضر در راحطـــه حـــا وـــال اضـــاره شـــده .الفففف ، نق 
ـل شـده، انسام داده خا نسجت حه آن وال ...سفحدکاری و  ،ظسـارت خـا غراوتـی وتحه 

 ؛ نگهداری اػ آن حاشد برای نظافت خاهرطند 
ــه؛ اســتاضــاره دادن آن صــححح ، در ایــن فــرض واضــب حاخــد حنــابر احتحــاط  ،الجت 

خادی اضاره   .  وتناسب حا آن تغحيرات خا غراوت حاشد، بها وقدار ز
 ؛ تغحير خا غراوتی صورت ناغیرفته .ب

گر وال وورد اضاره ،در این فرض کشـتی حاشـد ،ا اضـاره دادن آن  ،ظانه خـا وغـاػه خـا 
گر غحر اػ اخنها  فتوی  حنابر   .  واضب ضایز نحستنابر احتحاط ح ،حاشد -وثل ػوحن -و ا

که در وسألۀ قجل عکر شـد . 515 مسأله الػم نحسـت اخسـاد اوـوری ثاحـت در ، تغحيراتی 
کـردهحنابراین،  .وال وورد اضاره حاشد گر فـرد ونزلـی را اضـاره  طنانشـه لـواػوی واننـد ، ا

ظــواب در آن حگــغارد و حصواهــد آن را حــه وجلــغ  تصــت، فــرش، کــولر، حصــاری، خصشــال
خادی اضاره، اضاره دهد بيشتر حه دخگری بها وتناسب حا آن تغحيـرات  طنانشه وقدار ز

 .  اشكال ندارد، حاشد

                                                           
 وضــود نداشــته، «وســتأضر وــال را حــه دخگــری اضــاره ندهــد»قحــد و شــرطی وجنــی بــر اخنكــه  ،خعنــی در اضــاره. 1

 . حاشد



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه اضـاره « 352»در وواردی اػ وسألۀ  . 516 مسأله که وسـتأضر وسـاػ نحسـت وـالی را 
طنانشـه آن را حـه  - «ب»واننـد قسـهت  - حه وجلغ بيشتر حه دخگـری اضـاره دهـد ،کرده

م حاطـل ، وجلغ بيشتر اضـاره دهـد م 1اسـتاضـارۀ دو  حاخـد اضـرت الهثـل  ،و وسـتأضر دو 
ل بپرداػد  ؛ استفاده اػ آن وال را حه وستأضر او 

ه  ل حاشـد ،الجت  گر اضرت الهثل وغکور بيشتر اػ اضاره بهای قراردادی در اضارۀ او  ، ا
ل نهی خافـت  وستأضر او  م در تواند بيشتر اػ وقدار اضاره بهـای اضـارۀ اول اػ وسـتأضر دو 

 .  کند

ــر ظا گ ــهپــس ا ــه  ن ــه  4ای را ح ــر و غراوــت ح ــدون تغحي کــرده و ح وحلحــون تووــان اضــاره 
ت اسـتفاده  2 وحلحـون تووـان  5وحلحون تووان حه دخگری اضاره داده و اضرت الهثل ود 

 الهثـل اضرت، ولی طنانشه در وثال فوق؛ وحلحون تووان است 5تنها وستحق  ، حاشد
ل بيشتر اػ ، وحلحون تووان حاشد 3 ل ) وقدار اضاره وستأضر او  وحلحـون  4بهـای اضـارۀ او 

 . استحقاق ندارد، تووان(
ــت . 517 مسأله ــححح اس ــده ص ــاره ش ــال اض ــاره دادن و ــه اض ک ــواردی  ــرد ، در و ــر ف گ ا

کل  اضاره  ی حا  کهتر خا وساو ، بهـای قجلـی اضـاره دهـد قسهتی اػ وال اضاره شده را حه 
گــر تغحيــر خــا غراوتــی نســجت حــه وــال صــورت نگرفتــه حاشــد ــی ا ره صــححح اضــا، حت 

 ؛ حاشد وی

خالیی را خک ساله حه  وثالً   کند 45فرد ظانۀ و در این صـورت ، وحلحون تووان اضاره 
کهتر اضاره دهد 45حه  تواند حصشی اػ آن را وی  2.وحلحون تووان خا 

پرداظــت خــا عــدم پرداظــت وجلغــی حــه عنــوان ، «352»در حكــن وســألۀ  . 518 مسأله
                                                           

کشتی، این حكن در وورد ظانه. 1  . واضب است، حنابر احتحاط فتوی  و در سایر وواردحنابر  وغاػه و 

ه2 د تشـكحل شـده، هرطنـد در قالـب خـک قـرارداد اگر اضارۀ اول اػ وواردی حاشد که عرفًا اػ اضاره ،. الجت  های وتعـد 
وحلحون  555واحد وستقل است، خک ساله حه  55ر را که وشتهل ب ساظتهانیونعقد شده حاشد، وثل اخنكه فرد 

وحلحون تووان حاشد، در  55ای عرفًا حه وعنای اضارۀ هر واحد، خک ساله حه وجلغ تووان اضاره کرده و طنحن اضاره
ل شدن غراوت، هر واحد را خک ساله حه وجلغـی این صورت وستأضر نهی تواند حدون انسام تغحيرات خا وتحه 

کـه  ن تووان اضاره دهد، هرطند تهام واحدها را اضاره ندهد و وسهوع اضارهوحلحو 55بيش اػ  بهـای واحـدهایی 
 وحلحون تووان نشود.  555در طول سال اضاره داده، بيش اػ 



    / اضاره 

کــن شــدن وجلــغ اضــا  .شــود( اثــری نــدارد بهــا وی ره رهــن وتــداول بــين وــردم )کــه حاعــث 
 .  شود عکر وی« 355و  357»در وساجل  ،توضحح بيشتر

ــه حــه آنشــه در وســاجل  . 519 مسأله گــر اضــرت الهثــل ، عکــر شــد« 356و  352»حــا توض  ا
وحلحـون تووـان رهـن  35وحلحون تووان حاشد و حه ضهت پرداظـت  4ونزلی وثاًل واهانه 

طنانشـه وسـتأضر در راحطـه حـا ظانـۀ ، دهـزار تووـان قـرار دهنـ 555بها را   اضاره 1،()قرض
ل نشده تواند ظانه را حـه بـيش  نهی، اضاره شده تغحيراتی انسام نداده و غراوتی وتحه 

کهتـری هرطند  ،هزار تووان حه دخگری اضاره دهد 555اػ  م وجلغ رهن )قـرض(  اضارۀ دو 
ــيش اػ  ــن ب ــاره ه ــغ اض ــد و وجل ــالص حاش ــورت اضــارۀ ظ ــه ص ــن و ح ــدون ره ــا ح داشــته خ

 .  الهثل نجاشد ضرتا
گـر فـرد ونزلـی را حـه ، عکـر شـد« 356»بر اسـاس آنشـه در وسـألۀ  . 511 مسأله وحلحـون  5ا

خافـــت وجلغـــی کنـــد و حصواهـــد حـــا در حـــه عنـــوان رهـــن وتـــداول  تووـــان اضـــارۀ ظـــالص 
وحلحـون تووـان  5آن را حـه  - حدون آنكه تغحير خا غراوتی حاصـل شـده حاشـد - 2)قرض(

کهتر اضـاره دهـد حـا لحـاظ ارػش وـالی عرفـی پـول هرطنـد  ،تاضـاره صـححح اسـ، خا 
م، رهن گردد گران، اضارۀ دو  ل وحسوب   3.تر اػ اضارۀ او 

ــه دخگــری اضــاره دهــد . 511 مسأله کــه وســتأضر حــق  دارد وــال را ح ــرای ، در وــواردی  ب
م واضـب حاخـد اػ صـاحب وـال اضـاػه حنـابر احتحـاط  ،تحویل دادن وال حـه وسـتأضر دو 

حـه صـورت صـرخح اضـاػه هرطنـد  ،وعلـوم حاشـدای رضاخت او بـراخش  گونه داشته خا حه
 4.نداده حاشد

                                                           
خافت وجلغ رهن در قرارداد اضاره. 1  . در حصش حعدی )رهن و اضاره( ظواهد آود ،حكن در

 .  ههان. 2

ت اضاره(. 3 مدر ضا ،ههحن حكن )صح  که هر دو قرارداد رهن و اضاره حاشد و وجلغ اضارۀ دو  ی خـا  ،یی  وساو
ل حاشد نحز ضـاری اسـت و فرقـی نـدارد وجلـغ رهـن )قـرض( قـرارداد اضـار م ۀکهتر اػ اضارۀ او  ی خـا ، دو  وسـاو

کهتر اػ آن ل حاشد خا   .  بيشتر اػ وجلغ رهن در اضارۀ او 

گــر نصواهــد وــال اضــاره شــده را حــه وســتأض. 4 ــا ا م تحویــل دهــداو  وــثاًل در اضــارۀ واشــحن بــرای رفــتن حــه  ،ر دو 
اضـاػه اػ ، حصواهـد ظـود نحـز حـه عنـوان راننـده ههـراه وسـتأضر بـرود و واشـحن را حـه او تحویـل ندهـد، وكانی

 . والک الػم نحست
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 رهن و اجاره 
حـه ، و اوثـال آن رواح دارد 2خـا رهـن و اضـاره 1آنشه در وحان وـردم حـه نـام رهـن ونـزل

 : شود که احكام آن در وساجل حعد عکر وی ،طند صورت وهكن است انسام شود

o 2 .قرض به شرط اجاره 
کــه وی . 512 مسأله گــر فــردی  کنــدظواهــد اػ ونــزل اســ ا ت ، تفاده  وجلغــی را بــرای وــد 
ن ی ونـزلش 3ظانه قـرض دهـد حه صاحب وعح  ی   حـه شـرط آنكـه و ت حـه و را در آن وـد 

طنحن قرضی ربوی و حرام اسـت و شـرط وـغکور ؛ اضاره دهد و بر این اور توافق نهاخند
 4.هرطند اصل عقد قرض صححح است، حاشد حاطل وی

o 1 .کاول  رهن 

کــه وی . 513 مسأله گــر فــردی  کنــدظواهــد اػ ونــ ا ت ، زل اســتفاده  وجلغــی را بــرای وــد 
ن حــه صــاحب ت حــه وعــح  ی ونــزل را در آن وــد  طــور  ظانــه قــرض دهــد حــه شــرط آنكــه و

انی در اظتحارش قرار دهد و بر این اوـر توافـق نهاخنـد طنـحن قرضـی ربـوی و حـرام ؛ وس 
 .  هرطند اصل عقد قرض صححح است، حاشد است و شرط وغکور حاطل وی

o 5 .ضاجاره به شرط قر 

گــر صــاحب . 514 مسأله کهتــر اػ  ا ن حــه دخگــری حــه  ت وعــح  ظانــه ونــزل ظــود را در وــد 

                                                           
وكـان تسـاری و غحـر آن نحـز ، اظتصاص حه ونزل نداشـته و شـاول وغـاػه ،وساجل عکر شده در این وجحث. 1

 . شودوی

ه است. 2 گونه ووارد ،شاخان توض  کـه احكـاوش در فصـل  در این  خـافتی رهـن شـرعی )گـرو(  نسجت حه وجلغ در
فاق نهی، گردد عکر وی« رهن» کار بردن عنـوان رهـن ات   خـا ودخعـه و واننـد آن نسـجت حـه آن در ایـن افتد و حه 

 .  عرفی است ههراه حا وساوحۀ ،گونه ووارد

ت . 3  . شودعکر وی« قرض»که در فصل  ،عقد قرضحا رعاخت شراخط صح 

در  ،توضـحح بيشـتر در ایـن وـورد .حاشـدولـی وضـعًا صـححح وـی ،هرطند تكلحفـًا حـرام اسـت ،قرض ربوی. 4
 . شودعکر وی« 5555»وسألۀ 



    / اضاره 

نـی را حـه او قـرض دهـد ،اضاره دهـد 1الهثل اضرت ، حـه شـرط آنكـه وسـتأضر وجلـغ وعح 
ـا حـاػ هـن، حاشـد قـرض وشـروط نهیهرطنـد  این قرارداد واضـب ضـایز حنـابر احتحـاط  او 

 ؛ شود نحست و رحا وحسوب وی

ه  کـه ایـن ،الجت  تـوان در ایـن وسـأله  وی، واضـب اسـتحنـابر احتحـاط  حكـن اػ آنسا 
حه وستهد ضاوع الشراخط  ،وانند سایر ووارد احتحاط واضب حا رعاخت األعلن فاألعلن

کرد  2.دخگری وراضعه 

 تهديد قرارداد 
کـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد . 515 مسأله گر قرارداد اضاره حه صورتی  )اضـاره حـه شـرط  ا

ــا رعاخــت وراضعــۀ حكــن احتحــاط واضــ ــه ورضــع دخگــر( ونعقــد شــده و دو قــرض ح ب ح
ت کننــد، طــرف حصواهنــد پــس اػ پاخــان وــد  ، حــدون رد  و حــدل شــدن پــول آن را تهدخــد 

واهحانـه حـه فـالن  ،ظانـه را بـرای خـک سـال دخگـر»: ظانـه وـثاًل حگوخـد طنانشه صاحب
که اػ وـن طلجكـاری تـا  ،الهثل( اضاره دادم وجلغ )کهتر اػ اضرت حه شرط آنكه وجلغی را 

وانند  - طنحن قراردادی، «ل دخگر وطالجه نكنی و در پرداظت آن حه ون وهلت دهیسا
ــا وحســوب حنــابر احتحــاط  - آنشــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد واضــب ضــایز نحســت و رح

   .ودش وی
حـا توضـححات  - الشـراخط دخگـر حه وستهـد ضـاوع 3حا وراضعۀ وسألۀ فوق ،حنابراین

 ؛ ه روش فوق تهدخد نهاخندتوانند قرارداد وغکور را ح وی - گغشته

                                                           
کـه اضـاره اضـاره، ونظور اػ اضرت الهثل در اخنسـا. 1 حـدون  ،بهـای وعهـول و وتعـارف ونـزل در فرضـی اسـت 

 .  قع شودرهن )قرض( وا

کردند ،شاخان عکر است. 2 گر طرفحن حصواهند پس اػ اخنكه در این وسأله حه ورضع دخگری وراضعه  قـرارداد ، ا
کننــد تواننــد ظانــه را حــه عنــوان رهــن شــرعی )گــرو(  وی، ظــود را حــه صــورت اضــاره حــه شــرط قــرض ونعقــد 

ت قـرارداد ،دهند قرار گـر در پاخـان وـد  که ا وسـتأضر حـق  ، ول را حاضـر نكـردظانـه پـ صـاحب ،حه این وعنا 
ی تحویــل ندهــد داشــته حــدون رضــاخت  ،ت اضــارهتوانــد پــس اػ پاخــان وــد   ولــی نهی، حاشــد ظانــه را حــه و

 . ظانه اػ آن استفاده نهاخدصاحب

 .  اضاره حه شرط تهدخد دین. 3
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گر توافق و قراردادشان حه عكس حاشد ا ا ظانه حـه  خعنی وهلت دادن حه صاحب ،او 
بــرای حازپرداظــت »: ظانــه حگوخــد وثــل آنكــه وســتأضر حــه صــاحب، شــرط اضــاره حاشــد
که اػ تو دارم حـه شـرط آنكـه ونزلـت را در ایـن  ،دهـنخک سال دخگر وهلت وـی، طلجی 

کهتر  ت حه وجلغ  فتـوی  حنـابر  طنـحن قـراردادی، «اػ اضرت الهثل حه ون اضاره دهـیود 
 .  ربوی و حرام است

o 7 .انجام دو قرارداد قرض و اجاره 

ــر در خــک قــرارداد . 516 مسأله گ کنــار  ،ا ــرض در  ــر اػ اضــرت الهثــل و ق کهت ــه  اضــاره ح
اش را حـه  علی ظانه. 5»: وثل آنكه در وتن قرارداد نوشته شود ،خكدخگر قرار داده شوند

ت خک سال حه حسـحن اضـاره دادفالن وج حسـحن فـالن وجلـغ خـک سـاله . 4؛ لغ حه ود 
آن را اوضـا ، دو اوـر سـاس دو طـرف حـه عنـوان اخسـاب و قجـول هـر ،«حه علی قرض داد

 ؛ نهاخند

انســـام قـــرارداد اػ طـــرف ظـــوخش را ، طنانشـــه هـــر خـــک اػ دو طـــرف ،در ایـــن وـــورد
خح حه این شرط تصـرهرطند  ،اخندنه وشروط حه انسام قرارداد دخگر اػ طرف وقابل وی

)اضـاره حـه شـرط « 3»)قـرض حـه شـرط اضـاره( خـا « 5»های  حكن صـورت، حاشند  نكرده
 .  قرض( در وورد آن ضاری است

ــه گــر قــرض ،الجت  ــدا و وســتقل ا ــدخگر حاشــند و حــه هــن  و اضــاره دو قــرارداد ض اػ خك
 الحســنه ضقــروثــل آنكــه حســحن وجلغــی را حــه علــی ؛ وشــروط نجاشــند اشــكال نــدارد

کنــد )هــر طنــد شــرط ضــهنی( ،دهــد ؛ حــدون آنكــه اضــاره دادن ظانــه را بــر علــی شــرط 
گرفتــه ســاس علــی ظانــه کــه اػ حســحن  ــه پــاداش قرضــی  کهتــر اػ ، اش را ح ــه وجلغــی  ح

 1.الهثل حه او اضاره دهداضرت 

ی شاخان عکر است،  کـه علـی ونـزلش را حـه و گر حسحن هنگام قرض دادن حدانـد  ا
                                                           

کهتــر اػ اضــرت الهثــل حــه حســحن اضــاره دهــد. 1 ض دادن حــدون آنكــه قــر ،خــا آنكــه علــی ونــزلش را حــه وجلــغ 
ی قـرض ، وجلغی را حا حسحن شرط نهاخد )هر طند شرط ضهنی( ساس حسحن وجلغی را حه دلصواه حـه و

 .  دهد



    / اضاره 

کردن ونزل حاشد اشـكال نـدارد انگحزه دهد و اضاره وی ولـی ؛ اش اػ قرض دادن اضاره 
کنـد و که عکر شد نجاخد ایـن اوـر را در هنگـام قـرض شـرط  الػم اسـت علـی  ههان طور 

که ظانه را حه او اضاره حدهد خا نه  .  وصتار حاشد 

 تهديد اين نوع قرارداد 
گر طرفحن . 517 مسأله ، دون شرطو ح اد قرض و اضاره را حه صورت وستقلدو قرارد، ا

کــه در انتهــای وســألۀ قجــل عکــر شــد آن کــرده حاشــند، طنــان  و حصواهنــد پــس اػ  ونعقــد 
کنند هر ،پاخان سال ونـزلن »: وثل آنكه علی حگوخد، خک اػ دو قرارداد را دوحاره ونعقد 

کنـد و حسـحن « را خک سـال دخگـر حـه فـالن وجلـغ اضـاره دادم و حسـحن هـن آن را قجـول 
کـــه طلـــب دارمبـــرای حازپرداظـــت »: حگوخـــد خـــک ســـال دخگـــر حـــه تـــو وهلـــت  ،وجلغـــی 

طنانشه دو قـرارداد واحسـته و وشـروط حـه خكـدخگر )هـر طنـد شـرط ضـهنی(  ،«دهن وی
 . اشكال ندارد، نجاشد

o های تصححح رهن و اجاره ونزل و وانند آن راه 
هـــای  راه، عکـــر شـــد اػ وـــوارد فـــوق« 2»و « 3»های  غحـــر اػ آنشـــه در ضـــهن صـــورت

 1:دارد دخگری نحز وضود

 2 .اجاره - بيع و شرط 

کـه شـرحش در  ،های تصححح رهن و اضارۀ ورسوم بين وـردم خكی اػ راه . 518 مسأله
 ؛ است« اضاره - بيع و شرط»انسام قرارداد  2،وساجل قجل عکر شد

که وی وثالً  خافـت کسی  حـه ، «پـول پـيش»وحلحـون تووـان  555ظواهد ونزلش را حـا در
 :  حه روش عیل عهل نهاخد، اضاره دهدهزار تووان خک ساله  555وجلغ واهحانه 

                                                           
وكـان تسـاری و غحـر آن ، اظتصاص حه ونزل نداشـته و شـاول وغـاػه ،کارهای عکر شده در این وجحث راه. 1

 . شود نحز وی

کاول وساجل . 2  .  عکر شد« 472تا  475»ساجل و ،«ظرخد و فروش»در فصل « بيع و شرط»توضحح 
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وحلحــون  555را حــه وجلــغ  - وــثاًل خــک طهــارم وشــاع آن - احتــدا فــرد حصشــی اػ ونــزل
خـک طهـارم وشـاع ظانـه  خعنی در ضهن فـروش، تووان حه صورت بيع و شرط حفروشد

ص کند طنانشه پس اػ خک سال در حاػۀ ػوانی وشـص  وحلحـون تووـان  555وجلـغ  ،شرط 
کــرده و ونــزل را پــس حگحــرد، ر پــس دهــدرا حــه ظرخــدا ســاس  1؛حتوانــد وعاولــه را فســز 

هـزار تووـان بـرای خـک سـال  555طهارم وشاع حاقحهانده اػ ظانه را حه وجلغ واهحانه  سه
 .  حه وستأضر اضاره دهد

گغشـــت خـــک ســـال، حـــا انســـام ایـــن وعاولـــه ـــف ا ،پـــس اػ  ســـت حـــا وســـتأضر ووظ 
خـک طهـارم وشـاع ، ه و فسـز وعاولـهظانـ ط صـاحبپرداظت تهـام پـول )ثهـن( توسـ

که ظرخده حه او پس دهد  2.گردد ظانه بروی در نتحسه تهام ونزل حه صاحب، ظانه را 
 تهديد قرارداد فوق □

گــر قــرارداد حــه صــورت  . 519 مسأله ونعقــد شــده و دو طــرف « اضــاره - بيــع و شــرط»ا
ت وـثاًل خـک سـالهحصوا کـردن پـول حـه ههـان روش ، ند پس اػ پاخان ود  حـدون حاضـر 
کنندآن ر توانند حا توافق خكدخگر وعاولۀ سال قجل )بيـع و شـرط( را فسـز  وی، ا تهدخد 

کهتـر ونعقـد  3،کرده ساس دو ورتجه وشاحه ههان قرارداد را حا ههـان وجلـغ خـا بيشـتر خـا 
 ؛ کنند

ــا ههــان وجلــغ  گــر حصواهنــد ح ــدفروشــنده )وــ، وعاولــه انســام شــود، وــثاًل ا : وضر( حگوخ
کـه اػ وـن طلجكـاری حـه شـها فـروظتن طهارم وشاع ونزلن را  خک» در وقابل ههان وجلغی 

                                                           
کــه ظرخــدار حاقحهانــدۀ ونــزل را حــه وجلــغ واهحانــه . 1 ی  555عــالوه بــر آن شــرط نهاخــد  هــزار تووــان خــک ســاله اػ و

کــه ظرخــدار نحــز وــی ؛اضــاره نهاخــد در ضــهن  ،توانــد اضــاره دادن ســه طهــارم وشــاع حاقحهانــده راههشنــان 
ه حا صاحبفروش خک طهارم وشاع او  .  کند ظانه شرط لح 

گر وستأضر حصواهد ظانـه را حـدون اضـاره ،شاخان عکر است. 2 کاوـل نهاخـد، ا توانـد در ضـهن ظرخـد  وی، رهـن 
که عکر شد - خک طهارم ظانه کند صاحب - حا توضححی  ظانه سه طهارم حاقحهانده را حـه صـورت  شرط 

ت را حا وصالحه و وانند آن ی قرار داده و ونافع این ود  ی درآورد راخگان در اظتحار و ت و  .  وسانًا حه ولكح 

کــه حــق  فســز حـدون رضــاخت طــرف وقابــل بــرای فـرد وضــود نــدارد و فســز حــا رضــاخت و . 3 در طنـحن وــواردی 
گفته وی ،شود توافق دو طرف انسام وی  . شده است« ؤقاله»شود وعاوله  اصطالحًا 



    / اضاره 

ص وحلحون تووان را  555وجلغ ، حه شرط آنكه طنانشه پس اػ خک سال در حاػۀ ػوانی وشص 
کـرده و ونـزل را پـس حگحـرم، حه شها )ظرخدار( پس دادم و ظرخـدار « حتوانن وعاولـه را فسـز 

  1؛)وستأضر( نحز قجول نهاخد
ظانـه  م وشـاع حاقحهانـده را حـا وجلـغ تـوافقی اػ صـاحبطهـار سـه ،ساس وسـتأضر 

 .  اضاره نهاخد

 1 .کاال به صورت سلف به شرط اجاره و وانند آن  وصالحۀ 
وصـالحۀ ، کارهای ضاخگزین رهن وتداول در بـين وـردم خكی دخگر اػ راه . 521 مسأله

ی سایر اشحاء حه شرط اضارۀ ونزل است ه خا ارػ خا حت   ؛ کاالیی وانند سك 

گــر حص  هــزار  555بهــا را  وحلحــون تووــان و اضــاره  555واهنــد وجلــغ رهــن ونــزل را وــثاًل ا
ــرار دهنــد و در ػوــان انعقــاد قــرارداد ۀ طــال  55وحلحــون تووــان وعــادل  555 ،تووــان ق ســك 

کنند، حاشد  :  حه صورت عیل عهل 
ــۀ ظــود بــرای تحویــل در خــک ســال  55صــاِلح( ظانــه )و صــاحب ۀ طــال را در عو  ســك 

و وســتأضر  2وحلحــون تووــان نقــد حــه طــرف وقابــل وصــالحه نهاخــد 555آخنــده در وقابــل 
کــه صــاحب کنــد  ونــزل ظــود را حــه وجلــغ  ،ظانــه )وتصــاِلح( در ضــهن وصــالحه شــرط 

ی اضاره دهد 555واهی    .هزار تووان حه و
                                                           

گــر حصواهنــد حــه وجلــغ قجلــی. 1 کننــد 55وــثاًل ، ا خــک »: ر )صــاحب ونــزل( حگوخــدوض، وــوحلحــون تووــان اضــافه 
کـه اػ  555وحلحـون تووـان )کـه  555ام را در وقابل طهارم وشاع ظانه وحلحـون تووـان اػ آن ههـان طلجـی حاشـد 

که آن را نقدًا پرداظت نهایی( فروظتن 55ون داری و وجلغ  ۀ شها  گـر  ،وحلحون تووان در عو  حـه شـرط آنكـه ا
ص حتـوانن ، وحلحـون تووـان را حـه شـها )ظرخـدار( پـس دادم 555وجلـغ ، پس اػ خک سال در حـاػۀ ػوـانی وشـص 
کرده و ونزل را پس حگحرم کـرده و ، «وعاوله را فسز  وحلحـون تووـان اضـافه  55آنگاه ظرخدار وعاولـه را قجـول 

ی بپرداػد  .  را نقدًا حه و

کـه حدین صور ،توان اػ بيع سلف )پيش فروش( استفاده نهودوی ،حه ضای وصالحه حه صورت سلف. 2 ت 
ۀ ظود برای تحویل در خک سال آخنده در وقابل  55 ظانه صاحب ه طال را در عو  وحلحون تووـان نقـد  555سك 

که در وسألۀ  - ولی در این صورت، حه طرف وقابل پيش فروش نهاخد الػم  - بيـان شـد«435»ههان طور 
ی تحویــل داده و ، اســت ظرخـــدار ثهــن وعاولـــه را قجــل اػ ضـــدایی اػ فروشــنده ؛ آورد  حـــه قـــجض او درحـــه و

 . عکر شد« 425تا 435»در وساجل  ،توضححات بيشتر
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، بـرای ضلـوگحری اػ ضـرر احتهـالی ناشـی اػ نوسـان قحهـت طـالشاخان عکر اسـت، 
گــر قحهــت توانــد در ضــهن وصــالح ظانــه وی صــاحب کــه ا ه اػ وســتأضر وکالــت حگحــرد 

ه در سال آخنده افزاخش خافت ه ،سك  که حدهكار است سك  آن حـه  سررسحددر  ،هایی را 
کنــد و وجلــغ وــغکور را حــه وســتأضر بپــرداػد 555  ،ههــحن طــور .وحلحــون تووــان وصــالحه 

گر در سال آخنده قحهـت  وستأضر در ضهن وعاوله اػ صاحب که ا ظانه وکالت حگحرد 
کاهش خافتط ه، ال  که طلجكار است سك  وحلحـون  555آن در وقابـل  سررسـحددر  ،هایی را 

کند و آن وجلغ را اػ صاحب  . ظانه حگحرد تووان وصالحه 
کــه کنــد، فــرد حصواهــد حــدون اضــاره در صــورتی  کاوــل  ــد در  وی، ونــزل را رهــن  توان

ه حـــه صـــورت فـــوق کـــه ، حـــه ضـــای شـــرط اضـــاره 1،ضـــهن وصـــالحۀ ســـك  کنـــد  شـــرط 
ی قرار داده خـا  حبصا ت خک سال ظانه را حه صورت راخگان در اظتحار و ظانه در ود 

ی  ــت و ــانی و حــدون عــوض حــه ولكح  ت را اػ طریــق وصــالحۀ وس  آنكــه ونــافع ایــن وــد 
 . درآورد

 5 .کاال به صورت نسحه به شرط اجاره و وانند آن  فروش 
روش فــ، کارهــای ضــاخگزین رهــن وتــداول در بــين وــردم خكــی دخگــر اػ راه . 521 مسأله

کهتـر اػ اضـرت الهثـل ۀنسح ه خـا ارػ حـه شـرط اضـارۀ ونـزل حـه بهـای   کاالیی واننـد سـك 
 ؛ است

گر حصواهند وجلغ رهن ونزل را  هزار تووـان  555بها را  وحلحون تووان و اضاره  555وثاًل ا
ۀ طـال حاشـد 55وحلحـون تووـان وعـادل  555 ،و در ػوان انعقاد قـرارداد قرار دهند حـه ، سـك 

کنند صورت عیل  : عهل 
کنـد وستأضر  ه  ه ،پول ظود را تجدیل حه سك  وحلحـون  555در وقابـل  ها را سـاس سـك 

کــه  کنــد  تووــان نســحۀ خــک ســاله حــه طــرف وقابــل حفروشــد و در ضــهن وعاولــه شــرط 

                                                           
گغشت. 1 که  ه )بيع سلف( حه توضححی   .  خا پيش فروش سك 
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ی اضاره دهد 555ظانه ونزل ظود را حه وجلغ واهی  صاحب  1.هزار تووان حه و
گر فرد حصواهد حدون اضشاخان عکر است،  کنـد، ارها کاوـل  توانـد  وی، ونزل را رهـن 
ه حــه صــورت فــوق ۀدر ضــهن فــروش نســح کــه ، حــه ضــای شــرط اضــاره، ســك  کنــد  شــرط 

ت خک سال صاحب ی قـرار داده ، ظانه در ود  ونزل را حه صـورت راخگـان در اظتحـار و
انی و حـدون عـوض ت را اػ طریق وصالحۀ وس  ی ، خا آنكه ونافع این ود  ـت و حـه ولكح 

 . درآورد
 (5 و 1ديد قراردادهای فوق )راهکارهای ته □

ـــين صـــاحب . 522 مسأله ـــرارداد ب گـــر ق ـــه و وســـتأضر ا ـــه صـــورت ،ظان کـــه در  ح هایی 
ونعقــد شــده حاشــد و دو طــرف حصواهنــد پــس اػ پاخــان ، عکــر شــد« 345و  345»وســاجل

ت کنند، حدون رد  و حدل شدن پول ،ود  توانند حا فسز قرارداد قجـل و  وی، آن را تهدخد 
کار را انسام دهندانعقاد خک قراردا  ؛ د وصالحه این 

گــر در وثــال وســألۀ  وــثالً  رهــن و  ر حــا ههــان وجلــغحصواهنــد خــک ســال دخگــ ،«345»ا
کنند، اضارۀ سابق کنند، قرارداد ظود را تهدخد   :  حه روش عیل عهل 

که سال قجـل انسـام شـده بـود حـا توافـق فسـز نهاخنـد ه را   2؛احتدا وعاولۀ فروش سك 
ه طلجكــار وی عــدد 55در نتحســه وســتأضر  ه؛ شــود ســك  کــه طلجكــار  ســاس ســك  هایی را 
کنــد در وقابــل  اســت حــه صــاحب وحلحــون تووــان حــه صــورت نســحۀ  555ظانــه وصــالحه 

ی ظانۀ ظود را حه وجلـغ واهانـه  ،خک ساله ت  555وشروط بر اخنكه و هـزار تووـان حـه وـد 
ی اضاره دهد   3.خک سال دخگر حه و

                                                           
ۀ طال کند، وی1 ه 55تواند  . اگر وستأضر نصواهد پول ظود را تجدیل حه سك  ـۀ ظـود نقـدًا   سك  ـی در عو  کل  را حه صورت 

کـه  ۀ خک ساله حفروشد خا وصالحه نهاخد )وانند فروشندهوحلحون تووان نسح 555در وقابل وجلغ  گـرم  55ای  کحلـو 
ۀ ظود حه وشتری وی کـردهگـرم بـرنذ  کحلـو 55 ،اولـهفروشد و پس اػ وع برنذ در عو  دهـد( سـاس  و حـه وی وی وػن 

ه ،وستأضر حا توافق طرف وقابل  ها که حه صورت نقد حدهكار شده، حه او پول حدهد. حه ضای سك 

 .  شود« ؤقاله»له حا رضاخت طرفحن وعاو. 2

کاول نهاخد. 3 گر حصواهد ونزل را رهن  ی قـرار دهـد ، خا ا کند ونزل را خک سال دخگر راخگان در اظتحار و شرط 
ت را اػ طریق وصالح ی در آورد ۀخا آنكه ونافع این ود  ت و انی و حدون عوض حه ولكح   .  وس 
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 فسخ اجاره 
حــدون  خــک اػ دو طــرف هــحر  ،حنــابراین .اســت اضــاره اػ عقــدهای الػم . 523 مسأله

کندرضاخت دخگری نهی که در وسـألۀ ؛ تواند آن را فسز  وگر آنكه اػ ووارد ظحار حاشد 
   .شود حعد عکر وی

ــق  در ایـن حكــن فرقـی نهیشـاخان عکـر اســت،  کـه قــرارداد اضـاره حــا لفـو وحق  کنــد 
کتجی حاشد خا حه، شده حاشد خا حا عهل  .  ونعقد شده حاشدطور شفاهی  قرارداد 

که در فصل  . 524 مسأله حـه عنـوان حـق  فسـز )ظحـار( عکـر « ظرخد و فـروش»وواردی 
تفصـحل وطلـب حـه شـرح عیـل  .حاشددر اضاره نحز ضاری وی - غحر اػ طند وورد -شد 

 :  است
 .  اضاره ضاری نحست در« خیاس حیىاو»و « خیاس هدلس»
کــه در وســألۀ  ،اصــطالحی« خیففاس جفف خیش» در اضــاره ، دعکــر شــ« 354»حــه صــورتی 

 ؛ ضاری نحست
که هر  ا در صورتی  کـه تحویـل، خک اػ دو طرف او   2،بـر او واضـب اسـت 1در ػوـانی 

کند  . برای دخگری حق  فسز وضود دارد، بيش اػ انداػۀ وتعارف تأظحر 
در اضـــاره نحـــز ضـــاری ، «ظرخـــد و فـــروش»عکـــر شـــده در فصـــل « سفففايش خیفففاسات»

   3.حاشد وی
 : شود کر ویدو وثال ع ،حه عنوان نهونه

گران .1هثففال گــر وســتأضر حعـد اػ اضــاره حفههــد وـال را  کــرده خــا  تــر ا اػ وعهــول اضـاره 
کـه حـا وسـتأضر قـرارداد وضر حفههد اضـارهاخنكه و بهـای وـالش بـيش اػ وقـداری اسـت 

کـه در فصـل گونـه طنانشـه حـه- حسته اسـت )حصـش ظحـار « ظرخـد و فـروش»ای حاشـد 

                                                           
 .  بها اػ طرف وستأضر است  تحویل اضاره وضر و، تحویل وال وورد اضاره اػ طرف وونظور. 1

 .  توضحح داده شد« 275و  275»در وساجل  ،این ػوان. 2

ـف شـرط، شـرط، عحـب، ظحـار غـجن. حنابراین، 3 طـه شـرط صـرخح حاشـد و طـه شـرط حنـایی خـا شـرط  - تصل 
ر تسلحن و تدلحس - ارتكاػی ض َصْفقه و تعغ   . در اضاره ضاری است، ظحار تجع 
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که وغجون شد -غجن( عکر شد   .  تواند اضاره را فسز نهاخد وی ،هکسی 
گـــر وـــ .2هثفففال کـــه وههـــان ا کنـــد  وضر در هنگـــام اضـــارۀ ظانـــه حـــا وســـتأضر شـــرط 

وضر در صورت رفت و آوـد افـراد د و وستأضر حه شرط عهل نكند خا وحساب ناغیر حد
تی پـيش بياخـد، حدحساب حه ظانـه ، بـرای ظـود حـق  فسـز قـرار دهـد و طنـحن وضـعح 

م ظحــار توانــد اضــاره را فســ وی ــف شــرط و فــرض دو  ل ظحــار تصل  کنــد )در فــرض او  ز 
   1.شرط(

کــه وســتأضر در هــرشــاخان عکــر اســت،  خــک اػ وــوارد فــوق حاخــد حاحــت  وقــدار اضرتــی 
ت ساری شده بپرداػد  . شود وعلوم وی« 346»اػ توضححات وغکور در وسألۀ  ،ود 

o چند وسأله در وورد وال وعحوب 
کــه اضــاره  . 525 مسأله گــر وســتأضر حفههــد وــالی  ــی در ؛ کــرده )عــحن شصصــیا کل  نــه 

ه( که هنگـام اضـاره اػ آن بـی 2،عو  طنانشـه عحـب حـه ، اطالع بـوده اسـت عحجی داشته 
که قسهتی اػ وال اضاره شده حه هحر وضه قابل استفاده نجاشد  گونه وثـل  -ای است 

کــه نــه قابــل  اخنكــه خكــی اػ اتاق هــای ظانــه حــه قــدری رطوحــت داشــته و ظــراب حاشــد 
توانـد اضـاره  وسـتأضر وی -نه برای انجار و وانند آن قابل استفاده حاشد سكونت بوده و

کند  ؛ را فسز 

ه که اضاره را فسز نكند ،الجت  حـه  - ارػش ونافع اػ دست رفتـه )فاجتـه(، در صورتی 
سـنسی شـده و حـه  نسـجت، حا ارػش ونافع تهام وـال وـورد اضـاره - ضهت وضود عحب

کسر وی اػ اضاره ، ههان نسجت  ؛ شود بها 
گر اضارۀ وعهول )اضرت   وحلحـون تووـان و حـا  5، الهثل( ظانه حـدون آن عحـب وثاًل ا

                                                           
گر طـرفحن 1 حـق  فسـز )ظحـار( ظـود را پـس اػ اضـاره ، وضر خـا وسـتأضر( در قـرارداد اضـارهخـا خكـی اػ آن دو )وـ. ا

کننــد کــه حــق  فســز )ظحــار( نداشــته حاشــند، ســاقط  ظحــار ســاقط ، خــا آنكــه در ضــهن اضــاره شــرط شــود 
ــه تهــام ظحــارات صــورت وــی؛ شــود وی ــه برظــی اػ ظحــارات گــاه ایــن اوــر نســجت ح گــاه نســجت ح ــغیرد و  پ
 . دحاش وی

ه. 2 ی در عو  کل   .  عکر شد« 64و  65»در وساجل ،توضحح فرق بين عحن شصصی و 
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ارػش ونـافع اػ دسـت رفتـۀ حصـش وعحـوب ظانـه ، هزار تووان حاشد 655، عحب وغکور
کــل  ونــافع ظانــه حاشــدهــزار تووــان وــی 455  .خــک پــنسن اســت، و نســجت آن حــه ارػش 

کسر وی ،بهای قراردادی اػ اضاره  ،حنابراین  .  شود خک پنسن 

کرده )عحن شصصی( . 526 مسأله که اضاره  که ، اگر وستأضر حفههد والی  عحجی داشته 
کــه تهــام وــال خــا  گونــه ولــی عحــب حه، اطالع بــوده اســت هنگــام اضــاره اػ آن بــی ای نجاشــد 

ـت اسـتفاده ظـارح شـود قسهتی اػ آن حه کاول اػ قاحلح  وسـتأضر در دو صـورت عیـل ، طور 
کندتواند اضاره را فس وی کاهش قحهت )أرش( ندارد، ز  گرفتن   : ولی حق  

کن شدن ونفعت و استفادۀ وال ،عحب .الف  ؛ شده حاشد حاعث 
ــده ــاره ش ــحن اض ــثاًل واش ــری حرکــت ، و کهت ــرعت  ــا س ــه دارد ح ک ــی  ــت عحج ــه عل  ح

کارهـای صـنعتی و پـر  کند خا ظانه وی ـت انسـام  کند و حعدًا حفههـد حـه عل  ای را اضاره 
ــا وطالعــه و واننــد آن در حعضــی اػ ، ی آنســر و صــدا در ههســاخگ اوكــان اســتراحت خ

 .  وضود ندارد ساعات

کــن شــدن اضــاره ، عحــب .ب کــه فقــط حاعــث   وــثالً ؛ بهــا شــده حاشــد طــوری حاشــد 
 . حفههد واشحن اضاره شده تصادفی بوده و ظاهری ناوناسب دارد

گــر عحــب ــا ا کــن شــدن ونفعــت، او  کــاهش نــد نشــده و اضــاره  ووضــب  اده بهــا را نحــز 
کسر نهی  طحزی اػ اضاره، حاشد  .  شود و حق  فسصی هن برای وستأضر وضود ندارد بها 

ــه حاشــد  . 527 مسأله ــی در عو  کل  کــرده  کــه فــرد اضــاره  گــر وــالی  کــاوحونی را حــا  -ا وــثاًل 
کنــد خــا  ــه اضــاره  ــی در عو  کل  ص بــرای حهــل و نقــل وســایل حــه صــورت  ــت وشــص  ظرفح 

ن حـه صـورت  ویژگیکـاالیی وثـل ظــرف خـا صـندلی و واننــد آن را حـا  ــی در هـای وعــح  کل 
کند  ه اضاره  ا و -عو  کسر نهی طحزی اػ اضاره ، وضر وال وعحوب حه او حدهداو  شـود  بها 

 ؛ و وستأضر حق  فسز ندارد

کـه وعحـوب نحسـتحلكه و ـه؛ حـه وسـتأضر تحویـل دهـد ،وضر حاخد وـالی را  گـر  ،الجت  ا
وعهــول  آن بــيش اػ وقــداروضر وهكــن نجاشــد خــا در تحویــل ســالن بــرای وــ تحویــل وــال

کند  .  تواند اضاره را فسز نهاخد وستأضر وی، تأظحر 
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o بهای وّدت قجل از فسخ حکن وقدار اجاره 
ت اضاره فسز شود . 528 مسأله گر قرارداد اضاره در بين ود   : دو صورت دارد، ا

کــه اقتضــا دارد نســـجت حــه وقـــدار  گونــه  حـــق  فســز حـــه .الففف ای قــرار داده شـــده 
کـه در وـوارد ، ت ساری شدهنه ود   ،حاقحهانده حاشد غالجـًا ، «ظحـار شـرط»ههـان طـور 

 ؛ گونه است اور ههحن
 - حـه ههـان نسـجت - وستأضر حاخد نسـجت حـه وقـدار سـاری شـده ،در این صورت

 ؛ اضرت قراردادی را بپرداػد
گـر فـرد ظانـه وثالً  کـه اضـرت حـاػاری آن وـاهی  ا حـا  ،وحلحـون تووـان اسـت 3/5ای را 

کند و حـه ضهـت  4خک ساله حه واهی ، ی آناطالع اػ قحهت حاػار وحلحون تووان اضاره 
دهــد در بــين ســال ظانــۀ دخگــری بــراخش فــراهن شــود خــا اػ آن شــهر  اخنكــه احتهــال وی

کند هرحا و، ونتقل شود خا حه ضهت دخگری حتواند وعاوله را ، وقت حصواهد وضر شرط 
کند وـاه اضـاره را  4گغشـت طنانشه پس اػ  ، در این صورت، اػ آن ػوان حه حعد فسز 

بهــای قــراردادی  ههــان اضــاره ، بهــا  وسهــوع حــدهكاری فــرد حاحــت اضــاره ، فســز نهاخــد
 .  حاشد وحلحون تووان( وی 54)

ــت وغجــون شــدن خــا  - در غحــر ایــن صــورت .ب کــه وســتأضر حــه عل  واننــد وــواردی 
ق وی - کند اضاره را فسز وی، عحب ت وحق  ین، حنابرا .شود فسز نسجت حه تهام ود 

ــتأضر بروی ــه وس ــراردادی ح ــرت ق ــام اض ــده ته ــاری ش ــان س ــه ػو ــجت ح ی نس ــردد و و ، گ
 .  شود الهثل وی حدهكار اضرت

گر فرد وسـحله کنـد و حعـد اػ  4ای را خـک سـاله حـه وـاهی  وثاًل ا وحلحـون تووـان اضـاره 
وعحـوب بـوده و حـه ایـن ضهـت حصواهـد اضـاره را ، وـاه حفههـد وسـحلۀ وـغکور 4گغشت 

کند گغشته 4ت حاح، فسز  الهثـل اسـتفاده اػ وسـحلۀ وـغکور  کافی اسـت اضـرت، واه 
 ؛ )حا وضود آن عحب( را حدهد

گر اضرت  وحلحون تووـان  2قجاًل  وحلحون تووان بوده و وستأضر 5واهی ، الهثل پس ا
 .  شود وضر طلجكار ویاػ و وحلحون 4 ، حا فسز قرارداد، واه پرداظته 4بهای  حاحت اضاره 
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  نوع اّول )اعحان( قه در اجارۀ چند وسألۀ وتفّر 
o فوت ووجر يا وستأجر 

ــا فــوت وــ . 529 مسأله ــتأضر حاطــل نهیاضــاره ح ــر وســتأضر ؛ شــود وضر خــا وس گ حلكــه ا
ت حاقحهانـــده، حهحـــرد ـــت وی ونفعـــت وـــد  گـــر وـــ ضـــزء وـــاترک وح   ،وضر حهحـــردحاشـــد و ا

ـت حـه حسـاب ، بها خا وقداری اػ آن پرداظت نشـده طنانشه اضاره ضـزء وطالجـات وح 
 1؛آخد وی

ه کن  ،الجت  کـه فقـط ظـود وسـتأضر در آن سـا گر وثاًل در اضارۀ ظانه قحد شده حاشد  ا
ی وــورد اضــاره واقــع شــده حاشــد ،حاشــد کــه تنهــا ســكونت و حــا فــوت او اضــاره ، طــوری 

   2.شود حاطل وی
ت اضــاره . 531 مسأله گــر والــک در بــين وــد  اضــاره حــه ، وــال وــورد اضــاره را حفروشــد، ا

ت ظود حاقی است و آن وال حه ظرخ ت  ولـی ونفعـت ،شـود دار ونتقل ویقو  آن در وـد 
کند ت اضاره اػ آن استفاده   3؛اضاره وال وستأضر است و او حق  دارد تا آظر ود 

ه  کـن اسـت و  طنانشه ظرخدار اػ اضاره ظجر نداشته خا ظحال وی ،الجت  تش  کرده ود 
ت طـوالنی وی کنـد و حـق  نـدارد وی، حاشـد حعد فههحـده وـد  حـه  توانـد وعاولـه را فسـز 

کند خافت   4.این سجب ظسارت در

                                                           
گـر وـ ،. شاخان عکر است1 ؛ تنهـا والـک ونـافع وـال در ػوـان ححـاتش بـوده حلكـه، وضر والـک ظـوِد وـال نجـودها

کرده تـا فـالن شـصص ػنـده اسـت ت  در ایـن صـورت ، ت ظانـه وـال او حاشـدعـونف، وثل آنكه فردی وصح 
کننـدهپس اػ و ت  کـه بـراخش وصـحت شـده ظانـه را اضـاره دهـد و پـيش اػ ، فـات وصـح  طنانشـه شصصـی 

ت اضـاره حهحـرد ک شـود و طنانشـه والـ اضـاره فضـولی وحسـوب وی، وضر، اػ ػوـان فـوت وـتهام شدن وـد 
کند فعلی ی وی ،بها پس اػ آن  شود و اضاره صححح وی، ظانه اضاره را اوضا  ق حه و  . حاشد وتعل 

گر. 2 ا ا ی شرط اضاره حاشد او  ت  ،حا فـوت وسـتأضر، نه قحد، سكونت و وضر ظـود حـاقی اسـت و وـاضـاره حـه قـو 
 . شود وعلوم وی« 253»اػ توضححات وسألۀ  ،حق  فسز دارد و فرق بين قحد و شرط

ت ،شاخان عکر است. 3 وضر خـا وسـتأضر بـر ؛ وثـل اخنكـه وـاضاره حـه هـر دلحلـی فسـز شـود، طنانشه در این ود 
کــه داشــته اســاس حــق   کنــد، شــش وــاه قجــل اػ پاخــان ووعــد خــک ســالۀ اضــاره، فســصی  حــق  ، آن را فســز 

 .  گردد استفاده )ونفعت( در شش واه حاقحهانده حه فروشنده )والک سابق( بروی
خافــت وجلغــی حاضــر شــود حــق  فســز ظــود را اســقاط نهاخــد ،شــاخان عکــر اســت. 4 گــر ظرخــدار در وقابــل در ، ا

 . اشكال ندارد
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حـه ظـود ، فرقی نحست بـين اخنكـه وـال وـورد اضـاره، در حكن وسألۀ قجل . 531 مسأله
  .وستأضر فروظته شده حاشد خا حه غحر او

گغشت  ،حنابراین گر والک وثاًل پس اػ  ت خـک سـالۀ اضـاره 5ا آن را حـه ، واه اػ وـد 
اػ ، وـاه حاقحهانـده 3ر والک بودن ظرخدار نسجت حه ونفعت ظانه د، وستأضر حفروشد

   .نه اػ حاب والک بودن اصل وال، حاب اضاره است
، فسـز شـود، اضاره حـا خكـی اػ عواوـل فسـز، طنانشه پس اػ فروش ،بر این اساس 

ت حاقحهانـده ) گــر  3ونفعـت وـال در وـد  وـاه در وثــال وـغکور( وـال فروشـنده اسـت و ا
ت، قرارداد بيع فسز شود )نه اضاره(  .  حاشد وال وستأضر وی، ونفعت آن ود 

o اجارۀ وال ووقوفه 
کـه وقـف شـده تـا ونـافع آن ولـک َحْطن . 532 مسأله گر والی  د  هـا و نسـل ا های وتعـد 

در ػوان خک نسل اضاره داده شـود و قجـل اػ ، خكی پس اػ دخگری حاشد )وقف ترتحجی(
ت اضاره تهام افراد آن نسل اػ دنحا رفته و ووقوفـه حـه نسـل حعـد ونتقـل ، تهام شدن ود 

 1:دو صورت دارد ،شود

ل وال را اضاره داده .الف   2؛اندظود حطن )نسل( او 
م فضولی وی ،در این صورت  گر نسـل حعـدی  .حاشد اضاره نسجت حه نسل دو  پس ا

ت حاطـل اسـت و طنانشـه وسـتأضر  ۀاضاره نسجت حه حاقحهاند، آن را اضاػه ندهند ود 
ل توانــد وقــدار ا وی، بهــا را پرداظتــه  وــثاًل تهــام اضــاره ضــافه را اػ اوــوال وــاترک نســل او 

 .  حگحرد پس

ی شــــرعی ووقوفــــهاضــــاره توســــ .ب ــــه حــــه وصــــلحت نســــل خــــا  3ط وتــــول  و حــــا توض 

                                                           
 ،«وقــف»فصــل  ،اضــارۀ وــال وقفــی نســجت حــه ووقــوف علــحهن آخنــده در ضلــد طهــارمدرحــارۀ  بيشــتر توضــحح. 1

 . شود عکر وی« 754تا  755»وساجل

کــه ظــود  ،فــرض وســأله. 2 ل»وربــوط حــه وــوردی اســت  گــغاری  ،«حطــن او  شــرعًا اضــاػۀ اضــاره دادن ووقوفــه و وا
 .  اندونافع آن را داشته

ی اػ افراد ح. 3 ل حاشد خا غحر آنطه اخنكه وتول   .  طن )نسل( او 
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ی ونحصــر حــه نســل ووضــود  های نســل کــه والخــت وتــول  گرفتــه )در ضــایی  حعــد صــورت 
های آخنــده هــن والخــت داشــته خــا اخنكــه اضــاره بــر اســاس  حلكــه نســجت حــه نســل؛ نجــوده

 ؛ انسام شده حاشد(وصلحت ووقوفه 
ت ظــود حــاقی اســت و نســل حعــد ،در ایــن صــورت والــک اضــرت حــه ، اضــاره حــه قــو 

 ؛ شوند نسجت وقدار حاقی وانده وی

ی گر وتول  وحلحـون تووـان اضـاره  55سـال در وقابـل هـر سـال  45ووقوفه را بـرای ، وثاًل ا
ل اػ دنحــا برونــد 55داده و پــس اػ  ســال آخنــده  55در  اضــاره بهــا، ســال تهــام افــراد نســل او 

م است 555) ق حه نسل دو   1.وحلحون تووان( وتعل 

 اجحر شدن اشخاص: نوع دّوم اجاره

 تعريف و اقسام اجارۀ نوع دّوم 
ــاره . 533 مسأله ــوع اض ــن ن ــرفتن ، در ای گ ــل  ــود را در وقاب ــا ونفعــت ظ ــل خ ــان عه انس

ت دخگری در وی  ؛ آورد اضرت حه ولكح 

ــات ســاظتهانی خــ ا تعهحــرات خــا آراخشــگری خــا وثــل آنكــه فــرد بــرای انســام عهلح 
خس و تعلـحن خـا وعالسـۀ بيهـار خـا  رانندگی خا انسام ظدوات در اداره و وانند آن خا تـدر

ص دخگر کار وشص  اطی خا  خافت نهاخد، آشازی خا ظح   .  طجق قرارداد اضرت در
کـرده گـغار  که عهل خا ونفعـت ظـود را وا کسی  کـه عهـل خـا « اضحـر»، حه  کسـی  و حـه 

ت او درآوده( ونفعت اضحر حه او گغار شده )حه ولكح   . شود گفته وی« وستأضر»، وا
گحرد، اضارۀ اضحر . 534 مسأله  : حه دو روش وهكن است صورت 

نظحـر اضـارۀ ؛ اضاره نسـجت حـه ونفعـت خـا ونـافع فـرد )کـارایی فـرد( واقـع شـود .الف
 ؛ اشحاء خا ححوانات )اضارۀ اعحان(

                                                           
ــه. 1 ــه نســل حعــد  ،الجت  ــت ح ت وــغکور ونقــرض نشــوند و اال  نوح ــه آنهــا در وــد  ک ایــن حكــن در صــورتی اســت 

 . رسد وی
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کــه در اضــارۀ اعحــان  خــا « ســواری» ی ونفعــتوــثاًل واشــحنی بــرا، خعنــی ههــان طــور 
کنـد  در اخنسا نحز فرد ظود را اضحر وی، شود اضاره داده وی« ههۀ ونافعش»خا « حاربری»

کارایی کارایی»خـا بـرای « نوخسندگی»های ظود وانند  برای برظی  ظـود در « هـای تهـام 
ن ت وعح    .ود 
کارفر ،حنابراین ن در اظتحار  که اضحر شده تا در ساعت وعح  کارگری  وا بـوده قرارداد 

که اػ او ظواسته وی کارهایی   .  حاشد اػ این قسن وی، شود انسام دهدو 
ۀ اضحر واقـع شـود .ب خعنـی اضحـر انسـام عهلـی را در  ،اضاره برای انسام عهل بر عو 

کـه   واننـد حسـحاری اػ وـوارد اضـاره؛ گحـرد وقابل اضرت حـه عهـده وی ـاطی  ههشـون ظح 
 ؛ شده استبرای دوظتن پيراهنی برای وستأضر اضحر 

م  َدخنـــــی واننـــــد ســـــایر دیـــــون و ، حـــــا انعقـــــاد قـــــرارداد اضـــــاره ،در اضـــــارۀ نـــــوع دو 
 .  شود حه عهدۀ اضحر ثاحت وی، های والی حدهكاری

ــا هــن وتفــاوت شــاخان عکــر اســت،  ــوع در برظــی اػ وســاجل آخنــده ح حكــن ایــن دو ن
که در وتن وساجل آتی حه آن اشاره شده است وی  .  حاشد 

 وستأجر ، راجح، شرايط اجاره 
ــق اضــاره»اصــل  . 535 مسأله )حــه صــورت لفظــی خــا  «قجــول اخســاب و»و انســام « تحق 

 1؛حاشد وشاحه اضارۀ اعحان وی ،عهلی( در اضارۀ اضحر نحز

که فرد حا توافق طرف وقابل حه قصد اضاره وشـغول انسـام عهـل وـورد  ،پس ههحن 
 . گردد اضاره )حا اخساب و قجول عهلی( ونعقد وی، نظر شود

در  2«وضر و وســـتأضروـــ»ههاننـــد شـــراخط ، «اضحـــر و وســـتأضر»راخط شـــ ،ههـــحن طـــور
 3؛حاشد اضارۀ اعحان وی

گردی خــا واننــد آن اضحــر شــود گــر فــرد ناحــالغی حصواهــد ضهــت شــا حاخــد ایــن ، وــثاًل ا
                                                           

 .  وراضعه شود« 233 و 232»حه وساجل . 1

 .  وراضعه شود« 234»حه وسألۀ . 2

 .  وگر در وورد وسألۀ حعد. 3
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ی ونعقد شوداضاره توس ه ولی  شرعی در صورتی وی ؛ط ولی  شرعی و تواند حه این  الجت 
کــه شــراخط وــغکور در کنــد  و وســاجل حعــد اػ آن وضــود داشــته « 5453»وســألۀ  اوــر اقــدام 

 1.حاشد
ـس )ورشكسـتو . 536 مسأله توانـد حـدون اضــاػۀ طلجكـاران بــرای  وی، اقتصــادی( ۀفل َ

کاری اضحر شود  .  انسام 
تواند دو نفر خا بيشتر را در خـک قـرارداد بـرای انسـام خـک عهـل  انسان وی . 537 مسأله

ۀ آنان  کند و در این صـورت -وثل حهل و نقل حار  -در عو  اضـرت بـين اضحرهـا  ،اضحر 
گرفتــه حاشــد و آنــان حاخـد حــه وشـترک وی کــه حــه عهـده  انــد انســام طــور وشــترک عهلـی را 

 .  دهند

ی در عجادت . 538 مسأله ــا آن  کــه وی 2هــای وســتحج  کــرد ت ــالغی را اضحــر  ــرد ح ــوان ف ت
ـز نحـز صـححح و اضحـر نهـودن فـرد ناحـالغ و، ضـا آورد هعجادت را حه نحاحت اػ دخگری حـ هح 

 3.ضایز است

 کا  ر و ونفعت وورد اجارهشرايط 
 :  کار و ونافع وورد اضاره حاخد دارای شراخط عیل حاشد . 539 مسأله

کار وورد اضاره وعلوم حاشد .1  ؛ نوع 
 ؛ حاشد )حنابر احتحاط واضب( کار وورد اضاره ارػش والی داشته .2 
 ؛ حرام نجاشد .3 
کار وورد اضاره وعلوم حاشد .4    ؛وقدار 
گرفتن  .5  که وزد   .  شرعًا غحر وساػ حاشد ،در اػای انسام آناػ اووری نجاشد 

                                                           
 .  نحز عکر شد« 536»در وسألۀ  ،رعیاضهالی اػ وحدودۀ والخت ولی  ش. 1

ل. 2  .  عکر شد« 4537»وسألۀ  ،وانند آنشه در ضلد او 

ۀ ناحالغ و3 گرفتن حش  ا اضحر  ی خـا حـذ  واضـب. او  ز برای نهاػ واضب قضـای وتـوف  کـه  ،هح  وحـل  اشـكال اسـت 
ل م« 4523»وسألۀ  ،توضحح آن در ضلد او   . عکر شده است« 326»وسألۀ  ،و ضلد دو 
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o 2 .کار وورد اجاره وعلوم باشد  نوع 
گر وورد اضاره . 541 مسأله ۀ اضحر حاشد، ا که در  «ب»)وورد  عهلی بر عو  اػ اضارۀ اضحر 
کار وعلوم حاشد ،عکر شد(« 332»وسألۀ   ؛ حاخد نوع 

کـــه وـــــصورت در ،ورـــــط ههـــحن ف اػ ـــــالد )وـــورد ـــــع حاشـــــاضـــارۀ وناف، ورد اضـــارهـــــی 
کارهـــای وصتلـــف را دارد«( 332» ألۀـــــوس وـــثاًل هـــن ، طنانشـــه اضحـــر توانـــایی انســـام 
ت وی کنـد و هـن وـدیرخ  خس  کـار حـه ، تواند در ودرسه تدر کـه انتصـاب نـوع  در صـورتی 

کارایی گغار شده )در حقحقت ههۀ  نـی اػ آنهـا وـورد  وستأضر وا های فـرد خـا تعـداد وعح 
ی حـه  ؛است اضاره صححح، اضاره واقع شده( کـارایی و ونـافع و گر تنها برظی اػ  ولی ا

   .اضاره صححح نحست، صورت وجهن و ناوعلوم وورد اضاره واقع شده حاشد
کار  . 541 مسأله گر نوع  ـه  - وسألۀ قجل در هر دو وورد -ا که عرفًا وورد توض  حه وقداری 
کافی است، وعلوم حاشد، است  1.برای صححح بودن قرارداد اضاره 

o 1 .ارزش والی داشته باشد )بنابر احتحاط واجج( کار وورد اجاره 
که ارػش والی نـدارد و عقـال در وقابـل آن  . 542 مسأله کاری  اضحر شدن برای انسام 

 .  واضب صححح نحستحنابر احتحاط  ،پرداػند والی نهی

o 5 .حرام نجاشد 
گر فـردی بـرای . حنابراین، اضاره برای انسام عهل حرام صححح نحست . 543 مسأله ا

ــا انســام  ــواظتن ووســحقی حــرام خ ــا انتشــار فحشــاء و اوــور ن ــا خ وعــاوالت حــرام وثــل رح
ی وـؤون خـا غحجـت در وـوارد غحـر وشـروع خـا سـاظتن وسـحله ای حـا  وجتغل خا هتـک آبـرو

   .حاشد اضاره حرام و حاطل وی، وال غصجی اضحر شود

                                                           
کـارگر سـادۀ سـاظتهانی انسـام ویپس . 1 کـه خـک  کارهـایی  گـر وـثاًل  صـی حاشـد ،دهـد ا کارهـای وشص  ، عرفـًا 

ن وعلوم بودن آن در ههحن حد،  ـات بيشـتر آن را دقحقـًا وعـح  کافی است و الػم نحست ضزجح  برای دو طرف 
 . نهاخند
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که ،ههحن طور کاری   وثـل - واضب حرام اسـتحنابر احتحاط  اضحر شدن برای انسام 
خش وحل  اشكال اسـت و احتحـاط  - انسان و ححوانات ۀهساظت وسس  ، تراشحدن ر

 .  حاشد واضب در ترک آن وی
ها و  اش در رسـتورانخـا عرضـه اضحر شدن برای فروش شراب خا تولحـد آن . 544 مسأله

ـــا وحههانـــان ـــرای وشـــترخان خ کـــه آن را حـــالل هرطنـــد  ،واننـــد آن ب کســـانی حاشـــند  اػ 
ار وسححی خا یهودی - دانند وی کف     .ضایز نحست - وانند 

 ،هـای آلـوده حـه شـرابضـام، هـاحطـری، اضحر شدن برای شستن ظروف ،هشنحنه
وۀ شرب ظهر حاشد که وقد     1.حاشدضایز نهی ،در صورتی 

کاشت ناظن و وانند آن وی . 545 مسأله که اقدام حه  گر آراخشگری  طنانشـه ، نهاخد ا
کار اػ ووارد حرام حاشد کـه برطـرف  - انسام این  فـی  کاشت ناظن برای ػن وكل  وانند 

ی وقدور نحست کردن  اضحر شدن برای آن در حعضی اػ وـوارد - آن ضهت وضو برای و
 2.واضب ضایز نحستحنابر احتحاط  فتوی  و در برظی وواردحنابر 

ت  . 546 مسأله نـی اضحـر شـود و در ههـان وـد  ت وعح  کـار در وـد  گر ػنی برای انسـام  ا
ــاقی اســت، اػدواح نهاخــد ت ظــود ح ــه قــو  ــا حــق  زهرطنــد  ،اضــاره ح کــار ح وح انســام آن 

کــه حــا حــق  زوح ســاػگاری  3؛ناســاػگار حاشــد کــاری  گــر پــس اػ اػدواح بــرای انســام  ــا ا او 
 ؛ حستگی حه اضاػۀ زوح دارد، صححح بودن اضاره، اضحر شود، ندارد

                                                           
ی حه. 1 کل  و ظدوت در ػوحنه شراب ،طور  که وقد   . ستآن وحسوب شود ضایز نح ۀظواری 

کاشـت نـاظن و واننـد آن. 2 ل توضحح ووارد فتوی  و احتحاط واضب در وـورد  عکـر « 346»وسـألۀ  ،در ضلـد او 
 ؛ شده است

کاشت ناظن و وانند  ،شاخان عکر است که  اضحـر شـدن ، واضب ضـایز نحسـتحنابر احتحاط  آن در وواردی 
 . حاشدوحل  اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن وی

گر وثاًل ػنی بـرای ؛ بيان شده است «اػدواح»فصل  ،ب زوح بر عهدۀ زوضه در ضلد طهارمحقوق واض. 3 پس ا
خس در ودرســه اســتصدام شــده و شــوهرش پــس اػ  - حــا رعاخــت شــراخط صــححح بــودن عقــد اضــاره - تــدر

کـار حـه او ندهـد، اػدواح کـه قـرارداد اضـاره قجـل اػ اػدواح ، اضاػۀ ظروح اػ ونزل را برای این  ونعقـد اػ آنسـا 
ت ظود حاقی اسـت و ػن وی، شده خس در ودرسـه اػ ونـزل ظـارح  حه قو  توانـد حـدون اضـاػۀ شـوهر بـرای تـدر
 .  شود



    / اضاره 

کـه حـا حـق  زوح ونافـات نـدارد کارهـایی  ی ، ولی اضحر شـدن ػن در  حـدون اضـاػۀ و
 .  هن صححح است

ــه  ػن وی . 547 مسأله نــی اضحــر شــود و در توانــد بــرای شــحر دادن حــه حش  ت وعح  در وــد 
گردد؛ این اور اضاػۀ شوهر الػم نحست ی   . وگر آنكه ووضب ضاخع شدن حق  شرعی و

کــه اســتفادۀ حــالل و حــرام دارد . 548 مسأله گــر فــرد بــرای تعهحــر خــا ســاظت طحــزی   ا
گرفــت کــه وســتأضر آن را در ضهــت حــرام حكــار ظواهــد  اضــاره حــه ، اضحــر شــود و حدانــد 

   ؛تصححح و ضایز اس 1ظودی ظود

خذ فســاد خــا تــرک نهــی اػ ونكــر ــا طنانشــه اوــر حراوــی ههشــون تــرو کــار  او  واضــب بــر 
گردد ب  کاری اضحر شود، اضحر وترت   2؛فرد حق  ندارد برای انسام طنحن 

ـه خـا تعهحـر وسـحلۀ  گر وثاًل فـرد احتهـال عقالیـی دهـد طنانشـه وی اقـدام حـه تهح  پس ا
کسـی غحـر اػ آن اضحـر ،شـود طـرف وقابـل ورتكـب حـرام نهی، وغکور ننهاخـد ، وثـل اخنكـه 

ۀ آن را ندارد و وسـتأضر نحـز ـۀ وسـحلۀ وشـاحه را  توانایی تعهحر خا تهح  توانـایی خـا تهایـل حـه تهح 
حه تعهحر  طنانشه وی اقدام، ط فرد دخگروضود اوكان تعهحر خا ساظت آن توسخا حا ، ندارد
ـۀ وسـحلۀ وشـاحه ونصـرف ، نكند  ػاػ حـاب نهـی ا - شـودوـیطرف وقابل اػ تعهحر آن خا تهح 

کار اضحر شود - ونكر حا وضود سایر شراخط آن  3.ضایز نحست برای انسام این 
ههشــون اضحــر ؛ ایــن وســأله در وــوارد وشــاحه نحــز ضــاری اســتشــاخان عکــر اســت، 

آراخش شدۀ ظود را در وعرض  ۀداند طهر که وی 4شدن آراخشگر برای آراخش طهرۀ ػنی
  5.ددخد ناوحرم قرار ظواهد دا

                                                           
که وثال آن در اداوه عکر وی. 1  . شود خعنی حا صرف نظر اػ عناوین حرام دخگر 

راتی حاشد ،ههشنحن. 2 گر در این ػوحنه قانون خا وقر   .  شوداضاػۀ وصالفت حا آن داده نهی، ا
کــه فــرد وی ،طــور ههــحن. 3 کراهــت و ، اوــر و نهــی او اثــر نــدارد دانــد در وــواردی  کــه  احتحــاط واضــب آن اســت 

کــار ناشاخســت کــه وهكــ ۀنــاراحتی ظــود را اػ  گفتــار خــا رفتــار خــا نوشــتار و ظالفكــار حــه هــر طــوری  ن اســت )حــا 
 . وانند آن( اظهار نهاخد

کردن ػن اػ وواردی حاشد. 4 خنت  ه طنانشه ز واننـد ، که حا قطع نظر اػ نشان دادن حه ناوحرم حـرام حاشـد الجت 
ۀ وفات )ِحداد( ام عد  کردن در حال احرام خا اخ  خنت   . شوددر وورد آن ضاری وی« 323»حكن وسألۀ ، ز

کلحل در اعضای وضوی ػن ،این حكن. 5 ک خا ا کـردن آن وهكـن ، در وورد اخساد وانعی وانند ال کـه برطـرف 
ی آن را برای نهاػ واضب برطرف نهییولی آراخشگر و، است  . نحز ضاری است، کندداند و
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o 7 .کار وورد اجاره وعلوم باشد  وقدار 

کــه وــورد اضــاره واقــع وی . 549 مسأله کــاری  گــر  وــثالً ؛ شــود حاخــد وعلــوم حاشــد وقــدار  ا
ــــاطی اضحــــر وی ــــت دوظــــت را ، کنــــد انســــان فــــردی را بــــرای ظح  کحفح  حاخــــد لجــــاس و 

ص گــر فــردی را بــرای راننــدگی اضحــر وی وشــص  راه خــا وقــدار وســافت را ، کنــد نهاخــد و ا
کند کردم»: ثاًل حگوخدو؛ وعلوم  ن اضحر   ؛ «تو را برای رانندگی اػ وشهد تا قن اػ راه وعح 

ه که در وسألۀ  ،الجت  گر اضاره اػ ووارد نوع الف  وـثاًل فـردی ؛ حاشـد عکـر شـد« 332»ا
کننـد تـا در ایـن ػوـان هـر پارطـه ن اضحـر  کارگاه در سـاعات وعـح  اطی در  ای  را برای ظح 

ــ کحفح  ــه  ــتند ح گغاش ــارش  ــه در اظتح ــته ک ــدوػد ت ظواس ــده ح ــت تعــداد و ، ش الػم نحس
ات آن وعلوم حاشد  .  ضزجح 

ص بــرای  . 551 مسأله کـه انســام آن در ػوـان وشــص  کــار وـورد اضــاره طـوری اســت  گـر  ا
ــت دارد کننــد، افــراد اههح  ن  تــا خــک »: وــثاًل حگوخــد؛ حاخــد آن ػوــان را هنگــام اضــاره وعــح 

 ؛ «هفتۀ دخگر پيراهن را حدوػ

اضحـر ، ن الػم نحسـت و هـر وقـت وسـتأضر حصواهـدتعحـين ػوـا ،در غحر این صـورت 
کار را انسام دهد  .  حاخد آن 

گر در اضـاره . 551 مسأله تی بـرای انسـام عهـل تعحـين شـود ،ا کـه در  - وـد  ههـان طـور 
گفتــه شــد ــرار  وی - اضــارۀ اعحــان  ت را حالفاصــله پــس اػ انعقــاد اضــاره ق تواننــد آن وــد 

تی پس اػ انعقاد قرارد  .  اد حگغارنددهند خا آنكه احتدای آن را ود 

کار تعحين شـودشاخان عکر است،  تی برای انسام  ت ، طنانشه ود  ولـی احتـدای وـد 
کــه اػ آن برداشــت شــود ػوــان  عکــر نشــود و نشــانه و عالوتــی هــن وضــود نداشــته حاشــد 

ی برای شروع اضاره در نظر دارند  1.حاشد شروع آن پس اػ انعقاد قرارداد وی، ظاص 
o 3 .گر که وزد   فتن در عوض انجام آن شرعًا غحر وجاز است از اووری نجاشد 

که شرعًا حاخد حه . 552 مسأله کارهایی  انی انسـام شـود اضحر شدن نسجت حه   طور وس 

                                                           
کنند. 1 کار را تعحين  که حعدًا ػوان انسام  گر قصدشان این حاشد  ه ا  . اضاره صححح نحست، الجت 
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ــا وســتحب طــه آن عهــل واضــب حاشــد؛ صــححح نحســت - نــه در وقابــل عــوض - ؛ خ
کفایی لی؛ عحنی حاشد خا  دی حاشد خا توص   1.تعج 

 : عجارتند اػ برظی اػ آن ووارد

روػی و روػۀ واضب  های شجانه ضب ظود فرد و نحز انسام نافلهانسام نهاػهای وا -
ة االسالم ظودش  ؛ واه روضان وحس 

گر وثاًل پدری برای آنكه فرػند ظود را ضهت ظواندن نهاػهاخش تشـویق  ،اینحنابر ا
گرفتن وجلغی نهاػهـای ظـودش را حصوانـد، نهاخد کند تا در وقابل  ی را اضحر  اضـاره ، و

 .  صححح نحست
هط قاضی شرعی در وتوس قضاوت -  .  ضهت رفع نزاع و اظتالف ،رافعات شرعح 

گفتن برای نهاػ -  .  اعان 

ــن  - ــر او و دف ــدن ب ــاػ ظوان ــت و نه ــردن وح  ک ــن  کف ــودن و  ــوط نه ــل دادن و حن غس
ی  2.و

کـه وحـل  احـتال و وـورد اتعلحن احكام حه دخگران در ووارد  - لزاوی )واضـب و حـرام( 
 .  بواضحنابر احتحاط  ،نحاػ حاشد

در سـه وـورد اظحـر وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای  ،صححح بودن اضاره
 .  احتحاط ترک نشود

انی انسام شـود . 553 مسأله که شرعًا الػم نحست وس  ، اضحر شدن نسجت حه اعهالی 
کارهای واضـب خـا وسـتحب حاشـدهرطند  ،صححح است بـرای نهونـه طنـد وـورد ؛ اػ 

 : شود عکر وی

                                                           
فــحن الػم وی. 1 کــه انســام آن بــر تــک تــک وكل  ــه اســت  کفــایی ؛ حاشــد واضــب عحنــی واننــد نهــاػ یووح  واضــب 

ک تی  که حا انسام آن توسـوانند تسهحز وح  ـه برداشـته وی، ط برظـی اػ افـراده ولی  ندارد  ؛ شـود تكلحـف اػ حقح 
که حاخد حه قصـد قرحـت انسـام شـود دی وانند نهاػ و روػه است  ـلی قصـد قرحـت  ؛اوور تعج  ـا در اوـور توص  او 

ق آن الػم نحست س ،برای تحق  کشحدن شیء وتنس   . ههشون آب 

ــه. 2 کــر ،الجت  گــر فــرد بــرای حفــر  توانــد اضــرت  دن قجــر حــه انــداػۀ حــه ظصــوص خــا حــه شــحوۀ ظــاص اضحــر شــود ویا
ی  قجـل اػ  ،ههحن طـور .حگحرد واتی غحـر واضـب واننـد شسـتن حـدن وتـوف  خافـت اضـرت ضهـت اوـور وقـد  در

 . غسل حه ضهت رعاخت نظافت اشكال ندارد



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که نحاحت صححح حاشدحه ضا آوردن نهاػ خا روػۀ دخگ -  1.ران در وواردی 

کارهایی وثـل ؛ طجاحت و وعالسۀ بيهاران - طه حا تسویز دارو حاشد و طه حا انسام 
احی خقات و، پانسهان، عهل ضر    ...تزر

کشاورػی - کـه بـرای حفـو نظـام ، صنعت، تعلحن و آووػش علووی وثل  پزشـكی 
 .  ضاوعۀ انسانی الػم است

ات و  ،لزاوـــیا عی در وـــوارد غحـــرتعلـــحن و آوـــوػش احكـــام شـــر - واننـــد وســـتحج 
که وورد نحاػ و وحل  احتال نجاشداووارد  ،وكروهات و ههحن طور  .  لزاوی 

 .تعلحن قرآن )غحر ووارد الػم در نهاػهای واضب( -
ــهداء انســان وی . 554 مسأله د الش  و ســایر  توانــد بــرای عکــر وصــحجت حضــرت ســح 

کـه شـاول ووعظـه و و سصنرا و بيان فضاجل اهل بيت حضرات وعصووحن نی 
کـه فاخـدۀ وعقـولی داشـته حاشـد طـه فاخـدۀ دخنـی حاشـد و طـه ؛ وانند آن حاشد )اووری 

کند، دنحایی( خافت   2.اضرت در

وات حضـور  . 555 مسأله خافـت آن بـرای وقـد  پرداظت اضرت حه اوام ضهاعـت و در
ن در وحـل  اقاوـۀ نهـاػ ، در ضهاعت واننـد هزخنـۀ رفـت و آوـد حضـور در سـاعت وعـح 

خافــت اضــرت بــرای اقاوــۀ ضهاعــت حــه ظــودی ظــود ؛ نــدارد ضهاعــت اشــكال حلكــه در
خافت ننهاخد، ضایز است  3.هرطند شاخسته است برای این اور اضرتی در

 شرايط اجرت 
حاشـد  بها در اضـارۀ اشـحاء وی  ههانند اضاره ،انواع و شراخط اضرت اضحر . 556 مسأله
 .  عکر شد «و حعد اػ آن 262»وساجل که در 

                                                           
ل. 1  .  بيان شد« 4537تا  4534»وساجل ، ووارد صححح بودن نحاحت در ضلد او 

کران. 2 گاه وهكن است این اور در شأن عا که وردم آنـان را  واعظان و ظادوان وكتب اهل الجحت، ولی 
ی بيشـتر و حـه وظهر ػهد و تقوی  و پارسایی وـی کـه ووضـب اضـر و ثـواب اظـرو داننـد نجاشـد و بهتـر اػ ههـه 

کـه نـوعی تعظـحن شـعاجر دخنـی و تر ویقصد قرحت نزدخک که این اوـور را  خذ و نشـر دیـن  حاشد آن است  تـرو
انی انسام دهند و برپا شود حهوحسوب وی کنندگان وسالس حا رضاخت ظوخش وال خـا وجلغـی را  طور وس 

 . حه آنان اهدا نهاخند

ه. 3  .  وجالغی را حه اوام ضهاعت اهدا نهاخند ،سزاوار است حانحان وحترم در فرض وغکور ،الجت 



    / اضاره 

اط حگوخد . 557 مسأله گر فرد حه ظح  تووـان  هـزار 555طنانشه لجاس را اوروػ حدوػی »: ا
گر فردا حدوػی که قصد ُضعالـه داشـته حاشـد، «دهن هزار تووان وی 55، و ا ، در صورتی 

گر ونظور اضاره حاشد صححح وی  1.حاطل است، حاشد و ا

گر . 558 مسأله کنـد  ا ن اضحر  کاری در خک روػ وعح  کارگری را برای انسام  انسان وثاًل 
کنیاػ فرد»: و حه او حگوخد کار  اضـاره نسـجت ، «وـزدت فـالن وقـدار اسـت ،ا هن هر روػ 

ل ونعقــد نشــده ــا وی، حــه غحــر اػ روػ او  ــت بــرای  او  کحفح  تواننــد ایــن قــرارداد را حــه ههــحن 
 .  حه عنوان ُضعاله ونعقد نهاخند ،روػهای حعد

کار قرار داده وی گاه اضرت فرد حه صورت درصدی اػ هزخنه . 559 مسأله ، شـود های 
اضــاره  ،ها در ػوــان انعقــاد قــرارداد وعلــوم حاشــد شــه وقــدار هزخنــهدر ایــن صــورت طنان

 ؛ صححح است

تواننــد قــرارداد ظــود را حــه عنــوان ُضعالــه خــا وصــالحه ونعقــد  وی ،در غحــر ایــن صــورت 
حهـۀ او را ؛ کنند کند و حق  الز  کار حا وعهار قرارداد ُضعاله ونعقد  درصـد  55وثاًل صاحب 

کار اػ وجلغ هزخنه کـارگر و عنا - های  قـرار دهـد و حـا انسـام  - ...اػ هزخنۀ وصالح و اضـرت 
ف است حق  الزحهۀ وغکور را حه عاول بپرداػد، کار  2.ضاعل ووظ 

                                                           
کار حه صورت اضار1 ـاط  صححح ۀ. اگر حصواهند این  که اگر ظح  ن کنند و شرط نهاخند  حاشد، اضرت و ػوان را وعح 

وثاًل زودتر اػ آن ػوان لجاس را دوظت، وستأضر فالن وجلغ عالوه بر اضرت حه او حدهد خا شرط کنند اگر لجـاس را 
ه نهاخد.   تا فالن روػ ندوظت، وستأضر وکحل حاشد ظود را نسجت حه وقداری اػ اضرت بریء الغو 

ــ. 2 کــه حاحــت حــق  الزحهــه )ُضْعــل( در ایــن قــرارداد لحــاظ وــی ،هالجت  کــه  ،شــودوجــالغی  غحــر اػ وجــالغی اســت 
 ؛ پرداػدهای طرح وانند قحهت وصالح و وواد وصرفی ویضاعل حاحت هزخنه

گـر ،اسـت شاخان عکر ـۀ وصـالح و وـواد  وصـرفی حـه عهـدۀ وعهـار اسـت گونـه قـرارداد حه ا کـه تهح  ، ای اسـت 
که در وتن عکـر شـدتو کار وی صاحب کنـد تـا وصـالح ، اند در ضهن قرارداد صلح حه صورتی  وعهـار را وکحـل 

کرده و در ساظتهان حكار بجرد )طه اخنكه پول آن را قجالً  ی ظرخداری  گرفتـه  اػ صاحب  وورد نظر را برای و کار 
گـر خافـت نهاخـد( خـا ا کند و حعـدًا آن را وحاسـجه و در وعهـار وصـالح را  حاشد خا علی الحساب اػ ظودش ظرح 

ــداری وی ــرای ظــود ظرخ ــردن آن ، کنــد احتــدا ب کننــد وعهــار هنگــام حكــار ب در ضــهن وصــالحۀ وــغکور شــرط 
کــار ــا در انتهــای  ــه صــاحب ، وصــالح در ســاظتهان خ ــار ت آنهــا را ح ــه در ایــن صــورتک کــه الجت  کنــد   ،هلحــک 

ی طه حه صورت لفظی و طه عهلی گغاری و کار حا قجول تهلحک و وا  .  گردد ک آن وصالح ویوال، صاحب 
ـــن ـــه در ای ـــوارد الجت  ـــه و ـــتگون ـــه شـــحوه ، والكح  ـــواد  وصـــرفی را ح ـــه  های وصتلفـــی وی وصـــالح و و ـــوان ح ت

که روش فوق خكی اػ نهونه صاحب هـای آن در قسـهت  است و برظی دخگـر اػ روشهای آن  کار ونتقل نهود 
 .  گردد عکر وی« سفارش ساظت»



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

o کار بدون تعحين دستهزد  درخواست انجام 

کاری را در وقابل دستهزد انسام دهـد . 561 مسأله کسی حصواهد  گر انسان اػ  ولـی  ،ا
ــق نشــده و، وقــدار وــزد را تعحــين نكنــد کــاری )درظواســت عهــل  اضــاره وحق  طنــحن 

اضـرت ، حاشد و در ایـن صـورت حـا انسـام عهـل وـورد نظـر حدون تعحين وزد( وكروه وی
 1.شود الهثل را حه او حدهكار وی 

کنــد و حــه او حگوخــد . 561 مسأله گــر انســان شصصــی را بــرای فــروظتن ضنســی اضحــر  : ا
خـادتر فروظتـی» کـارت )فـروش(  ،این ضنس را حه این قحهـت حفـروش و هرطـه ز اضـرت 

ت تعحين نشدن دستهزد حاطل وحسوب شـده و طنانشـه آن فـرد ، «حاشد اضاره حه عل 
تهام قحهت فروش وال والـک اسـت و فروشـنده فقـط ، وال را برای صاحجش حفروشد

گـر ایـن اوـر حـه صـورت  2؛الهثل عهلش را اػ صاحب وال حگحـرد تواند اضرت  وی ولـی ا

                                                           
کـاری رفتـه بـودم ههراه اوام رضـا :گوخدسلحهان بن ضعفر ضعفری وی. 1 وقتـی ظواسـتن حـه . بـرای انسـام 

حـه ههـراه آن حضـرت رفـتن و  .وـا حـاش ۀحا ون بيـا و اوشـب در ظانـ: فروودند اوام رضا، ام برگردمظانه
ِگـل و سـاظتن ، هنگـام غـروب آفتـاب وارد ونزلشـان شـدند آن حضرت کـردن  غالوـان وشـغول آوـاده 

کار وی ۀدر این وحان غالم سحاه طهر، نددیوار اصطجل و غحر آن بود  .  کردغریجی هن 
کردنـدایـن غـالم در اخنسـا طـه وـی: حـه غالوـان ظـود فروودنــد اوـام رضـا کهــک : کنــدا عـرض  او حـه وـا 

کارش حه او وی وی  . دهحنکند و طحزی در وقابل 
کـار وـزدش را تعحـين نهـوده: فروودند حضرت کردنـدآخا در احتدای  ایـن غـالم راضـی ، نـه: اخـدا عـرض 

کارگر ناراحت شدند، است حه هر آنشه حه او حدهحن  ... حضرت اػ تعحين نكردن وزد 
کردم ون حه اوام رضا: گوخدسلحهان بن ضعفر وی گونه ناراحت شده: عرض   اخداطرا شها این 

کرده: فروودند حضرت کارگر نهی  کحد  و امون حارها این غالوان را اػ تعحين نكردن وزد  کـه ودهنهـتأ ام 
کار وی هر خدکارگری را برای  کنحد، آور  .  در وورد وزدش حا او قرارداد 

کاری انسـام دهـد و : فروودند ساس اوام رضا ن نشود و برای تو  کارگری وزدش وعح  گر  که ا این را حدان 
کار گهان وـی، سه برابر وزد وعهول حه او حدهی، در آظر  کـن دادهحاػ  کـه وـزدش را  ـا ا، ایکنـد  کـار او  گـر احتـدای 

ی بپــرداػی کــار ههــان وــزد را حــه و کنــی و در آظــر  کاوــل ، وــزدش را تعحــين نهــوده و قطعــی  اػ اخنكــه اضــرتش را 
ه اى اػ تـو سااسـگزار ظواهـد بــودداده ر شـده بـراخش عر  گـر بـر وــزد وقـر  اػ تـو قدرشناســی ، ای )کهــی( بيفزایـیو ا

که تو بر وزدش افزودهوی  .  ایکند و وعتقد است 
 .5ح ،553 و 552ص، 3حاب، کتاب االضاره ،57ح ،ائل الشیعهوس 

 .  شود عکر وی« 454»حا رعاخت آنشه در وسألۀ . 2



    / اضاره 

ق شود   1.اشكال ندارد، ُضعاله وحق 

گــر انســان ان . 562 مسأله کســی حصواهــدا اػ نظــر اســتحقاق اضــرت ، ســام عهلــی را اػ 
 : سه صورت دارد

کار اػ او ظواسته شده .الف که  ت انسام دهد ،کسی   ؛ آن را حه قصد وسانح 
ی وستحق  و طلجكار ،در این صورت طـرف وقابـل هرطنـد  ،حاشـد دستهزد نهی و

ی دستهزد حدهد کار حه و  .  تصهحن داشته در وقابل انسام 

ـــت حاشـــد ظـــاهر حـــال .ب کـــه  خعنـــی قرخنـــه و نشـــانه، بـــر وسانح  ای در بـــين حاشـــد 
کــــار حــــه ــــانی اػ فــــرد ظواســــته شــــده حفههانــــد انســــام آن  کــــار، طــــور وس   وثــــل آنكــــه 

که وعهواًل حدون دستهزد انسام وی وورد کارهایی حاشد  خـا فـردی ، شـود درظواست اػ 
کار اػ او ظواسته شده گونـه ،که  ت و شأنش حه  کـه د ووقعح  ر وقابـل دسـتهزد ای حاشـد 

 ؛ کند کار نهی
 .  وستحق  و طلجكار دستهزد نحست، در این وورد هن فرد 

کــه اػ او ظواســته شــده .ج کــاری را  حــه قصــد  ،نشــانه و ظــاهر حــالی نجاشــد و فــرد 
انحت انسام نداده حاشد  ؛ وس 

کـه هرطند  ،حاشد و طلجكار اضرت وی وستحق ،در این صورت حعدًا وعلـوم شـود 
کــار حــه ، کننــده( در هنگــام درظواســت د درظواســتطــرف وقابــل )فــر ــتش اراجــۀ  نح 

انی بوده است  .  صورت وس 

  تحويل 
ـۀ اضحـر خـا ، حا انعقاد قرارداد اضاره . 563 مسأله وستأضر والک عهل وورد اضاره بـر عو 

ی وــی کــه در  و اضحـر نحــز والـک اضـرت وی 2شـودوالـک ونفعـت و گــردد و توضـححاتی 
                                                           

خـادتر اػ فـالن قحهـت فروظتـی»: حگوخـد وثل اخنكه حه عنوان ُضعاله حه فردی. 1 گـر ایـن ضـنس را حـه ز خـادی ا ، ز
کــ  زیــرا در ُضعالــه الػم نحســت وقــدار حــق   ،«وــال ظــودت حاشــد حهــه  توضــحح آن در ؛ اواًل وعلــوم حاشــدالز 

 .  شودعکر وی« 435» وسألۀ

 . بيان شده است« 332»در وسألۀ  ،توضحح دو قسن وغکور. 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ــر « 275»وســألۀ  ــز ، شــددر وــورد اضــارۀ اعحــان عک ی نح ــر و اضــرت و در وــورد عهــل اضح
 ؛ ضاری است

گر وثالً  گغاشـــته پس ا ـــرار  کـــارگر ق ـــس اػ  در اضـــارۀ  اند اضـــرت را در انتهـــای روػ و پ
ت عهل وی 1،انسام عهل روػ حه او حدهند کحفح   ؛ شود حه ههان 

گــر ػوــان پرداظــت اضــرت تعحــين نشــده و وتعــارف و وعهــولی هــن نســجت حــه  ــا ا او 
گونه -رت ػوان پرداظت اض که اضاره بر اساس ههـان اوـر وتعـارف حه  واقـع شـده ، ای 

ر عهــل وــورد اضــاره را ، وضــود نداشــته حاشــد -حاشــد  بــر اضحــر الػم اســت در ػوــان وقــر 
که عهل را انسام نداده   .جۀ اضرت نداردــحق  وطال، انسام دهد و تا ػوانی 

سـجت حـه عهـل حـه حـا اوتنـاع هـر خـک اػ طـرفحن ن، در هـر صـورتشاخان عکر اسـت، 
ـــتعه   ـــد ظوخـ رـ ـــدخگ 2،ش در ػوــان وقــر  ــری نحـ ـــتوان وی  زـــ ـــاػ عه دـ ـــل حــه تعه  ـ ـــــد اوتنـــ اع ـ

 . ورػد
کــار توســتحویــ . 564 مسأله کــار بــر ، ط اضحــرل و در اظتحــار قــرار دادن  کــه  در وــواردی 

حـا انسـام ، شود و آن وال در اظتحار اضحـر قـرار داده شـده اسـت وال وستأضر انسام وی
ــا ؛ پــغیرد عهــل و تحویــل آن وــال صــورت ویکاوــل  ــا ح کــه اضحــر شــده ت ــاطی  وــثاًل ظح 
کـار ظـود ، حا دوظـتن و تحویـل دادن لجـاس، های وستأضر لجاسی براخش حدوػد پارطه

  3؛را انسام داده است

خس اضحــر شــده اســت، در غحــر ایــن وــوارد کــه بــرای تــدر هــی  تحویــل حــا ، واننــد وعل 
کاول عهل صورت وی  . گحرد انسام 

                                                           
کــه فــرد بــرای حــ خــا وــثاًل در. 1 طنانشــه ورســوم حاشــد اضــرتش را قجــل اػ ، شــود اضحــر وی ضــا آوردن حــذ هوــوردی 

کند  خافت  که در اداوه عکـر و -انسام عهل در ـت عهـل  - شـود یحا توضححاتی  کحفح  الػم اسـت حـه ههـحن 
 .  شود

د. 2 ر شـده ، ط وستأضر، انسام عهل خا تحویل آن توسط اضحر و پرداظت اضرت توسوراد اػ تعه  در ػوـان وقـر 
 . حاشد وی

که حعدًا عکر وی ،تلف شده حاشد طنانشه وال ،هالجت  . 3  . در وورد آن ضاری است، شود وساجلی 



    / اضاره 

 کار  تهّحۀ لوازم 
کـه فـرد بـرای آن اضحـر شـده . 565 مسأله کـاری  گر انسـام  نحـاػ حـه اشـحاء خـا وسـاخلی  ،ا

که نحاػ حه رنا و نز دارد، داشته حاشد اطی  اشی خا ظح   : وثل نق 

ــا ، طنانشــه هنگــام قــرارداد .الففف ــۀ آنهــا اػ وــال اضحــر حاشــد خ کــه تهح  شــرط شــده 
ــت وتعــارف و طــه شــرط حــه صــورت صــرخح عکــر شــود و طــه اخنكــه -وســتأضر   حــه عل 

ــا وطــرح شــدن در پيش ــر اســاس آن واقــع ، گفتگــوی اضــاره وعهــول بــودن آن خ اضــاره ب
ــــاش  ،وثــــل آنكــــه در وحــــل  انعقــــاد قــــرارداد -1شــــود وتــــداول و وعهــــول در اضــــارۀ نق 

ــد ــدۀ وســتأضر حاش ــه عه ــا ح ــه رن ک ــد  ــر، ســاظتهان طنــحن حاش ــه اضح ــا در اض؛ ن ـــخ ارۀ ـ
ــــظح   ــــنـــز حـــه عه، اطـ ــــدۀ اضحـــ ـــــــدر ایـــن ص؛ حاشـــدر ـ ــــبـــر ههـــان اســـاس عه ،ورتـ ل ـ
 .  ودــش وی

ـۀ آن حـه عهـدۀ اضحـر  ،در ایـن صـورت 2؛طنحن شرطی وضـود نداشـته حاشـد .ب تهح 
 3.حاشد وی

 سفارش ساخت 
کــه در آن ســفارش ســاظت صــورت وی . 566 مسأله وثــل اخنكــه اػ  -گحــرد  وــواردی 

نــی را حســاػد ــار ظواســته شــود وســحلۀ وعح  وهكــن اســت هــای وصتلفــی  حــه روش - نس 
 : اػ ضهله ووارد عیل، انسام شود

ار حا طوب و لواػم ظود .الف وسـحله را سـاظته و در اػای وسـحلۀ سـاظته شـده ، نس 
                                                           

 . عکر شده است« 354»وسألۀ در  ،توضحح اقسام شرط. 1
 . اػ این ضهت وطلق حاشد ،عقد اضاره. 2
کـافی اسـت اضحـر اشـحاء و اوـوال ، برای آنكه وستأضر والک لواػم حكار رفته در وال شود ،شاخان عکر است. 3

ی )اضحــر( اػ آنهــا اعــراض نهــوده و  وــغکور )ههشــون نــز و دکهــه( را اػ احتــدا بــرای وســتأضر حصــرد خــا آنكــه و
ک نهاخدوستأ  . ضر آن لواػم را برای ظود تهل 

ــاری و برظــی وــوارد او و در برظــی اػ اشــحاء ههشــون طــوب در ــسفارشــات نس  کــه در ســفارش  ۀلح  دخگــر 
که توضـحح آن، رودها حكار ویساظت در  ،انتقال آنها حه وستأضر حا قراردادهای دخگری نحز قابل انسام است 

 . شودحعد عکر وی وسألۀ



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ار پس اػ آنكه وسـحله را بـرای ظـودش سـاظت ،حه تعجحر دخگر .پول حگحرد آن را حـه ، نس 
 1.طرف وقابل حفروشد

کنـد تـا بـرای او حـه ، سفارش دهنده .ب ار را وکحـل  کـه نس  ن خـا قحهتـی  قحهـت وعـح 
ـار صـالح وی ن ، دانـد ظود نس  طـوب ظرخـده و سـاس وسـحله را بـرای او حـا اضـرت وعـح 

 2.حساػد
ن  .ج ــار حصواهــد وســحلۀ وــورد نظــر را حــا اضــرت ســاظت وعــح  ســفارش دهنــده اػ نس 

ـار اػ قجـل داشـته خـا اخنكـه  طه اخنكـه حـا طوب ،برای او حساػد کـه ظـود نس  هـایی حاشـد 
ار برای کند، ساظت آن وسحله نس   ؛ طوب ظرخداری 

ار وجلغـی حاحـت طـوب ،در حقحقت  ـه و وجلغـی حاحـت اضـرت و سـایر وـواد او نس  لح 
خافــت وی خكــی اضــاره خــا ؛ گــردد کنــد و در ایــن وــورد دو وعاولــه انســام وی ســاظت در

ــه حــا فــروش آن خــا ه و دخگــری تهلحــک طــوب و ســایر وــواد اوُضعالــه بــر ســاظت وســحل لح 
 .  انند آنوصالحه و و

کـه حعضـًا قابـل ترکحـب حـا خكـدخگر  -های وغکور در وسـألۀ قجـل  صورت . 567 مسأله
ـــت و وثال ـــز هس ـــاس و نح ـــفارش دوظـــت لج دی ههشـــون س ـــد  اػ  - دارد ...هـــای وتع

ت وواد او ه قجل اػ تحویلضهاتی وانند والكح  ت وسـحلۀ سـاظته شـده ، لح  ػوان والكح 
که حاعث وی ...و اثرات و وسـاجل وتفـاوتی بـر  ،تشود در برظی حاال حا هن فرق دارند 

گردد هر ب   . خک اػ آنها وترت 
ـق شـدن هـرشاخان عکـر اسـت،  حسـتگی حـه نـوع قـرار و  ،ها خـک اػ ایـن صـورت وحق 

کـه  تی  ت وعـاوال تعاول بين دو طرف و ههحن طور قصد آنها دارد و حاخد شـراخط صـح 
، فـــروشظرخـــد و ، های وـــغکور بـــر اســـاس آن انســـام شـــده )اضـــاره خـــک اػ صـــورت هـــر

 .  حاشد وضود داشته، ُضعاله خا غحر آن(، وعاوضه، وصالحه

                                                           
ت طرف وقابل در آورد ،ا قرارداد دخگری ههشون صلحخا اخنكه ح. 1  .  آن را حه ولكح 

ـه حـه نـوع توافـق دو طـرف ،در این صـورت. 2 ـه نحـز غیر ضهـت ظرخـد وـواد اوپـ وهكـن اسـت سـفارش، حـا توض  لح 
کند خافت   .  اضرت در



    / اضاره 

 کار وورد اجاره  انجام نشدن 
ق شده که در آن اضاره وحق  کار وـورد اضـاره انسـام نهی ،وواردی  دارای ، شـود ولی 

که در وساجل حعد حه توضحح آن پرداظته وی گونی است  گونا  .  شود اقسام 

o کار نگرفتن اجحر  به 
گــر انســان فــردی  . 568 مسأله کــه اضحــر ا کنــد و در حــالی  کــاری اضحــر  را بــرای انســام 

کار است کـارگری را بـرای  -وستأضر حا اظتحار ظود او را حكار نگحرد ، آوادۀ انسام  وثاًل 
کا کند و  کـار درظواسـتی حاشـد گررساظتن اتاقی در ونزل ظود اضحر  ، حاضر حه انسام 

کــار ت کــه حاخــد وســتأضر بــرای انســام  ــا شــراخط و لــواػوی را  کنــداو  ــه  ، فــراهن ننهاخــد، هح 
کار گر ػوانی ، ػوانی تعحين شده است، طنانشه برای انسام  حا پاخان خافتن آن ػوان و ا

کـه اضـاره حـدون تعحـين ػوـان صـححح اسـت( گغشـتن  1،تعحين نشده )در وواردی  حـا 
کار در آن وهكن حاشد که انسام   2تهام اضرت بر عهدۀ وستأضر استقرار، وقدار ػوانی 

   .ندک پيدا وی

                                                           
کـه ػوـان بـرای ا ،شـاخان عکـر اسـت. عکـر شـد« 335»توضحح این ووارد در وسألۀ . 1 نسـام عهـل در ایـن وـوارد 

که در وسألۀ وغکور بيان شد، تعحين نشده کـار را انسـام ، هر وقت وستأضر حصواهد، ههان طور  اضحر حاخد 
 .  دهد

ه است. 2 کـه در  شود و وی اضحر والک اضرت وی، حا انعقاد قرارداد اضارههرطند  ،شاخان توض  توانـد در ػوـانی 
ا وستقر  ، عکر شد آن را وطالجه نهاخد« 343»وسألۀ  ی بر اضرت او  ت و پس اػ سـاری ، و ثاحت شدن والكح 

ت وغکور است که پس اػ انعقـاد ،شدن ود  وعلـوم ، گـردد اضـاره حاطـل خـا فسـز وی، زیرا در برظی اػ ووارد 
در برظی وـوارد حـه وقـدار هرطند  ،بهای قراردادی نجوده است شود اضحر والک تهام خا حصشی اػ اضاره  وی

که انسام داده اضرت خافت ویال کاری   . که توضحح آنها در وساجل وربوطه عکر شده است، نهاخد هثل در

ـت»گـاه ػوــان  ،حنـابراین کــه « والكح  اضحـر نســجت حـه اضـرت و ػوــان اسـتقرار آن بـر عهــدۀ وسـتأضر و ػوـانی 
گر فرد اضحر شده تـا خـک روػ اػ هفتـۀ ، کند وهكن است وتفاوت حاشد« وطالجه»تواند اضرت را  اضحر وی وثاًل ا

کار و پرداظت اضرت وعلوم نشودوع کند و ػوان برای انسام  کارگری  ن برای وستأضر   ،پس اػ انعقاد اضاره، ح 
گغشت خک روػاضحر والک اضرت وی ـا تـا وقتـی ؛ گـردداضرت بر عهـدۀ وسـتأضر وسـتقر  وـی ،شود و پس اػ  او 

کار را انسام نداده م شـود و وسـتأضر اضحـر را حـا اظتحـار وگر آنكه خک هفتـه تهـا، حق  وطالجۀ آن را ندارد ،اضحر 
 . ظود حكار نگحرد
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o کار توس  ط ديگریانجام 
گر وستأضر قجل اػ انسام عهل تو . 569 مسأله ط اضحر و قجل اػ سـاری شـدن ػوـان سا

گر ػوانی برای آن تعحين شـده( کـار را انسـام دهـد ،انسام آن )ا خـا آن را حـه ، ظـودش آن 
گـغار نهاخـد کـار را انسـام دهـد فـرد دخگـری وا ی آن  طـه حـا قـرارداد اضـارۀ ضدخـدی ؛ و و

که ضایی برای انسام عهل توس ،حاشد طه حدون آن ل( حاقی نهانـدطوری  ، ط اضحر )او 
ل( بپرداػد ی )اضحر او   1؛حاخد تهام اضرت را حه و

گـــر بـــر اســـاس قـــرارداد اضـــاره  م نحـــز ا وســـتحق  اضـــرت ، کـــار را انســـام داده، فـــرد دو 
گر م است و ا ا حدون انعقـاد قـرارداد اضـاره ،حه درظواست فرد قراردادی در اضارۀ دو   ،او 

 .  حاشد الهثل وی وستحق  اضرت ، عهل را انسام داده
گـــر ق . 571 مسأله فـــرد دخگـــری حـــدون درظواســـت ، ط اضحـــرجـــل اػ انســـام عهـــل توســـا

که ضایی برای عهـل حـاقی نهانـد ،وستأضر کار را انسام دهد خا طوری شود  حـدون  ،آن 
 ؛ اضاره حاطل است، آنكه این اور وستند حه وستأضر حاشد

گر فردی برای برف نی اضحـر شـود و قجـل اػ انسـام آنروبی  پس ا دخگـری ، وحل  وعح 
کار را انسام دهد  .  اضاره حاطل است، ها آب شده حاشد خا برف 2آن 

o فوت اجحر 

که اضحر شده تا ظودش عهلی . 571 مسأله ط را حه ضـا آورد خـا فـرد دخگـری توسـ کسی 
گرفته شود که قجل اػ انسام آن خا حكـارگحری ، ظود او برای انسام عهل حكار  در صورتی 

ــایی داشــته، صص دخگــر حهحــردشــ کــه فرصــت و توان عهــدًا آن را ، طنانشــه در حــالی 
گـر اضـرت را داده وستأضر وی، انسام نداده کنـد و ا پـس حگحـرد و  ،تواند اضـاره را فسـز 

                                                           
که تفوخت عهل وسـتند حـه وسـتأضر  ،در این فرض. 1 تفوخت عهل وستند حه وستأضر است و حكن صورتی 

 . شوددر وسألۀ حعد عکر وی ،نجاشد

ه در این صورت. 2 که عهل فقط توسا ،الجت  قصـد ط ظود اضحـر انسـام شـود و دخگـری حـه گر شرط نشده حاشد 
کار را برای اضحر انسـام دهـد ت  ت ظـود حـاقی بـوده و اضحـر وسـتحق  اضـرت قـراردادی ، وسانح  اضـاره حـه قـو 

 . حاشد وی



    / اضاره 

الهثل عهل را اػ ورثه  تواند اضاره را فسز نكند و اضرت قراردادی را حدهد و اضرت وی
   ؛وطالجه نهاخد

ــا طنانشــه اضحــر د ــا حكــارگحری  - اوكــان انســام عهــل، ر ػوــان ححــاتاو  هرطنــد ح
 . گردد اضاره حاطل وی، براخش وضود نداشته - شصص دخگر

که فرد اضحر شده تا فقط ظودش عهلـی شاخان عکر است،  حكن وغکور در ووردی 
که وعحار ط ظـود اوكان انسام عهل توس، را انسام دهد نحز ضاری است حا این تفاوت 

 .  راوست نه شصص دخگ
ۀ ظوخش عهده . 572 مسأله گر اضحر در عو  طـه اخنكـه ؛ دار انسـام عهلـی شـده حاشـد ا

کار توس که او حكار ویآن  کسی  حـا فـوت  1،گحرد انسام شـود و طـه غحـر آن ط ظودش خا 
ت ظود حاقی است و انسام عهـل واننـد سـایر دیـون و حـدهكاری ی اضاره حه قو  های  و

یحنابراین،  .حاشد او وی گرفته ویفردی برای ان ،اػ وال و  .  شود سام عهل حكار 

o عاجز شدن اجحر 
گر اضحر اػ انسام عهل وورد اضاره عاضز شود . 573 مسأله وثل اخنكه اضحـر شـده تـا  ،ا

کــاری را انســام دهــد ــت عــغری واننــد بيهــاری اػ انســام آن نــاتوان  2ظــودش  و حــه عل 
اضـاره ، اوكـان انسـام عهـل بـراخش وضـود نداشـته ،طنانشه قجل اػ عاضز شدن 3،شود

 ؛ تحاطل اس

 .  شود در وورد آن ضاری وی« 355»حكهی وشاحه وسألۀ  ،در غحر این صورت
واننـد اخنكـه فـردی ، شـودحكـن وـغکور شـاول عـغر عـام نحـز وـیشاخان عکر است، 

                                                           
 . اضاره وطلق واقع شده است ،در حقحقت. 1

 . وجاشرت در عهل است ،ونظور. 2

 :  شود ر ویخک اػ دو فرض عیل تصو   در هر ،عاضز شدن فرد اػ انسام عهل وورد اضاره در وثال وغکور. 3
ت .الف  کـه در طـول آن وـد  ـی بـوده  بيهـاری اضحـر اداوـه داشـته ، وـورد اضـاره انسـام عهـل در ػوـان ظاص 

کـه حعـد اػ آن دخگـر توانـایی انسـام  گونـه  ولی بيهاری اضحـر حـه ،دار نجوده وورد اضاره ػوان .ب؛ است ای اسـت 
 . عهل براخش وضود ندارد
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ـت  صی اضحر شود و در آن روػ حه عل  کردن پشت حام در روػ وشص  برای ایزوگام و عایق 
ی کار قابل انسام نجاشد خا رانند، شراخط ضو  اضحر شـود تـا شصصـی را در ػوـان  ایهآن 

ن حه وقصد برساند کار اوكان پغیر نجاشد ،وعح  ت وسدود بودن راه این   .  ولی حه عل 

ـــل   . 574 مسأله ـــه وح ن ح ـــان وعـــح  ـــاالیی در ػو ک ـــل و نقـــل  ـــرای حه ـــثاًل ب ـــرد و ـــر ف گ ا
ــان  ــد آن را در ػو ــيش آوــده و نتوان ــين راه وــانعی پ ــد و در ب ــر شــده حاش صــی اضح وشص 

ن حه وقصـد بر شـود و در وـورد  حاطـل وی، اضـاره نسـجت حـه وسـحر حاقحهانـده، سـاندوعح 
که پيهوده شده  : وسأله دو صورت دارد ،اضرت حهل و نقل حه وقدار راهی 

کاال حه وقصد حاشد، وورد اضاره .الف  ؛ فقط رساندن 

 .  فرد وستحق  هحر اضرتی نحست ،در این صورت

کــاال در طــول وســحر و، وــورد اضــاره .ب  ،رســاندن آن حــه وقصــد بــوده حهــل و بــردن 
که پيهوده شود که هر وقدار اػ وسافت   ؛ وطلوب وستأضر حاشد، طوری 

کـه پيهـوده اضحر ،در این صورت وسـتحق  حصشـی اػ اضـرت ، حـه نسـجت وسـافتی 
 .  حاشد قراردادی وی

o )کار وورد اجاره بايد بر آن انجام شود که   از بين رفتن وال )والی 
که فرد برای انسا . 575 مسأله گر شحجی  کار بر آن اضحر شـدها کـار و  1،م  قجـل اػ انسـام 

ت که حتوان در آن ود  وـثاًل ، کار را حـه پاخـان بـرد اػ بـين بـرود، ساری شدن وقدار ػوانی 
کردن آن اضحر شده که برای رنا  کـه بـرای دوظـتن  ظـراب شـود خـا پارطـه، دیواری  ای 

کنـدآ - غحـر اػ وسـتأضر و اضحـر -خا فرد دخگـری  2آن اضحر شده سرقت شود ، ن را تلـف 
 .  شود اضاره حاطل وی

کار بر آن اضحر شـده . 576 مسأله که برای انسام  گر شحجی  پـس اػ انسـام قسـهتی اػ  ،ا
کـه حتـوان در آن تلـف ، کـار را حـه پاخـان رسـاند، کار و قجل اػ ساری شـدن وقـدار ػوـانی 

                                                           
که حسب عقد ،ونظور. 1 ی آن انسام شود عحن شصصی است   .  اضاره قرار بوده عهل اضحر رو

کوتـاهی خـا اسـتفادۀ غحـر وسـاػ نهـوده . 2 ی در نگهـداری اػ آن  گرفتـه خـا و کار اضحر صورت  گر تلف حه سجب  ا
 . شود حكن ضهان خا عدم ضهانش در وساجل حعد )ضهان اضحر( عکر وی ،حاشد
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ــا دخگــری آن را اػ بــين بجــرد کــار حاطــل و ، شــده خ اضــاره نســجت حــه وقــدار حاقحهانــده اػ 
که انسام شده صححح استنسجت   ؛ حه وقداری 

ت خـک وـاه در  گحاهان خا رسـحدگی حـه ححوانـات حـه وـد  گر فردی برای آبياری  پس ا
کار بر اثر عواول طجحعـی ن اضحر شده و پس اػ طند روػ  گحاهـان ظشـک ، روػهای وعح 

کــه انســام ، شــده خــا ححوانــات تلــف شــوند کارهــایی  اضحــر وســتحق  اضــرت قــراردادی 
 .  دحاش داده وی
ه که وورد اضاره فقط انسام عهل حه ،الجت  کاوـل حاشـد نـه حصشـی اػ  در صورتی  طـور 

کـرده و آن -آن  که عحب واشحن را برطـرف  را درسـت  وثل اخنكه وكانحكی اضحر شده 
که تعهحر آن عحب دو روػ طول وی کـار ، کشـد کند و در حالی  واشـحن پـس اػ خـک روػ 

 .  ستوستحق  هحر اضرتی نح اضحر - سرقت شود

کار اضحر بر آن انسام وی . 577 مسأله که  گر شحجی  توسط ظود وستأضر اػ بـين ، شود ا
ن اضحـر شـده حاشـد و  - برود ت وعـح  گوسفندان در وـد  وثل آنكه فردی برای نگهداری 

کند که در حكن اػ بين بـردن آن اسـت انسـام  - وستأضر آنها را عحح  کاری  خا وستأضر 
گوسفندان را حفروشد خا  - دهد هدخه دهد و آنها را اػ دسـترس اضحـر ظـارح وانند آنكه 
ی حاخد تهام اضرت قراردادی را حه اضحر بپرداػد - کند  .  و

کار اضحر بر آن انسام وی . 578 مسأله که  ، ط وی )اضحر( اػ بـين بـرودتوس، شود اگر شحجی 
که در این صـورت وستأضر وی کند  کـار را  ،تواند اضاره را فسز  طنانشـه اضحـر وقـداری اػ 

کـه وسـتحق  آن ویحكن و، انسام داده و  1شـد عکـر « 354»در وسـألۀ ، حاشـد قدار اضرتی 
کار وورد اضاره را اػ اضحر وطالجه نهاخد تواند فسز نكند و اضرت  وی   .الهثل 

گر وثاًل اضرت قراردادی  ،حنابراین هـزار  535، الهثـل عهـل هزار تووـان و اضـرت  555ا
هزار تووان اػ اضحر  35ر وسهوع وستأضر د، تووان حاشد و وستأضر اضاره را فسز نكند

 . شود طلجكار وی
                                                           

ه. 1 کاوـل عهـل بـوده ،الجت  گر وورد اضاره تنها انسـام  کـار ،ا ، را انسـام داده نـه حصشـی اػ آن و اضحـر وقـداری اػ 
 . وستحق  هحر اضرتی نحست
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 گونه 1ای وتفاوت )با آنچه اجاره بر آن واقع شده( انجام عهل به 
 

کـه اضحـر انسـام وی . 579 مسأله گر در اضاره قحد شده حاشـد عهلـی را  ویژگـی ، دهـد ا
ی داشته حاشد صـی انسـام ؛ ظاص  وثاًل در وكان خا ػوان وصصوص خـا حـا وسـاجل وشص 
ــت کحفح  ــه  ــا ح نــی انســام شــود  گحــرد خ کــه وســتأضر فقــط عهــل دارای آن  -وعح  طــوری 

طنانشــه اضحــر  - ویژگــی را اػ اضحــر ظواســته و وــورد اضــاره انســام طنــحن عهلــی حاشــد
کـــه انســـام داده، عهـــل را حـــدون رعاخـــت آن ویژگـــی انســـام دهـــد  ،اضحـــر بـــرای عهلـــی 

 : وستحق  هحر اضرتی نحست و اضارۀ انسام شده دو صورت دارد

وثـل اخنكـه ؛ تواند عهل را دوحـاره حـا رعاخـت قحـد وـورد نظـر انسـام دهـد یاضحر و .1
ــار در حــرم خــا وســسد حصوانــد ــا آن را در ونــزل  ،اضحــر شــده دو رکعــت نهــاػ ضعفــر طح  او 

کنــد هحــ ــی تعهحــر  ــا  ،ضــا آورده خــا اضحــر شــده واشــحن را حــا حكــار بــردن قطعــات ظاص  او 
ـا حـا  ،تا پارطه را حا نحل رنـا بزنـد قطعات دخگری در آن حكاربرده است خا اضحر شده او 

د آن حا نحل وضود داشته حاشد  ؛ طحز دخگری رنا ػده و اوكان رنا ػدن وسد 

که وستأضر ظواسته ،در این صورت کار را حه صورتی   .  دوحاره انسام دهد، حاخد 

وثـل اخنكـه اضحـر شـده تـا نحهـۀ شـعجان ؛ اوكان انسام دوحارۀ عهل وضـود نـدارد .2
گرفتـه خـا اضحـر شـده پارطـۀ وسـتأضر را  ،روػه حگحرد ههان سال ولی آظر شعجان را روػه 

ی پيراهن حدوػد ت ظاص  کحفح  ـت دخگـری دوظتـه اسـت ،حه  کحفح  ا او پيـراهن را حـه  ؛ او 
 :  تواند وستأضر وی ،در این صورت

کند و طحزی حه اضحر ندهد .الف  ؛ اضاره را فسز 
ــورت ا .ب ــن ص ــه در ای ک ــد  ــز نكن ــاره را فس ــراض ــار ، ضح ــراردادی را طلجك اضــرت ق

که اضاره بـر آن واقـع شـده  تواند اضرت  شود و وستأضر وی وی الهثل عهل را حه صورتی 
گر اضرت حنابراین،  .اػ اضحر وطالجه نهاخد، بود کـه  ا تـی  کحفح  الهثل دوظت پيراهن حـه 

                                                           
ت اضــاره و وــوارد فســز و واننــد آن بيــان وــی ،در ایــن حصــش. 1 ــا حكــن ضــهان خــا عــدم ؛ شــودحكــن صــح  او 

کـار اضحـر اػ بـين بـرود خـا آسـحب بجحنـد در وجحـث  که وال وسـتأضر بـر اثـر  ضـهان »ضهان اضحر در صورتی 
 .  شودعکر وی «اضحر
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هـــزار تووـــان حاشـــد و  65هـــزار تووـــان بـــوده و اضـــرت قـــراردادی  555وســـتأضر ظواســـته 
 .  شود هزار تووان طلجكار وی 45وستأضر در وسهوع ، وستأضر اضاره را فسز نكند

کار وورد اضاره . 581 مسأله گر اضحر حه ضای انسام  وـثاًل  -کـار دخگـری انسـام دهـد ، ا
ُکـت اضحـر شـده که بـرای دوظـتن  ی عهـد حاشـد و  - شـلوار حـدوػد، در حالی  طـه اػ رو

 .  شود ری ویحكن وغکور در وسألۀ قجل در وورد آن ضا، طه اشتجاه

گــر وســتأضر در ضــهن قــرار . 581 مسأله کــه عهــل وــورد دا کنــد  اد اضــاره حــا اضحــر شــرط 
ی انسام دهد ت ظاص  کحفح  کنـد تـا تلفـن او را  1،اضاره را حه  وانند اخنكه فـردی را اضحـر 

کند ایـن عهـل در طـی  سـه روػ انسـام شـود  طـه اخنكـه شـرط حـه  -تعهحر نهاخد و شرط 
اضـاره بـر ، گفتگوی اضـاره وطرح شدن در پيشصورت صرخح عکر شده و طه اخنكه حا 

گردخده حاشد  ولـی اػ  ،طنانشه اضحر عهـل وـورد اضـاره را انسـام دهـد -اساس آن واقع 
ـف نهاخـد واننـد اخنكـه در وثـال فـوق تلفـن را پـنذ روػ حعـد تعهحـر ، عهل حه شـرط تصل 

  .وستأضر حق  فسز اضاره را دارد، کرده و تحویل دهد

 2الهثــلاضحــر تنهــا وســتحق  اضــرت ، صــورت فســز اضــارهدر شــاخان عکــر اســت،  
که انسام داده ظواهد بود  3؛عهلی 

گر وستأضر اضاره را فسز نكند ا ا بهای قراردادی را حه اضحر بپـرداػد و  حاخد اضاره ،او 
ف اػ شرط کسر نهی، حه ضهت تصل   .  شودطحزی اػ اضرت اضحر 

گر وستأضر در قرار . 582 مسأله که عهل وـورد اضـاره را اد اضاره حا اضحر توافق نهدا اخد 
ـی انسـام دهـد ت ظاص  کحفح  کـه حصشـی  ،حه  ـت طـوری  کحفح  اػ اضـرت در اػای ههـان 

گحــرد ظــاص دخنــار اضحــر نهاخــد تــا او را در روػ  555ای را حــه وجلــغ راننــده، وــثاًل فــرد؛ قــرار 
کــرحال برســاند ــه  ــارت ح خ ــرای ز کــه اػ اضــرت وــغکور ، ارحعــحن ب دخنــار در اػای  45طــوری 

                                                           
 . بيان شد « 253»در وسألۀ  ،فرق قحد و شرط. 1

ه. 2 که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،الجت  ه حـه نكتـه، در صورتی  کـه در وسـألۀتوض  « 453» ای 
 .  الػم است، شودوی عکر

ــه اســت. 3 ی تلفــن ،شــاخان توض  ، نهــوده طنانشــه اضحــر اقــدام حــه نصــب قطعــات ضدخــدی اػ وــال ظــوخش رو
ت آن حه وستأضر نحاػ حه تهلحک دارد ت آنها وربوط حه اضحر است و انتقال ولكح   . والكح 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

اطی را حه وجلغ ، خا فرد 1دن در روػ ارحعحن حاشدرسان کـه  455ظح  کـرده  هزار تووان اضحـر 
ک قـرآن حصوانـد طـوری  ،براخش لجاس حدوػد و در هنگـام دوظـتن لجـاس حـه ضهـت تجـر 

کـار را ، هزار تووان در قجال تالوت قرآن حاشـد 35که اػ اضرت وغکور  طنانشـه اضحـر آن 
ت وورد نظر کحفح   : دو صورت دارد، ام دهدانس حدون رعاخت 

ــف نهــوده ،طــور وعهــول وقــدور اضحــر حاشــد اوـور وــغکور حــه .5  وــثاًل ، ولــی اضحــر تصل 
کرحال برساند ی را حعد اػ روػ ارحعحن حه  ـاط لجـاس را حـدون ظوانـدن قـرآن  راننده و خا ظح 

ر است، حدوػد کار وصح   :  وستأضر بين دو 
 2الهثـلحـر تنهـا وسـتحق  اضـرت اض ،کـه در ایـن صـورت اضاره را فسز نهاخد .الف

 3.عهل انسام داده ظواهد بود
کـه در ایـن صــورت .ب اضـرت الهثـل آنشــه را نسـجت حــه آن  ،اضـاره را فسـز نكنــد 

ف نهوده ی وطالجه نهاخد 4تصل   .  اػ و
ــت وــورد نظــر .4 کحفح  ــا  ــر نجــوده، انســام عهــل ح ــال ، وقــدور اضح واننــد آنكــه در وث

اوكــان ، بــودن وســحر خــا اػدحــام و شــلوغی آن وعلــوم شــود حــه ضهــت وســدود، راننــده
کرحال نجوده است  ؛ رساندن وستأضر در روػ ارحعحن حه 

اضاره نسجت حه ضزء غحر وقدور حاطل است و وستأضر نسجت حـه  ،در این صورت 
ر است کار وصح   :  حصش صححح اضاره بين دو 

کـه در ایـن صـورت .الف  الهثـل  اضحـر تنهـا وسـتحق  اضـرت، اضاره را فسز نهاخد 
   5.عهل انسام داده ظواهد بود

                                                           
کرحال و رسـاندن در ػوـان  ،در این فرض. 1 ( وـورد اضـاره ظـاصهر خک اػ دو اور وغکور در قرارداد )رساندن حه 

 . حاشد وی

ه. 2 که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حا ،الجت  ـه حـه نكتـه، شددر صورتی  کـه در وسـألۀتوض  « 453» ای 
 .  الػم است، شودوی عکر

گر اضاره را فقط نسجت حه ضزء تفوخت شده فسز نهاخد. 3 ه ا کـه در وی، الجت  تواند حه نسجت حصشی اػ اضرت 
کسر نهاخد، گرفته اػای ضزء وغکور قرار  . اػ اضرت قراردادی 

که حا ح. 4  . ووضب تفوخت )اػ بين بردن( آن شده است ،ضا نحاوردن آن هعوض خا قحهت ضزجی 

 .  اػ ههحن وسأله وراضعه شود «4»حه پاورقی . 5



    / اضاره 

ــغکور  .ب ــزء و ــه در اػای ض ک ــرت  ــی اػ اض ــجت حصش ــه نس ــد و ح ــز نكن ــاره را فس اض
کسر نهاخد، گرفته قرار  .  اػ اضرت قراردادی 

کرخن اضحر شود . 583 مسأله گر فرد برای ظتن قرآن  حدون اخنكه قحـد و شـرطی بـرای ، ا
ت قراجت   .ف و وعهول حه ضا آوردطور وتعار حاخد آن را حه، عکر شده حاشد کحفح 

کلهـات خـک آخـه  حاخد ترتحب بين سوره ،حنابراین ها و آخات خک سوره و ههحن طـور 
ــا پــس اػ پاخــان ســوره حفههــد حعضــی اػ  کنــد و طنانشــه پــس اػ ظــتن قــرآن خ را رعاخــت 

ــت ــده اس ــط ظوان ــات را غل ــوده، کله ــارف ب ــداػۀ وتع ــه ان ــر ح گ ــن ، ا ک ــرت  ــزی اػ اض طح
   ؛شود نهی

ا در صورت که غلط ظواندن بـيش اػ وقـدار وتعـارف بـودهاو  کـافی اسـت ههـان ، ی 
کـه ا احتحاط وستحب آنهرطند  ،طور صححح حصواند  وقدار غلط را دوحاره حه سـت 

 .  اػ وحل  غلط تا آظر سوره را تالوت نهاخد
که اضحر شده تا وثاًل حه نحاحت اػ  . 584 مسأله گر فردی  ، نهاػ قضا حصوانـد« حسحن»ا

ت  انسام نهـاػ قضـا بـرای ، طنانشه ونظورش، حه ضا آورد« علی»اػ اشتجاهًا آن را حه نح 
کــه ضهــت ظوانــدن نهاػهــای او اضحــر شــده ــوده  نــی ب ــت وعح  کــرده آن  ،وح  ــا ظحــال  او 

که ظوانـده اػ طـرف ، است« علی»شصص  صـححح « حسـحن»در این صورت نهاػی 
 ؛ حاشد واقع شده و وستحق  اضرت هن وی

ـــن صـــورت ـــر ای ـــع نشـــده و وســـتحق  اضـــرت « حنحســـ»نهـــاػ اػ طـــرف  ،در غح واق
 .  حاشد نهی

 انجام عهل برای غحر وستأجر 
کارهـای  . 585 مسأله نـی در اظتحـار او حاشـد و  ت وعح  کند تا در ود  گر فردی را اضحر  ا

کــه اػ او وی کــه اضحــر شــده تــا در  1؛انســام دهــد، ظواهــد حــه ظصوصــی را  کــارگری  وثــل 
نـی را کارهای وعح  کارفروا حاشد و  ن در اظتحار  شـود  کـه اػ او ظواسـته وی ساعات وعح 

                                                           
 . عکر شد )اضارۀ ونافع(« 332»که در وسألۀ  ،اضارۀ اضحر وورد الف اػ. 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کنــد، انســام دهــد کــار  حكــن وســأله ، طنانشــه در ههــان ػوــان بــرای ظــود خــا دخگــری 
 : دارای طند صورت است

کـه قـرارداد اضـاره وربـوط حـه آن بـوده .الف کاری را  بـرای ظـود خـا بـرای ، اضحر ههان 
انی انسام دهد دخگری حه  ؛ طور وس 

ــد اضــاره ر وســتأضر وی ،در ایــن صــورت ــه او دادهتوان گــر اضرتــی ح کــرده و ا ، ا فســز 
ولــی ؛ توانــد فســز نكنــد و اضــرت قــراردادی را حــه او حدهــد تهــاوش را پــس حگحــرد و وی

که اضحر برای ظود خا دخگری انسام داده اضرت   1.اضحر حگحرد اػ ظود، الهثل عهلی را 

کار وورد اضاره را .ب خافت عوضـی )حـه عنـوان اضـاره خـا ُضعا اضحر  لـه( در وقابل در
 ؛ برای دخگری انسام دهد

کــه در صــورت قجــل عکــر شــد ،در ایــن صــورت کارهــایی  توانــد  وی، وســتأضر عــالوه بــر 
کند کند و تهام اضرت آن را برای ظود وطالجه  م )خا ُضعاله( را اوضا  ـه حـا ؛ اضارۀ دو  کـه الجت 

 2.اضرت قراردادی در اضارۀ ظود حا اضحر را حاخد حه او بپرداػد، انتصاب این صورت

                                                           
ه. 1 انـًا بـراخش انسـام داده ،الجت  کـار را حـه درظواسـت فـرد دخگـر وس  گـر اضحـر  طنانشـه وسـتأضر اػ حـق  فسـز ، ا

کـار را بـرای او انسـام  توانـد اضـرت  وی، تفاده نكندظود اس کـه اضحـر  کسـی  الهثـل عهـل را اػ ظـود اضحـر خـا 
 .  داده وطالجه نهاخد

گر اضرت ،حه عنوان وثال. 2 اشـی در سـاظتهان  ا ـاش بـرای  555الهثل خک روػ نق  هـزار تووـان حاشـد و خـک نق 
کـار در وقابـ گونـه -هـزار تووـان  535لخک روػ  کـه در حـه  اضحـر  - عکـر شـد« 332»اػ وسـألۀ « الـف»وـورد  ای 

کنـد 5طنانشه ههان روػ در وقابل ، شده حاشد اشـی  وسـتأضر ، وحلحون تووان برای دخگری اضحر شده و نق 
ر است ل بين سه اور وصح   :  او 

اش ندهد .اّول  کند و طحزی حه نق   ؛ قرارداد ظود را فسز 
اشـی را اػ اضحـر خـا  دی را حه او حدهد و اضـرتقرارداد ظود را فسز نكند و اضرت قراردا .دّوم الهثـل خـک روػ نق 

م حگحرد  ؛ هزار تووان حه نفع او شود 455خعنی در وسهوع  ،وستأضر دو 
م را اضــاػه داده و اضــرت آن .سففّىم  قــرارداد ظــود را فســز نكنــد و اضــرت قــراردادی را حدهــد و قــرارداد اضــارۀ دو 

کند  .  هزار تووان حه نفع او شود 355خعنی در وسهوع  ،اضاره را وطالجه 
کـرده گـغار  اشی ظود را وا ل ونفعت نق  که در اضارۀ او  اش  گر نق  ا ا ـایی  ،او  م بـرای راننـدگی خـا حن  در اضـارۀ دو 

ر است ،اػ ههحن وسأله(« ح»اضحر شود )وورد  م وصح  ل و دو   . وستأضر تنها بين اور او 
کـه حـا توضــححات: «ب»وثـال دخگـر بـرای وـورد  نـی حـه وــداوای  پزشـكی  وـغکور اضحـر شـده تـا در ػوـان وعح 

کار وشغول شود ولی ،بيهاران در بيهارستان بپرداػد کرده و در وطب  شصصی ظود حه این  ف   .  تصل 



    / اضاره 

ت اضــاره .ج ــار دخگــری  ،اضحــر در وــد  ــرای آن اضحــر شــده و  -ک کــه ب کــاری  غحــر اػ 
که انسام آن حاعث وی کار وـورد اضـاره را انسـام دهـد طوری است  بـرای  - شود نتواند 

 ؛ ظود خا دخگری انسام دهد

ــورت ــه او داده وســتأضر وی ،در ایــن ص ــی ح ــر اضرت گ کنــد و ا ــز  ــد اضــاره را فس ، توان
حلكـه تهـام اضـرت قـراردادی را حـه اضحـر  ،توانـد فسـز نكنـد حـرد و ویتهاوش را پس حگ

ــرداػد ــی اضرت ،بپ ــه  ول ــداده اػ او وطالج ــام ن ــر انس ــه اضح ک ــاره را  ــورد اض ــل و ــل عه الهث
 ؛ نهاخد

کارگر وغکور برای خک روػ  گر اضرت قراردادی  الهثـل  هزار تووان و اضرت  455وثاًل ا
ی ، هزار تووان حاشد 435 آن کارهـای ظواسـته شـده را انسـام طنانشـه و در ههـان روػ 

کــار وــورد اضــاره ونافــات دارد کــه حــا  کارهــای شصصــی  بپــرداػد و ، ندهــد و حــه انســام 
  . شود هزار تووان حدهكار وی 35کارگر در وسهوع ، کارفروا قرارداد را فسز نكند

کنـ در تهام صورتشاخان عکر است،  گر وستأضر قرارداد اضارۀ ظود را فسـز  ، دها ا
کـــار وـــورد اضـــاره را بـــرای وســـتأضر انســـام داده حـــق  دارد ، طنانشـــه اضحـــر حصشـــی اػ 

کارها را اػ وستأضر حگحرد اضرت  1.الهثل آن 
ه . 586 مسأله کاری بر عو  که برای انسام  نـی اضحـر شـدهفردی  و در  2اش در ػوان وعح 

کـار را انسـام دهـد کـه اضحـر ظـودش آن  ت  3،اضاره قحد خـا شـرط شـده  نجاخـد در آن وـد 
نوع که حا انسام عهل وورد اضـاره ونافـات دارد، ح  کاری شود  کـار را  4؛وشغول  طـه آن 

                                                           
گونه. 1 کـاروگر آنكه قرارداد اضاره حه  کـه حـا انسـام قسـهتی اػ  هـحر حصشـی اػ وطلـوب وسـتأضر در ، ای حاشد 

گـر اضـرت الهثـل اػ  ،ههشنـحن .شـود عکر وی« 452»احه آنشه در وسألۀ وش؛ عقد اضاره انسام نشده حاشد ا
ه حه نكته، اضرت قراردادی بيشتر حاشد که در وسألۀ توض   . الػم است، شودعکر وی« 453»ای 

م اػ اضارۀ اضحر. 2  . عکر شد« 332»که در وسألۀ  ،نوع دو 

که ظـود اضحـر انسـام د ،در صورت قحد. 3 ـا در صـورت شـرط، حاشـدهـد وـیوورد اضاره تنها عهلی  انسـام  ،او 
در قــرارداد ونظــور نظــر بــوده اســت و  - ط ظــود اضحــر خــا دخگــریحــا قطــع نظــر اػ انســام آن توســ - اصــل عهــل

 .ط ظــودش( نحــز ولتــزم شــوداوــر دخگــری )خعنــی انســام عهــل توســ اػ اضحــر ظواســته شــده حــه ،آن عــالوه بــر
 . عکر شده است« 253»وسألۀ در  ،توضحح بيشتر فرق بين قحد و شرط در اضاره

که. 4 کار نتواند عهل وورد اضاره را انسام دهد طوری   .  حا انسام آن 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 ؛ حا اضرت حاشد خا حدون اضرت؛ برای ظود انسام دهد خا برای دخگری

کاری انسام دهـد و دخگـر نتوانـد عهـل وـورد اضـاره را انسـام دهـد  ا اگر طنحن  وثـل ، او 
ػد و روػ حه پاخان برسـد خـا در آن روػ حـه سـفر آنكه در آن روػ برای ظود خا دخگری پيراهن حدو

 : دو صورت دارد، برود و نتواند در سفر وورد اضاره )پيراهن دوظتن( را انسام دهد
ن انسام عهل توس .الف در این فرض ، بوده است« قحد»ط ظود اضحر در وقت وعح 

ـــرده و وی - اػ وســـألۀ قجـــل« ح»ههاننـــد صـــورت  -وســـتأضر  ک ـــد اضـــاره را فســـز   توان
تواند فسـز نكنـد و  آن را پس حگحرد و وی ،طنانشه اضرت قراردادی را پرداظت نهوده

الهثــل عهــل وــورد اضــاره )دوظــتن  ولــی اضــرت ،تهــام اضــرت قــراردادی را حــه او حدهــد
که اضحر انسام نداده  1.اػ او وطالجه نهاخد، پيراهن در وثال وغکور( را 

ت اضشاخان عکر است،  که اضحر در ود  کاری  گر  بر اساس قـرارداد  ،اره انسام دادها
ن پيراهنــی  ،ای حــا شــصص دخگــر بــوده اضــاره ت وعــح  وثــل آنكــه فــرد اضحــر شــده در وــد 

کـه بـراخش پيـراهن حـدوػد خـا  ت برای شـصص دخگـری اضحـر شـود  حدوػد و در ههان ود 
ل ونافات دارد که حا دوظتن پيراهن برای نفر او  قـرارداد اضـارۀ ، کار دخگری انسام دهد 

ی )اضحــر( اضــرت دو   م انســام داده را  م حاطــل اســت و و ــرای نفــر دو  کــه ب کــاری  الهثــل 
ی را ،طلجكار است  2.نه اضرت قراردادی حا و

ن انسام عهل توس .ب وثاًل طنانشه ، بوده است« شرط»ط ظود اضحر در وقت وعح 
نــی اضحــر شــده و در آن روػ حــه ســفر بــرود و نتوانــد  ت وعح  بــرای دوظــتن پيــراهن در وــد 

                                                           
گر اضرت. 1 اشی ساظتهان 555الهثل  وثاًل ا ع نق  هـزار تووـان  255هزار تووان بوده و فرد در وقابـل  355 ،وتر ورح 

اشی  ن 555برای نق  ع در روػ وعح  گونهح ،وتر ورح  که در وورد  ه  اضحـر شـده ، عکـر شـد« 332»اػ وسألۀ « ب»ای 
ی را انسام ندهد ، حاشد کار و کرده و  ف  گر بـرای  -طنانشه تصل  کند خا نه )و ا کار  طه برای ظود خا دخگری 

کند کار  که  ،دخگری  ل( بـين دو اوـر  - قرارداد اضـارۀ دخگـری حاشـد خـا نـه( اساس برفرقی ندارد  وسـتأضر )او 
ر اسـت کنـد و طحـزی حـه اضحـر ناـرداػدقـرارداد ظـود  .الف: وصح  قـرارداد ظـود را فسـز نكنـد و  .ب؛ را فسـز 

هـزار تووـان  555خعنی در وسهـوع ، الهثل عهل وورد اضاره را حگحرد اضرت قراردادی را حه او حدهد و اضرت
 .  طلجكار شود

ه. 2 که اضرت الهثل اػ اضرت قراردادی بيشتر حاشد ،الجت  ـه حـه نكتـه، در صورتی  کـه دتوض  « 454»ر وسـألۀ ای 
 . الػم است، شودعکر وی
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کنـدظ کـار  کـرده و  در ایـن فـرض وسـتأضر وی، ودش اقـدام حـه آن  توانـد اضـاره را فسـز 
و  تواند فسـز نكنـد آن را پس حگحرد و وی ،طنانشه اضرت قراردادی را پرداظت نهوده

ط شـصص دخگـری انسـام دهـد و وسـتأضر نحـز اضحر حاخـد عهـل را توسـ ،در این صورت
 .  حاخد تهام اضرت قراردادی را حه او حدهد

ت اضاره انسام داده بـر اسـاس قـرارداد شاخان عکر است،   که اضحر در ود  کاری  گر  ا
م صححح است، ای حا شصص دخگر بوده اضاره  .  قرارداد اضارۀ دو 

گـــر فـــردی بـــرای اســـتصراح وعـــدن خـــا ضهـــع . 587 مسأله ســـجزخسات و ، آوری هحـــزم ا
اضحـر شـده  -که ضـزء وجاحـات اصـلی اسـت -گحاهان دارویی و وواردی اػ این قجحل 

کـه در وسـألۀ ، اشدح ل اػ دو نـوع اضـاره  ، عکـر شـد« 332»طنانشه اضاره حـه صـورت او 
وـورد  ءآوری و استصراح اشحا کارایی ظود در ضهع، خعنی اضحر حا قرارداد اضاره) حاشد

کرده حاشد( گغار  ن حه وستأضر وا ت وعح  گر وستأضر  ،در این صورت 1،نظر را برای ود  ا
کــه اضحــر  تهــام اوــوال ، کنــد را داشــته حاشــد آوری وی ضهــعقصــد والــک شــدن اوــوالی 

ت توسآو ضهع طـه اخنكـه اضحـر آنهـا را ؛ وال وستأضر است، ط اضحرری شده در آن ود 
 2.برای ظود برداشته حاشد خا برای وستأضر خا فرد دخگر

گر فردی برای ضهع . 588 مسأله طنانشـه ، آوری وجاحـات اصـلی اضحـر شـده حاشـد ا
م اػ دو نــوع خعنــی اضحــر حــا ؛ حاشــد« 332»ۀ وــغکور در وســألۀ اضــار اضــاره حــه صــورت دو 

نـی را  گحاهـان وحـدودۀ وعح  کـه وـثاًل  ـد شـده حاشـد  ۀ ظوخش وتعه  قرارداد اضاره در عو 
 : دو صورت دارد، آوری نهاخد برای وستأضر ضهع

حــه قصــد انســام عهــل وــورد اضــاره حاشــد و ، کنــدآوری وــی  آنشــه اضحــر ضهــع .الففف
اوـوال وـغکور وـال  ،در ایـن صـورت؛ اوـوال را نهاخـدوستأضر نحز قصد والـک شـدن آن 

 ؛ وستأضر است

                                                           
گغار نهوده حاشد. 1 ن را حه وستأضر وا ت وعح  کارایی ظود در ود   . خا اخنكه تهام ونافع و 

گر وستأضر قصـد والـک شـدن نكـرده حاشـد. 2 نسـجت حـه دخگـران حـق  ، آوری شـده نسـجت حـه اوـوال ضهـع، ا
ت دارد  . اولوخ 
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اوـوال وـغکور  ،در ایـن صـورت؛ بـرای ظـود برداشـته، نهوده آوری ضهعآنشه را  .ب 
کــرده و در  وســتأضر وی، حاشــد و در ایــن فــرض وــال ظــودش وی ــد اضــاره را فســز  توان

که اضرت را پرداظته نـد و تهـام اضـرت تهام اضرت را پس حگحرد خـا فسـز نك ،صورتی 
که اضحر برای وستأضر انسـام  ولی اضرت  ،قراردادی را حدهد الهثل عهل وورد اضاره را 

 .  نداده اػ او وطالجه نهاخد

 )کار وورد اجاره گرفتن اجحر )برای انجام   اجحر 
کــه اضحــر ظــودش عهــل وــورد  . 589 مسأله گــر در قــرارداد اضــاره شــرط نشــده حاشــد  ا

ــا عقــد اضــاره حــه فــرد دخگــری توانــد  اضحــر وی 1،اضــاره را انســام دهــد کــار را ح انســام آن 
کند تا حا اضرتی  گغار  ل خا « وعادل»وا کار وورد نظـر ، اػ آن« بيشتر»حا اضرت در اضارۀ او 

 .  را انسام دهد

که اضحر ظودش عهل وورد اضـاره  . 591 مسأله گر در قرارداد اضاره شرط نشده حاشد  ا
کهتر اػ آ 2،را انسام دهد دخگـری را بـرای انسـام آن ، نطنانشه اضحر حصواهد حه اضرتی 

کنــد کــار را ، کــار اضحــر  ل وقــداری اػ  کــه اضحــر او  م در صــورتی صــححح اســت  اضــارۀ دو 
کهی حاشدهرطند  ،ظودش انسام داده حاشد    .وقدار 

گــر وــثاًل پيهان ،حنــابراین ــا توضــححات عکــر شــده ا ــر اســاس عقــد اضــاره ، کــاری ح ب
ـد شود وكانی را حا اضرت  کندوحلحون توو 555وتعه  اری  که حصشـی ، ان حف  در صورتی 

اری نهاخد - کن حاشدهرطند  -اػ آن را  ـاری وقـدار حاقحهانـده وی، حف  ، تواند بـرای حف 
کهتر اضحر نهاخد 65فرد دخگری را در وقابل     ؛وحلحون تووان خا 

ـــه کـــه عرفـــًا اػ اضاره ،الجت  کـــه اضـــاره اػ وـــواردی حاشـــد  دی  در صـــورتی  هـــای وتعـــد 

                                                           
ـت وتعـارف بـودن خـا وطـرح شـدن در پيشحـه صـورت صـرخح عکـر شـو طه اخنكه شرط. 1 گفتگـوی  د خـا حـه عل 

که هحر خـک اػ اقسـام شـرط  ،حنابراین .اضاره بر اساس آن واقع شود، اضاره فرض وسأله در صورتی است 
 . در قرارداد اضاره لحاظ نشده است

 .  ههان. 2
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وثـل آنكـه فـرد اضحـر شـده حاشـد در برابـر خـک وحلحـون و پانصـد  - 1تشكحل شده است
ــان ــزار توو ــت روػ 35، ه ــرارداد در حقحق ــن ق ــه ای ک اضــارۀ خــک روػه در  35 ،روػه حگحــرد 

توانـد خـک خـا طنـد روػ را ظـودش روػه حگحـرد و  اضحـر نهی - هزار تووان است 35وقابل 
گغار نهاخد کهتر حه دخگری وا ه را حه قحهت   .  حقح 

گر فردی برای تعهحر وسحله . 591 مسأله کـه اضحـر ا ای اضحـر شـود و شـرط نشـده حاشـد 
حـا رعاخـت  - طنانشـه اضحـر شـصص ثـالثی را، ظودش عهل وورد اضاره را انسـام دهـد

ت آن برای تعهحر وسـحلۀ وـغکور اضحـر نهاخـد و حصواهـد وـال وسـتأضر را  - شراخط صح 
م تحویــل دهــد ســتأضر اضــاػه داشــته خــا حــه واضــب حاخــد اػ وحنــابر احتحــاط  ،حــه اضحــر دو 

 .  صورتی رضاخت او براخش وعلوم حاشد

کـار ظـود . 592 مسأله کـار صـاحب  ـا بـرای انسـام  که حن  دو ، گحـرد کـارگر وی، وواردی 
 : صورت دارد

که ساظتهان حساػد .الف کرده  ا را اضحر  کار حن  کـار ؛ صاحب  طه اخنكه ظودش آن 
گغارد  ؛ را انسام دهد و طه آن را حه دخگران وا

 ؛ را دارد« 375»حكن وسألۀ  ،این صورت
کــه برظــی اػ اوــور  .ب ــا حــه ایــن صـورت حاشــد  کــار و حن  ههشــون  -قـرارداد صــاحب 

کــار و طــرح نقشــۀ ســاظتهان و تصــهحن ــر  ــا  - هــای اساســی گحری نظــارت ب را ظــود حن 
کارگر حگحرد کارهای دخگر   ؛ انسام دهد و برای انسام 

کار ظودش ،در این صورت ا در وقابل  اػ نظـارت و واننـد آن و  عـنا - که اضرت حن 
گرفتن ا اشكال ندارد کهتر 2،است - کارگر  کارگر نسجت حه حن   3.بودن اضرت 

                                                           
حــه  غکور ونحــلضــارۀ وــولــی ا ،در ایــن فــرض هرطنــد خــک صــحغۀ اضــاره ظوانــده شــده حاشــد ،حنــابراین. 1

د شده و خک عقد اضاره وحسوب نهی اضاره  .  شودهای وتعد 

کارگر سارده وی ،در حقحقت. 2 که حه  کاری است  ا غحر اػ   . شود وظحفۀ حن 

ات حاخــد  ،شـاخان عکــر اســت. 3 گــرفتن و وجلــغ اضـاره و ســایر ظصوصــح  ـا اػ نظــر نــوع اضحـر  در ایـن صــوت نحــز حن 
کند کـار حگحـرد و وقـدار اضـرت وثاًل طنا، طجق قرارداد عهل  کـارگر را بـرای صـاحب  ا اضحـر شـده تـا  نشه حن 

کـارگر قـرار داده شـده، هن تعحين شده کـه بـرای  کنـد و حـق  نـدارد اػ اضرتـی  ت عهـل  کحفح  ، حاخد حه ههحن 
 .  برای ظودش بردارد
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 اجاره دادن اجحر 
کـه در وسـألۀ . 593 مسأله ل اػ انواع اضـاره  گر اضحر در اضارۀ نوع او  ، عکـر شـد« 332»ا

کنـد و وسـتأضر او را حـه دخگـری  کار  که فقط برای ظود او   حا وستأضر شرط نكرده حاشد 
ی را حــه دخگــری اضــاره دهــد وســتأضر وی، اضــاره ندهــد اضــرت در  ولــی نجاخــد؛ توانــد و

م بيش اػ اضرت ل حاشد اضارۀ دو   1.اضارۀ او 

  ضهان اجحر 
ق حـه  . 594 مسأله که وتعل  کاری را بر وسحله خا شحجی  که فرد اضحر شده تا  در وواردی 

ی را تعهحـر -وستأضر است انسام دهد  نهاخـد خـا  واننـد اخنكـه اضحـر شـده تـا واشـحن و
کرده و لجاس حدوػدپارطه اطی  گرفتـه، اش را ظح  ، طنانشه آن شیء در اظتحارش قـرار 

ی     .آخد حه حساب وی« اوانت»در دست و

گر اػ بـين بـرود خـا نقصـی بـر آن وارد شـود ،حنابراین کـه در نگهـداری اػ ، ا در صـورتی 
کـــرده خـــا اػ آن اســـتفادۀ غحـــر وســـاػ نهـــوده کوتـــاهی  2ضـــاون ،آن 

نقـــص آن  تلـــف خـــا 
 3؛حاشد وی

ــت  ،در غحــر ایــن صــورت  ــل»و پرداظــت ضــاون نحس ــت»خــا « وث وقــدار »خــا « قحه
   .حاشد بر او واضب نهی« کاهش قحهت

 .  شود حكن وغکور در این وسأله شاول اضارۀ حاطل نحز ویشاخان عکر است، 

                                                           
ات اضار ،ههحن طور. 1 م ۀظصوصح  کار - دو  ت و نوع   . حاشد اول ۀغایر حا اضارنجاخد و - وانند ود 

که. 2  :  ضاون بودن فرد نسجت حه وال حه این وعنا است 
گر وال اػ بين برود .الف گـر وـال اػ اشـحاء وثلـی اسـت؛ شود عوض و حدل آن حه عهدۀ فرد ثاحت وی، ا ، خعنـی ا

گر قحهی است قحهت آن را بپرداػد  .  حاخد وثل آن و ا
گر نقصـی بـر وـال وارد آخـد .ب کـ، ا بـر عهـدۀ ، شـود گفتـه وی« أرش»ه حـه آن تفـاوت قحهـت صـححح و وعحـوب 

ـت « 5353و  5352»در وسـاجل  ،«وثلـی و قحهـی»توضـحح وعنـای ؛ شـود شـصص ثاحـت وی کحفح  و توضـحح 
 . عکر شده است« 323و  324»در وساجل  ،«أرش»وحاسجۀ 

که حاعـث ضـهان فـرد وی. 3 ف غحر وساػ  کوتاهی در نگهداری وال و تصر  ػ ا، گـردد توضححات بيشتر درحارۀ 
 . شود فههحده وی، گردد عکر وی« 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 
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ـــه کـــه وســـتأضر در ضـــهن اضـــار ،الجت  کـــرده اضحـــر  ۀحكـــن صـــورتی  صـــححح شـــرط 
 .  شوددر وسألۀ حعد عکر وی ،را ضجران نهاخد خا ضاون آن حاشدظسارت وارد شده 

گــر تلــف خــا ظســارت وارده ،ههــحن طــور گرفت، ا کــار اضحــر صــورت  ــر  ــر اث ـــب  ،ه حاشــدـ
 .  حاشد در وورد آن ضاری وی« 375» وسألۀ
کند  . 595 مسأله گر وستأضر هنگام اضاره شرط  در صورت تلف خا وعحـوب شـدن »ا

که دست اضحر است انـًا ضجـران نهاخـد و وثـل خـا اضحر ظسارت و، والی  ارد شـده را وس 
کاهش قحهت را بپرداػد کوتاهی نكـرده و اػ آن هرطند  ،قحهت خا  در نگهداری اػ وال 

طنـحن شـرطی صـححح اسـت و حاخـد طجـق آن ، «استفادۀ غحر وساػ هـن ننهـوده حاشـد
 1.عهل شود

کرده  گر شرط  ا ا کـه دسـت اضحـر اسـت»او  ، در صورت تلف خا وعحوب شدن والی 
ی وـدیون حاشـد کاهش قحهت آن را حه و در نگهـداری هرطنـد  ،اضحر وثل خا قحهت خا 

کوتــاهی نكــرده و اػ آن اســتفادۀ غحــر وســاػ هــن ننهــوده حاشــد طنــحن شــرطی ، «اػ وــال 
 2.صححح نحست

ــود . 596 مسأله ــرقت ش ــده س ــر ش ــانی اػ آن اضح ــرای نگهج ــرد ب ــه ف ک ــاالیی  ک ــر  گ در ، ا
کوتــاهی نكــرده حاشــد کــه در نگهجــانی  و طنانشــه ضــهان خــا  3اون نحســتضــ، صــورتی 

حكن آن در وسألۀ قجل عکـر  ،ضجران ظسارت وارده در ضهن قرارداد اضاره شرط شده
 .  شد

طـور وتعـارف نگهجـانی  طنانشـه اضحـر حـه، در فرض سرقت وـالشاخان عکر است، 
کوتاهی اػ او سر نـزده ـه؛ حاشـد وسـتحق  اضـرت وی، کرده و  گـر شـرط شـده حاشـد  ،الجت  ا

                                                           
 . نام دارد« شرط فعل» ،گونه ووارد  شرط در این. 1

اػ توضـححات  ،تفـاوت بـين شـرط فعـل و شـرط نتحسـه؛ نـام دارد« شـرط نتحسـه» ،گونـه وـوارد  شرط در ایـن. 2
 .  شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀ ،و نحز« 355 و 477»وساجل 

ـه اسـت. 3 کـه نگهجـان حـه ظـواب رفتـه و وـال سـرقت شـده ،شاخان توض  گـر ، در صـورتی  کـه ا ظـاهر ایـن اسـت 
کوتــاهی اػ او ســر نــزده ، ولــی حــه خــک حــاره حــدون اظتحــار ظــواحش بــرده ،نگهجــان ســعی داشــته بيــدار حهانــد

ر وحسوب وی، است گر حا اظتحار ظوابيده وقص  ا ا  . شود او 
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در ایـن فـرض عهـل حـه شـرط بـر ، اضـرتش را بجصشـد، سرقت شدن والکه در صورت 
ی الػم است  .  و

کاری را بر وال دخگری انسام دهد . 597 مسأله که اضحر شده تا  طنانشه وال ، کسی 
ی ظسارت دخده خا تلف شود )اتالف( کار و  : دو صورت دارد، بر اثر 

کــار حــه ظــود اضحــر و .الففف ــت انســام  کحفح  کــار واقــع شــده و  گــغار اضــاره بــر انســام  ا
کرده حاشد؛ گردخده  ؛ وثل آنكه شصصی را برای تعهحر واشحن اضحر 

کــردن وــال را نداشــتههرطنــد  ،اضحــر ضــاون اســت در ایــن صــورت ؛ قصــد ضــاخع 
گـــر اســـتاد وـــاهری حاشـــد و علـــی   کاوـــل حلكـــه ا ـــت و احتحـــاط  کـــار بـــردن دق  ، رغـــن حـــه 

ــرد ــين بج ــا آن را اػ ب ــرده خ ک ــال وارد  ــر و ــارت ب ــاون وی، ظس ــن ض ــاػ ه ــد ح ــر در  1؛حاش وگ
 . شود که در وسألۀ حعد عکر وی« براجت اػ ضهان»صورت شرط 

کــرده حاشــد ،وســتأضر .ب ــت عهــل را ظــود تعحــين  کحفح  ات و  وــثاًل حــه  ،ظصوصــح 
 ؛ «فالن قطعه را در واشحن حكار بجر»: تعهحرکار حگوخد

کار را حه ههان صورت ظواسته شده انسـام دهـد و بـر اثـ ،در این صورت گر اضحر  ر ا
ولـی ؛ ضـاون نحسـت، آن )حكار بردن قطعۀ وورد نظر( وال صـدوه دخـده خـا اػ بـين بـرود

کند گر حه صورت دخگری غحر اػ آنشه تعحين شده عهل   .  ضاون است، ا
گر در وسألۀ قجـل . 598 مسأله خعنـی شـرط ؛ اضحـر اػ وسـتأضر براجـت ضـهان حگحـرد، ا

ی کـار و که طنانشـه بـر اثـر  گـرددوـال تلـف شـود خـا ظسـارتی حـه آن وار، کند  ضـاون ، د 
ــت و  2،نجاشــد و او هــن بپــغیرد کــار ظــود وــاهر بــوده و دق  طنانشــه حــا وضــود آنكــه در 

گرفته    .ضاون نحست، تلف خا ظسارتی بر وال وارد آخد، احتحاط الػم را حكار 

گــر اضحــر شــرط  ،ههشنــحن ــودنا کــه در وــوارد ضــاون ب ی کــرده حاشــد  وســتأضر ، و

                                                           
کند خا تعهحرکار بر اثر اشتجاه در تعهحـر  ،براینحنا. 1 اط حا برش ناحسا پارطۀ وستأضر را ضاخع  طنانشه وثاًل ظح 

ــا ضــرحه ک ح ــا ــر وســحلۀ وســتأضر شــود خــا َحك  ــا وارد آوــدن ظســارت ب کــه ضهــت  حاعــث ظــراب شــدن خ ای 
کرده آن را حشكند کی حه سنا عقحق وارد  ا  . حا توضححات فوق ضاون است، حك 

گرددطه اخ. 2  .  نكه حه شرط وغکور تصرخح شود و خا حه صورت ضهنی حاشد و اضاره وجتنی بر آن واقع 



    / اضاره 

ــه نهاخــدطلـب ظــود حاحــت ظســارت و واننــد آن را بجص بــر وســتأضر ، شـد و او را ابــراء عو 
 .  عهل حه شرط الػم است

اط حگوخـد . 599 مسأله گر وستأضر حه ظح  کـه انـداػۀ ایـن پارطـه ضهـت »: ا در صـورتی 
کــافی اســت ــرای وــن  ــر آن، دوظــتن پيراهنــی ب کــافی « را بُج ــه ظحــال اخنكــه  ــاط ح و ظح 

کافی نجوده، است  ؛ ضاون است، برش بزند و حعد وعلوم شود 

گر اح کندولی ا آخا انداػۀ ایـن پارطـه ضهـت دوظـتن پيراهنـی بـراخن »: تدا اػ او سؤال 
کــافی اســت ضــواب وثجــت حدهــد« کــافی اســتا ــاط حــه اعتقــاد اخنكــه  ســاس ؛ و ظح 

ی حگوخد اط ظواسته و حه و طنانشـه  ،در این صورت؛ «آن را برش بزن»: ظودش اػ ظح 
کافی نجوده  .  حاشد ضاون نهی، پس اػ برش وعلوم شود 

ــ . 611 مسأله گــر ح کــه توســاربر هنگــام حهــا ی وــثاًل در ل و نقــل حــار حلغــزد و حــاری  ط و
کرده و اػ بين برود خـا ظسـارتی حـه آن ، شود دست خا بر پشت خا سرش حهل وی سقوط 

ــر نجــوده )کوتــاهی و ســهل، وارد شــود انگــاری  طنانشــه در وقــوع ایــن حادثــه عرفــًا وقص 
 1؛نكرده( ضاون نحست

حـا عسلـه و ، اخنكه هنگام حهل و نقـل حـار وانند؛ ضاون است در غحر این صورت 
آن را ، خا حا وضود وسحر وناسب بـرای حهـل و نقـل حـار رفتهسرعت غحر وتعارف راه وی
 ،خـا حـار سـنگحن بـوده خا حار را بر پشت ظود وحكـن نجسـته اػ وسحر شحب و لغزنده برده

که وعهواًل طنحن حاری را در طند نوحت ضا ح او ظواسـته ولـی  ،نهاخنـدضا وـیه طوری 
 .  ضا نهاخده آن را در خک نوحت ضا ح

ـه . 611 مسأله کند تا حا وسـحلۀ نقلح  گر انسان فردی را اضحر  کنـد و آن ، ا حـاری را حهـل 
ــرود ــين ب ــا اػ ب ــد خ ــر آن وارد آخ ــا نقصــی ب گرفتــه خ ــرار  ــار وــورد ســرقت ق کــه ، ح در صــورتی 

کوتاهی و سهل تـی  وثل آنكه حا بـی، انگاری اضحر حاصل شده حاشد ظسارت بر اثر  دق 

                                                           
کوتاهی در نگهداری وال خا ظحانت در اوانت و استفادۀ غحر وسـاػ. 1 که خد اضحر حه ضهت  ، وگر در وواردی 

کـه توضـحح آن در وسـاجل « اوانی»اػ  گـردد  عکـر  «5454 تـا 5454»بودن ظارح شـده و تجـدیل حـه خـد ضـهانی 
 . شود وی
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وگرنـه  ،ضاون اسـت، و رعاخت نكردن احتحاط در رانندگی ووضب ظسارت حار شده
 1.حاشد ضاون نهی

که حار وی ،ههحن طور گر ححوانی  ، حاعث اػ بين رفـتن وـال شـود، برد بر اثر لغزخدن ا
وثـل ػدن غحـر وتعـارف  -انگاری صـاحب ححـوان  طنانشه لغزخدن ححوان بر اثر سهل

 ،ضـاون اسـت، حاشـد - داػه خا وحكن نجستن حار بر پشـت ححـوانخا حار ػدن بيش اػ ان
 .  وگرنه ضاون نحست

کــرده ، در ایــن وســأله و وســألۀ قجــلشــاخان عکــر اســت،  گــر وســتأضر حــا اضحــر شــرط  ا
ــا وارد شــدن نقــص کــه در صــورت تلــف شــدن خ ــًا ، حاشــد  ان ظســارت وارد شــده را وس 

کــاهش قحهــت را  طنــحن شــرطی ، بپــرداػدضجــران نهاخــد و وثــل خــا قحهــت خــا وقــدار 
 2.صححح بوده و حاخد طجق آن عهل شود

کنـد . 612 مسأله اب سر ححوانی را حه صـورت غحـر شـرعی بُجـرد و آن را حـرام  گر قص  ، ا
کــار را انســام داده  طــه بــرای عحــح ححــوان اضحــر شــده حاشــد و طــه حــه ــانی ایــن  طــور وس 

 3.ضاون است، حاشد

  فسخ 
کـه ههانند فسز در ا ،ووارد حق  فسز در اضارۀ اضحر . 613 مسأله ضارۀ اعحان است 

کتفا ، برای روشن شدن وطلب؛ بيان شد« 342»و « 343»در وساجل  حه عکر دو وثال ا
 .  شودوی

گر اضحر حعد اػ اضاره حفههـد اضـاره  .1هثال بهـای عهلـش بـيش اػ وقـداری اسـت ا
گران که حا وسـتأضر قـرارداد حسـته اسـت خـا وسـتأضر تـر اػ وعهـول اضـاره  حفههـد اضحـر را 

کـه در وجحـثگونه انشه حهطن - کرده ظرخـد و فـروش )قسـهت ظحـار غـجن(  ای حاشد 
                                                           

 .  ههان. 1

ل که در  ،حه صورت شرط فعل قرار داده شده ،شرط در این وورد. 2 گردخد« 275»وسألۀ فرض او   .  عکر 
احكــام »فصــل  ،در اوــور پزشــكی در ضلــد طهــارم« ضــهان پزشــک»برظــی اػ وســاجل  ،شــاخان عکــر اســت. 3

 . شودعکر وی« پزشكی
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که وغجون شده وی - عکر شد  .)ظحار غجن( تواند اضاره را فسز نهاخد کسی 
ـت  .2هثال کحفح  کـار را حـا  کـه  کنـد  کار در هنگام اضـاره حـا اضحـر شـرط  گر صاحب  ا

ن انســام دهــد کــه اضحــر حــه شــرط عهــل نكنــد، وعــح  ی وی، در صــورتی  وانــد اضــاره را ت و
کند ف شرط( فسز   1.)ظحار تصل 

گر اضحر خا وستأض . 614 مسأله که دارد اضاره را فســر بر اساس حق  فسصــا کنـــی  د ـــز 
طنانشـه قجـل اػ  -وثل آنكه خكی اػ آن دو حفههد وغجون شده و اضاره را فسز نهاخد -

گحرد، انسام عهل ق نهی، فسز صورت     ؛گحرد هحر اضرتی حه اضحر تعل 

ا طنان کار فسـز شـوداو  کاول خا در بين  اضحـر حـه انـداػۀ وقـدار ، شه اضاره پس اػ انسام 
که انسام داده   ؛وگر در وورد وسألۀ حعد 2،حاشد الهثل وی وستحق  اضرت ، کاری 

ــه گــر تنهــا وسهــوع عهــل ،الجت  وــورد  نــه اخنكــه هــر قســهتی اػ آن ،وــورد اضــاره بــوده، ا
طنانشه فسز در بـين  - خک روػ روػه حگحردوثل اخنكه فرد اضحر شده تا  -اضاره حاشد 

 .  حاشد اضحر وستحق  هحر اضرتی نهی، آن صورت حگحرد
گر اضحر در هنگام انعقاد قرارداد اضـاره وـی . 615 مسأله دانسـته خـا احتهـال عقالیـی ا

کهتــر اػ اضــرت الهثــل اســت و حــا ایــن حــالوــی کــه اضــرت قــراردادی  اقــدام حــه  ،داده 
کــرده کهتــر  کــار، انعقــاد قــرارداد اضــاره حــه  قــرارداد اضــاره فســز ، طنانشــه حعــد اػ پاخــان 

 .  حاشد اضحر فقط حه انداػۀ اضرت قراردادی طلجكار وی، شود
 و اجارۀ اجحر( چند وسألۀ وشترک )بين اجارۀ اعحان

ت قــرارداد وعلــوم شــود اضــاره حاطــل بــوده . 616 مسأله گــر پــس اػ پاخــان وــد  وســتأضر ، ا
                                                           

گــر طــرفحن خــا خكــی اػ آن دو )وســت. 1 حــق  فســز )ظحــار( ظــود را پــس اػ اضــاره ، أضر خــا اضحــر( در قــرارداد اضــارها
کننــد کــه حــق  فســز )ظحــار( نداشــته حاشــند، ســاقط  ظحــار ســاقط ، خــا آنكــه در ضــهن اضــاره شــرط شــود 

ــه تهــام ظحــارات صــورت وــی؛ شــود وی ــه برظــی اػ ظحــارات گــاه ایــن اوــر نســجت ح گــاه نســجت ح ــغیرد و  پ
 . حاشد وی

که در وسألۀ  ،شاخان عکر است. 2 گر حق  فسز حه، عکر شد« 346»ههان طور  که اضـاره  گونه  ا ای لحاظ شده 
کـار فسـز شـود واننـد غالـب وـوارد در ظحـار ، نـه وقـدار سـاری شـده، اضاره نسجت حه وقـدار حاقحهانـده اػ 

کــه اضحــر انســام داده، شــرط کــاری  اضــرت ، حــه نســجت - در ایــن صــورت وســتأضر حاخــد حــه انــداػۀ وقــدار 
 .  را بپرداػد قراردادی



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

  ؛بهای قراردادی  نه اضرت خا اضاره ،شود الهثل را حدهكار وی اضرت 

ــه گــر والــک )در اضــارۀ اعحــان ،الجت  ــا اضحــر )در اضــارۀ اضحــر( 1(ا هنگــام اضــاره اػ ، خ
کهتر اػ آن واقع ساػد  اضرت در صـورتی ، الهثل اطالع داشته و حا این حال اضاره را حه 

. حاشـد فقـط حـه انـداػۀ اضـرت قـراردادی طلجكـار وی، که وعلوم شود اضـاره حاطـل بـوده
گر در هنگام انعقاد قرارداد اضاره ،ت حكنههشنحن اس داده احتهـال عقالیـی وـی، ا

کهتر اػ اضرت الهثل حاشد و حا ایـن حـال اقـدام حـه انعقـاد قـرارداد  که اضرت قراردادی 
کرده حاشد  .  اضاره 

ــت،  ــر اس ــورتشــاخان عک ــی اػ ص ــارهدر حعض ــودن اض ــل ب ــای حاط ــتحق  ، ه ــرد وس ف
 ؛ الهثل هن نحستاضرت

که در شرط  اػ وثالوانند برظی   م»هایی   ،اػ شراخط وال وـورد اضـاره عکـر شـد« سو 
کــه اػ  ،ای حســاػد وثــل اخنكــه فــردی اضحــر شــده تــا حــا طــوب غصــجی وســحله در حــالی 

ــد حـه اســتفادۀ، غصـجی بــودن آن اطــالع داشــته  ،حــرام اػ وــال بــوده  خـا اخنكــه اضــاره وقح 
ــا  ــرای اســتفادۀ خعنــی تنهــا ونــافع حــرام وــال وــورد اضــاره واقــع شــده خ اخنكــه طــرفحن ب

کــــاربری حــــرام وــــال کــــرده حاشــــند، وســــتأضر اػ  کــــه  آن ،توافــــق و ههــــاهنگی  طنــــان 
 .  عکر شد« 255» توضححش در وسألۀ

ت قرارداد وعلوم شود اضاره حاطل بوده . 617 مسأله گر در بين ود  نسجت حـه وقـدار ، ا
   ؛شود حكن وسألۀ قجل ضاری وی، ساری شده تا آن ػوان

ه گر تنها وسه ،الجت  « 452»وانند آنشه در انتهای وسألۀ  ،وورد اضاره بوده وع عهلا
 .  وستحق  هحر اضرتی نحست ،اضحر حه ضهت انسام حصشی اػ عهل، عکر شد

که حه دلحل حاطل بودن قرارداد اضـاره . 618 مسأله الهثـل بـرای  اضـرت ، تهام وواردی 
ی اػ حاطـل بـو، شـود والک خا اضحـر ثاحـت وی کـه و ته ن اضـاره اطـالع داشـدفرقـی نـدارد 

 .  حاشد خا نه 

                                                           
کـه در تعحـين اضـاره  ،. این حكن در اضارۀ اعحان1 بهـا  در وقتی است که والک غحر وحسور، ظـودش خـا وکحـل وی 

ظود فرد اضحر)غحر وحسور( خا وکحل وی که در تعحـين  ،اظتحار تام  داشته آن را اضاره داده حاشد و در اضارۀ اضحر
کـه فـرد وحسـور اسـتاضرت اظتحار تام  داشته آن را واقع نهوده ح اضـاره توسـط ولـی  شـرعی  ،اشد و در صـورتی 

 واقع گردخده حاشد.  - شودبيان وی« َحْسر»حا رعاخت شراخطی که در فصل  - وی خا وکحل ولی  



 

 سرقفلی

اقسـام وصتلفـی دارد « سرقفلی»؛ است« سرقفلی»خكی اػ وعاوالت راخذ در عرف 
 .  شودکه احكام برظی اػ آنها در این حصش بيان وی

نـی 1گاه والک وكان تسـاری . 619 مسأله ت وعح  حـه  ،وـثاًل خـک سـال ،آن را بـرای وـد 
 : شود شرط ویووارد عیل بين طرفحن ، دهد و در ضهن اضاره فردی اضاره وی

کـه او - ن وـی - حـه صـورت وسـتقحن خـا حـا واسـطه - وستأضر خا شصصی  ، کنـدوعـح 
 2؛داشته حاشد« طور داجن حق  انتفاع و استفاده اػ وكان تساری را حه» 

 .  وضر بپرداػدوغکور حه عنوان عوض سرقفلی حه و وجلغی را حاحت حق   ،وستأضر -
ــه صــورت وســتقحن - ــه او ح ک ــا شصصــی  ن وی وســتأضر خ ــا واســطه وعــح  ــا ح ، کنــد خ

ــر  ــزاخش آن در ه ــا اف ــا ح ــت خ ــورت ثاح ــه ص ــی را ح ن ــغ وعح  ــز وجل ــدار  ســاالنه نح ــه وق ــال ح س
گغار شده که سرقفلی آن وا کنی  حه طرف وقابـل )والـک وكـان تسـاری( ، وتعارف اوا

 .  بپرداػد
                                                           

 .  حه عنوان وثال عکر شده است ،«وكان تساری». 1

شرط نتحسه و شـرط  توضحح فرق؛ نه شرط فعل، حاشدشرط وغکور در این حند حه صورت شرط نتحسه وی. 2
 . عکر شد« 355 و 477»در وساجل  ،فعل

ب شده بر شرط نتحسه و شرط فعل تفاوت ،شاخان عکر است اػ ضهله آنشـه ، هایی وضود دارددر آثار وترت 
 . شودفههحده وی« 453»و « 454»دو وسألۀ  ۀحا وقاخس



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 1.صححح است ،قرارداد فوق حا شراخط وغکور
گــغاری حــق  ســرقفلی حــه وعنــای حــق  انت . 611 مسأله فــاع و اســتفاده اػ وكــان تســاری وا

که حه صـورت وـغکور در وسـألۀ قجـل )شـرط ضـهن اضـاره( ههان 2،طور داجن حه قابـل  طور 
ق وی حه صورت وستقل، انسام است   .شود اػ طریق قرارداد صلح خا وعاوضه نحز وحق 
وــثاًل در  ،طــور داجــن توانــد ســرقفلی ولــک ظــوخش را حــه والــک وكــان تســاری وی ،حنــابراین

نـی ؛ ل خک وحلحارد تووان حه دخگری وصالحه کندوقاب وشروط بر اخنكه وی سـاالنه وجلـغ وعح 
کنی که سـرقفلی آن واگـغار  را حه صورت ثاحت خا حا افزاخش آن در هر سال حه وقدار وتعارف اوا

 4.تصالح( نحز وصالحه را قجول کندو طرف وقابل )و 3حه وی بپرداػد ،شده
                                                           

شـراخط دخگـری واننـد آنشـه در ، بـر آنخط خا عـالوه اضای این شره توانند ح در صورت تهایل وی ،ههحن طور. 1
 . قرار دهند، گردد وسألۀ حعد عکر وی

که او. 2 گغار شده خا شصصی  که حق  سرقفلی حه او وا کسی  ن  - حه صورت وستقحن خا حـا واسـطه - برای  وعـح 
 . کند وی

که در وسألۀ قجل عکر شد. 3 اخط دخگـری توانند شر شراخط وغکور اػ حاب نهونه است و طرفحن وی، ههان طور 
کننـد توانـد شـرط  وـثاًل والـک وحـل  تسـاری وی؛ غحر اػ این ووارد خا عالوه بر آنهـا در ضـهن قـرارداد لحـاظ 

گـغار  کند طنانشـه طـرف وقابـل حصواهـد سـرقفلی را حـا وعاوضـه خـا صـلح و واننـد آن حـه شـصص ثـالثی وا
نـی حـه عنـوان ، کند کـ« حـق  والكانـه»وجلـغ وعح  کسـی  گـغاریحـه  ، اسـت حعـدی والـک وحـل ه در ػوـان وا

ی ، بپرداػد ـت اػ طریـق ارث خـا وصـالحه و واننـد آن حـه و کـه والكح  طه اخنكه ظودش حاشد خا فرد دخگـری 
کنـد صـاحب سـرقفلی طـور والـک ولـک وی ونتقل شده است و ههـحن حـدون ههـاهنگی و  توانـد شـرط 

کاربری وحل ،رضاخت والک  . ننهاخد و تعوخض شغل اقدام حه تغحير 
کنـد طنانشـه صـاحب سـرقفلی وجلـغ سـاالنه را ناـرداػد وی والک وحل ،ههشنحن خـا تغحيـر  ، توانـد شـرط 

کند ی را وکاربری در ولک اخساد  خافـت ، والـک ولـک حـق داشـته حاشـد و کنـد تـا سـرقفلی را در اػای در لـزم 
نتقـل لـک( ووجلغی )وثاًل قحهت روػ سرقفلی خا نصف آن( حا صلح خا وعاوضـه و واننـد آن حـه او )صـاحب و

 .  را تصلحه نهاخد کرده و برگرداند و وحل
ی  برای آنكه حقوق وغکور پس اػ دست حه دست شدن سـرقفلی و انتقال ،ضهناً  هـای حعـدی نحـز بـرای و

کنـد شـرط وی، وضود داشته حاشد گـغار  حاخـد در ، کنـد طنانشـه صـاحب سـرقفلی حصواهـد آن را حـه دخگـری وا
گغاری سرقفلی  .  لحاظ نهاخدا حه نفع والک وحل، ، شراخط وغکور رضهن عقد وا

کــه در  توانــد حــه صــورت وی، ها و وــوارد وشــاحه لحــاظ نهــودن ایــن شــرط ،شــاخان عکــر اســت های وصتلفــی 
گحرد، عکر شد« 354» وسألۀ گغاری؛ انسام  کدام اػ وا که پس در هر  طـه  - برظی اػ شروط فوق خا تهـام آنهـا ها 

ل ن در ضـهن نحـاػ حـه تصـرخح آ، رتكاػی وضود داشته حاشدحه صورت ا - های حعدی طه دست ،در دست او 
که در وجحث ؛ قرارداد نحست ت شرط حاخد نكاتی  ه برای صح  گردد ، عکر شد« احكام شرط»الجت   .  رعاخت 

گغاری حق  انتفاع و استفاده اػ وحل  ه تواند ح والک وی ،شاخان عکر است. 4 ونافع ولک ظـوخش را ، ضای وا



    /ی سرقفل 

کــه والــک ســرقفلی شــده )طــه حــ . 611 مسأله و  «457»ه شــحوۀ وــغکور در وســألۀ کســی 
که در وسألۀ  طه حه شحوه گردخـد(« 455»ای  خافـت وجلغـی ، عکر  ضـایز اسـت در اػای در

کهتر اػ آنشه حه والک پرداظته ی خا بيشتر خا  این حق  )سرقفلی( را حـه شـصص ، وساو
گــغار نهاخــد ــه؛ دخگــری وا کــرده حاشــد طنانشــه صــاحب  ،الجت  گــر والــک ولــک شــرط  ا

کنــدســرقفلی آن  ی  1«حــق  والكانــه»حاخــد وجلغــی حاحــت ، را حــه دخگــری ونتقــل  حــه و
 .  عهل حه شرط واضب است، بپرداػد
گر در وورد وس . 612 مسأله ای  والک وكان تساری حـه وجلـغ سـاالنه« 455و  457» اجلا

ــه ظواهــان وجلــغ ، کــه حســب شــرط تعحــين شــده راضــی نجاشــد و بــرظالف شــرط اولح 
کـه طجـق شـرط تواند حـه صاحب سرقفلی وی، حاشد بيشتری ـف ، وجلغـی  سـاالنه ووظ 

کتفا نهـوده و ههشنـان حـق  سـرقفلی و اسـتفاده اػ وحـل  بـرای ، حه پرداظت آن شده ا
ی وضود دارد خافت آن اوتناع ورػدهرطند  ،و  . والک اػ در

والک وحـل  تسـاری و واننـد آنكـه سـرقفلی ولـک ظـوخش را حـه صـورتی  . 613 مسأله
گردخد، «455و  457»که در وساجل  گغار  عکر  تواند حدون رضاخت صاحب  نهی، کردهوا

ی را وادار حــه تصلحــه نهــوده و ســرقفلی را پــس حگحــرد، ســرقفلی صــاحب حنــابراین،  2.و
گغاری وحل  و تصلحۀ آن سرقفلی وی وجلغـی در اػای سـرقفلی اػ والـک  ،تواند برای وا

خافت نهاخد  3.در

گر والک . 614 مسأله نـی، ا ت وعح   - وـثاًل خـک سـال - ولک تساری ظود را برای وـد 
 : حه فردی اضاره دهد و در ضهن اضاره ووارد عیل شرط شود

                                                                                                                               
گـغاری سـرقفلی حا ههان شروط اػ طریق ص کـه بـرای وا گغار نهاخـد و احكـاوی  لح و وانند آن حه دخگری وا

که در این وسأله و وسألۀ قجـل عکـر شـد تهـام  ،گـردد و حـه عجـارت دخگـر در وـورد آن تطجحـق وی ،حه صورتی 
گردخده و عکر وی که در وجحث سرقفلی عکر  در این نـوع « 456و  453 و 452»غحر اػ وساجل ، گردد وساجلی 

گ گغاری ونافع حا شراخط فوق( نحز ضاری استوا  .  غاری )وا

 . عکر شد «3»پاورقی  ،«354»صفحۀ  در« حق  والكانه»توضحح بيشتر در وورد . 1

کـه بـر اسـاس . 2 وگر آنكه برای ظود حق  فسز قرار داده حاشد خا شراخط دخگری در قرارداد وضود داشته حاشـد 
کاری حاشد  .  آن وساػ حه طنحن 

 .  ػ طریق صلح خا وعاوضهوثاًل ا. 3



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

تو - بهای سابق خا حـا افـزاخش آن حـه  اضاره را حه وقدار اضاره، وضر حعد اػ پاخان ود 
که سرقفلی آن واگغار شده کنی  کـه وی، وقدار وتعارف اوا  حـه - برای وستأضر خا فـردی 

فــی وی - صــورت وســتقحن خــا حــا واســطه هاخــد و ایــن تسدخــد اضــاره تسدخــد ن، کنــد وعر 
 1.طور وستهر  و داجهی اداوه خاحد حه

نــی وــثاًل خــک وحلحــارد تووــان در اػای اوــر فــوق )لــزوم ت - سدخــد وســتأضر وجلــغ وعح 
( حه و  .  وضر بپرداػداضاره حه صورت وستهر 

   .صححح است ،قرارداد فوق حا شراخط وغکور
ت اضــاره در هـر دوره ،حنـابراین والــک حاخـد حــه شـرط عهــل ، حعــد اػ تهـام شــدن وـد 

   2.کند و اضارۀ وكان را تسدخد نهاخد
کــه حســب قــرارداد فــوق صــاحب ســرقفلی شــدهشــاخان عکــر اســت،  ، وســتأضر نحــز 

خافــت وجلغــی اػ شــصص دخگــر کهتــر اػ  - ضــایز اســت در اػای در ى خــا بيشــتر خــا  وســاو
ر اػ حــق  ظــوخش حــه نفــع آن شــصص صــرف نظــر نهاخــد و بــ - آنشــه حــه والــک پرداظتــه

کـه حـا وسـتأضر  تـی  کحفح  والک وحل  واضب است اضاره را حا شصص وغکور حه ههان 
کرده بود ل ونعقد  ـه؛ تسدخـد نهاخـد، او  گـغاری سـرقفلی ،الجت  گـر در وا پرداظـت حـق  ، ا

 .  الػم است حسب آن عهل شود، والكانه حه صاحب ولک لحاظ شده
گــر در وــورد وســألۀ قجــل . 615 مسأله د و اضــاره را وضر اػ عهــل حــه شــرط اوتنــاع ورػوــ ،ا

کن شـرع خــا دخگـرى - توانــد وســتأضر وـی، تسدخـد نكنـد او را وادار حــه  - حـا رضــوع حـه حــا
کنـد، وفاى حـه شـرط نهاخـد گـر حـه هـر دلحلـی نتوانـد او را حـه وفـاى حـه شـرط الـزام  ، ولـی ا

                                                           
توضـحح فـرق شـرط نتحسـه و شـرط فعـل در ؛ نـه شـرط نتحسـه، حاشـدشرط وغکور حه صورت شرط فعـل وـی. 1

 .  عکر شد« 355 و 477»وساجل 
ب شده بر شرط نتحسه و شرط فعل تفاوت ،شاخان عکر است اػ ضهله آنشـه ، هایی وضود دارددر آثار وترت 

 . شودفههحده وی« 454»و « 453»دو وسألۀ  ۀحا وقاخس

ه. 2 وثـل آنكـه فـرد خـک وحلحـارد تووـان حـه  ،این اور اػ طریق صلح حـه شـرط اضـاره نحـز قابـل انسـام اسـت ،الجت 
کند نـی حـه او اضـاره دهـد و ایـن  ،صاحب ولک صلح  ی ولـک ظـوخش را حـه وجلـغ وعح  وشروط بر اخنكه و

گـغار شـده اضاره را ساالنه حه ههان وجلغ خا حا افزاخش آن حـه انـداػۀ کـه سـرقفلی آن وا کنی  ، وتعـارف در اوـا
 . تسدخد نهاخد



    /ی سرقفل 

 .  ضایز نحست در وكان حاقی وانده و اػ آن استفاده نهاخد، حدون رضاخت والک

گر والک وحل  تساری . 616 مسأله گـغاری سـرقفلی وـغکور در وسـألۀ ،ا  در هنگام وا
که طرف وقابل« 452» کرده  گـغار نكنـد و  سرقفلی وكان را حه ،شرط  شصص ثـالثی وا

ــرای ظــودش حاشــد ایــن حــق ــا  صــاحب ســرقفلی وی، )حــق  ســرقفلی( فقــط ب ــد ح توان
خافــت وجلغــی اػ شــصص ثالــث کــرده و  ،در ی صــرف نظــر  ــه نفــع و اػ ایــن حــق  ظــود ح

ک  ؛ ندولک را تصلحه 

کــار  ــا ایــن  ــی ح ــرای  1؛شــود شــصص ثالــث صــاحب ســرقفلی نهی ،ول ــد ب حلكــه حاخ
 .  حه توافق برسد حا والک وحل ، استفاده اػ وكان

کـه حـق ،والک وحل  تساری . 617 مسأله دارد سـرقفلی ولـک ظـوخش را  ههان طور 
کنــد حــه گــغار  ــت  توانــد ســرقفلی را حــه وی، طــور داجــن وا گــغار  - ســاله 3وــثاًل  -طــور ووق  وا

ت وــغکورنهاخــد  ف، تــا پــس اػ ســاری شــدن وــد  تسدخــد اضــاره ، حــق  اســتفاده و تصــر 
گحرد    .نسجت حه ولک در اظتحار ظودش قرار 

که سرقفلی ولک ،طور ههحن ـت طه حه - کسی  گـغار  - طور داجن و طـه ووق  حـه او وا
ف در آن را حــه دخگــری ونتقــل ، شــده طنانشــه حــا او شــرط نشــده حــق  اســتفاده و تصــر 

کــه والــک آن اســتحــق  دا، نكنــد تی  ــا حــق  انتفــاع اػ وحــل  را در وــد  ــا ، رد ونــافع خ ح
خافت وجلغی اػ طریق اضاره خـا صـلح و واننـد آن  حـا رعاخـت شـراخط شـرعی در هـر - در

گغار نهاخد - وورد  2.حه شصص ثالث وا

ل )والک وحل ،حنابراین گر وثاًل نفر او  م  3سرقفلی را ، (ا کرده و نفر دو  گغار  ساله وا
گـغار نهـودهنحز سر ت حـه شـصص ثـالثی وا  3پـس اػ سـاری شـدن ، قفلی را در بـين وـد 

                                                           
کــردن صــاحب ســرقفلی اػ حــق  ظــوخش و تصلحــۀ وحــل   ،حنــابراین. 1  وجلــغ وــغکور تنهــا در اػای صــرف نظــر 

گغاری سرقفلی؛ شود پرداظت وی  .  نه وا

ه. 2 گـغاری سـرقفلی خـا اضـاره دادن حـه شـصص ثالـث ،الجت  گر شرط شده حاشد بـرای وا حـق  »لغـی حاحـت وج، ا
گردد، حه والک وحل پرداظت شود« والكانه  .  حاخد حه شرط عهل 

کـه در وسـألۀ  ،ههحن طور گر سرقفلی حه صـورتی  گـغار شـده حاشـد، عکـر شـد« 452»ا صـاحب سـرقفلی ، وا
ی نهی ت اضاره حا والک و قجل اػ تسدخد اضاره حا و  . تواند آن را حه دخگری اضاره دهد پس اػ پاخان ود 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گــغاری سـرقفلی حـق  حــاقی  ،کشـصص ثالــث حـدون رضـاخت والــ، سـال اػ احتـدای وا
ســرقفلی  توانــد بــرای تصلحــه اػ والــک وجلغــی در اػای وانــدن در وحــل  را نــدارد و نهی

 .  حگحرد
کـرده  . 618 مسأله نی اضاره  ت وعح  که ولكی را برای ود  و سـرقفلی نارداظتـه و فردی 

ت آن شـــرطی  ی حعـــد اػ پاخـــان وـــد  در ضـــهن قـــرارداد اضـــاره بـــرای تسدخـــد اضـــاره حـــا و
ت، صــورت نگرفتــه حــق  نــدارد حــدون اعن صــاحب ولــک در آنســا ، پــس اػ پاخــان وــد 

کنــد و نهــی ف والــک در ولكــش شــود و اػ تصلحــۀ آن اوتنــاع  اقاوــت  توانــد وــانع تصــر 
  .ورػد

ت اضـاره فرقی ندار ،در این حكن کوتاه حاشد خا طوالنی خا در وـد  ت اضاره  که ود  د 
ــه ــا ن ــاال رفتــه حاشــد خ ــد ارػش ولــک ح کــه بيــرون رفــتن وســتأضر اػ وحــلو فرقــی ن ، ارد 

کسب او حشود خا نه خان در   .  ووضب ضرر و ز
کســب و پيشــه و ،حنــابراین ــی و رواح  ــه دســت  اقاوــت طــوالنی وســتأضر در وحل  ح

ــت تســارى آن ی در آن هــ، آوردن ووقعح  حر خــک حــق  وشــروعی بــراى حــاقی وانــدن و
کردن وكان براخش نهـی اخساد نهی وكان ت شرعی در اضاره  شـود کند و ووضب اولوخ 

ت اضاره  . را تصلحه و تحویل والكش دهد بر او واضب است وحل، و پس اػ پاخان ود 
و  حق  پيشـه»که وستأضر اػ قانون دولتی  وعلوم شد در صورتی ،حا این توضححات

اسـتفاده  - کنـد که والک را اػ اضجار وستأضر حه تصلحۀ وحل  اضاره ونع وـی - «کسب
کنــد نهاخــد و اػ تصلحــۀ وحــل ف او در وحــل، ظــوددارى   عهلــش حــرام اســت و تصــر 

   .حاشد حدون رضاخت والكش غاصجانه و ووضب ضهان وی
شود و حدون اضـاػۀ والـک  فضولی وحسوب وی، اضاره دادن آن وحل ،ههشنحن 

گـر وجلغـی را حـدون رضـاخت حـه عنـوان  کسـب»حاطل اسـت و ا خافـت « حـق  پيشـه و  در
 .  حاشد حرام وی، نهاخد



 

 جعاله

 تعريف و اقسام جعاله
کــه ا آن« ُضعالــه» . 619 مسأله کــاری  ــد و ولتــزم شــود در وقابــل  کــه انســان وتعه  ســت 

گهشـدۀ  هـر»: وثل اخنكـه حگوخـد 2؛بپرداػد 1عوضی، دهد دخگری انسام وی کـس فـالن 
کندورا پيد  ؛ «دهن تووان حه او وی هزار 555، ا 

که حه ایـن اوـر ولتـزم وی  کـار را انسـام وی« ضاعـل»، شـود کسی  کـه  کسـی  ، دهـد و 
که قرار داده شده« عاول»  . نام دارد« ُضْعل»، و عوضی 

 : شود ضعاله حه دو صورت انسام وی . 621 مسأله

                                                           
که توضحح آن در اداوه عکر وی کار. 1  . شود و عوض آن شراخطی دارد 

کـار توسـ شاخان عکـر اسـت. 2 گـر فـرد در وقابـل انسـام  حلكـه ، عوضـی را بـر عهـدۀ ظـود قـرار ندهـد، ط دخگـریا
انًا   وعدۀ که وس  کسی دهد  ـق نشـده و احكـام وعـده، اقدام حه عهلی نهاخـد اهدای وال حه  در  ضعالـه وحق 

گونه ووارد شود و وحزان وورد آن ضاری وی  ؛ قصد افراد است، تشصحص در این 
گر وثالً   کنـد هر: حگوخد  پس ا طنانشـه ونظـورش  ، دهن هـزار تووـان وـی 355حـه او  ، کس سورۀ واقعه را حفـو 

گـر وجلـغ وـغکور خـا ، قرار دادن وجلغ وغکور حه عنوان عوض برای حفو سـوره حاشـد ـا ا ـق شـده و او  ضعالـه وحق 
کار قرار ندهدپرداظت آن ر کـه اقـدام حـه حفـو سـوره  حلكه صرفًا وعـدۀ  ، ا عوض  کسـی حاشـد  اهـدای وـال حـه 

کرده طحزی طلجكار نحست، کند که سورۀ وغکور را حفو  کسی  ق نشده و   وعده دهنـده، هرطند ضعاله وحق 
 . ظوخش عهل نهاخد واضب حاخد حه وعدۀحنابر احتحاط 
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ـی قـرار ضاعل پرداظت عوض را برای فـرد خـا افـراد ظا، در ضعالۀ عام ؛«عام» .الف ص 
کند هر»: وثل آنكه حگوخد؛ دهد نهی کتاب ورا پيدا   ؛ «دهن هزار تووان وی 55حه او  ،کس 

ـی  ضاعل، در ضعالۀ ظاص ؛«خاص» .ب پرداظت عوض را برای فـرد خـا افـراد ظاص 
کنـی»: وثل اخنكه حه فرػند ظود حگوخد؛ دهد قرار وی کتاب ورا پيدا  هـزار تووـان حـه  55 ،اگر 

 . «دهن تو وی
ق شدن ضعالهوح . 621 مسأله حـا نوشـتن نحـز قابـل انسـام  - ههاننـد بيـع و اضـاره - ق 
ـه و واننـد آن و قـرار دادن توانـد ضعالـه را حـا نوشـتن اط ل ویضاعـ. حنابراین، است العح 

 .  ونعقد نهاخد، در وحل  دخد دخگری

 «اجارۀ اجحر»و « جعاله»وقايسۀ 

ــد شــده تــا در وقابــل انســام  . 622 مسأله کــه فــرد وتعه  ، کــاریضعالــه اػ ایــن ضهــت 
کند کـه وی. حنـابراین، حاشـد وانند اضارۀ اضحر وی، عوضی پرداظت  تـوان  کارهـایی را 

گرفـت و توضـحح آن در فصـل اضـاره عکـر شـد اػ  1،حا قرارداد اضاره برای انسام آن اضحـر 
 .  طریق ضعاله نحز قابل انسام است

؛ هـایی دارنـد فرق، هـا و شـراخط ویژگی در برظـی اػ، ضعاله و اضارۀ اضحـر . 623 مسأله
 : ػ ضهله دو وورد عیلا

ضعالـه ههـحن  ،حنـابراین 2.حاشـد وی« عقـد»ولی اضاره  ،است« اخقاع»ضعاله  .الف
ـق وی، ط ضاعل انسام شودکه اخساب آن توس شـود و نحـاػ حـه قجـول طـرف وقابـل  وحق 

کردن شـرط در ضـهن عقـد اضـاره صـححح بـوده و عهـل حـه  ،ههحن طور .ندارد لحاظ 
ا ضعاله حه، آن الػم است ـت نـدارد اوـری در ضـهن  ،ضهت اخنكه اخقاع اسـت او  قاحلح 
 3.آن شرط شود

                                                           
 .  عکر شد« 333»  وسألۀ ،«قع بر اعهالاضارۀ وا»هایی برای آن در حصش  وثال. 1

 . عکر شده است« 53»وسألۀ  ،«قراردادهای شرعی»در فصل « عقد»و « اخقاع»توضحح وعنای . 2

که عهل حـه آن الػم  ،حنابراین. 3 طنانشه ضاعل خا عاول خا طرفحن قصد دارند شروطی را در ضعاله قرار دهند 
کننـده )ُوصـاِلح( ظطـاب ؛ ام دهنـدتوانند ضعاله را در قالب صلح انسوی ،حاشد حـه عنـوان وثـال صـلح 



    / ضعاله 

ق شدن قرارداد )اخساب و قجـول( .ب کـار بـر اضحـر واضـب ، در اضاره حا وحق  انسـام 
کـه توضـحح بيشـتر در فصـل  شده و اضرت نحـز حـه عهـدۀ وسـتأضر وی عکـر  «اضـاره»آخـد 

ا در ضعاله؛ شد کار بر عاول واضب نجوده و ضا ،او  کـار انسام  که عاوـل  عل نحز تا وقتی 
 1.حاشد اش نهیطحزی بر عهده، را انسام نداده

 شرايط جاعل و عاول

نسـجت  ،ههـحن طـور .ضاعل حاخد ضعاله را حا قصد و اظتحار انسام دهد . 624 مسأله
ــت دخگــری در وــی کــه حــا ضعالــه حــه ولكح  « حكــن والــک»خــا در « والــک»، آورد حــه وــالی 

 ؛ )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک( حاشد
سنجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و و ،عالوه بر این  .  حاشد 2«وحسور»شرعًا ، فل 

کـه توسـ وثاًل ضعالـه ،حنابراین گـر  3؛صـححح نحسـت، ط ناحـالغ واقـع شـودای  ـه ا الجت 
ی ونعقــد  ناحــالغ ضعالــه را اػ طــرف دخگــری )فــرد حــالغ رشــحد( حــه وکالــت خــا اضــاػه اػ و

 4.صححح است، کند
ــرای آنكــه وســت . 625 مسأله ــه عنــوان عــوض عاوــل ب کــه ضاعــل ح حق  ُضْعــل )وــالی 

کار قرار داده( شود ی داشته حاشد، انسام  کـار ؛ الػم نحست شرط ظاص  حلكـه طنانشـه 

                                                                                                                               
گـروصالحه وی: حه طرف وقابل )ُوتصاِلح( حگوخد ت حـا سـرواخه کنن بر اخنكـه ا کـه در اظتحـارت حـه وـد  ای 

حـق  الزحهـۀ )ُضعـل( تـو حاشـد و شـرط ، نصـف سـود حاصـل اػ آن ،دهن تسارت نهاییخک سال قرار وی
الً وــی کاالهــای ت: نهــاخن او  طنانشــه در وعــاوالت ضــرر : را اػ فــالن وحــل  انســام دهــی و ثانحــاً  ســاریظرخــد 

کرده و حه ون هجه نهایی و ههحن طـور ، کردی و سرواخه اػ بين رفت وعادل آن را وسانًا اػ وال ظود ضجران 
کــه طــرفحن ونظــور نظرشــان اســت عکــر وــی وــغکور را قجــول  ۀوصــالح ،و وتصــالح کننــدســایر شــراخطی را 

 . عهل حه شراخط وغکور واضب است ،این صورتدر ، نهاخد وی

 .  شود اػ وساجل حعد وعلوم وی ،های دخگر وربوط حه شراخط اضاره و ضعاله فرق. 1
ـ« وحسور»افراد . 2 ف در اوـوال و عو  که شـرعًا نسـجت حـه تصـر  ت ۀکسانی هستند  ؛ هایی دارنـد ظـود وحـدودخ 

 . شود یعکر و« َحْسر»شرح وساجل وربوط حه این افراد در فصل 

ی در انسام ضعاله وستقلو. 3 ات در ضعالـه و عـوض آن ،نجاشد گر آنكه و ط ، توسـخعنی حدود و ظصوصـح 
ی حا رعاخت شراخط آن تعحين شود  .  ولی  شرعی و

 .  عکر شد« 535و  547»وساجل  ،«ظرخد و فروش»وشاحه آنشه در فصل . 4
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ز حاشد و طه غحر و -وانند ناحالغ « وحسور»ط فرد وورد ضعاله توس ـزطه وهح  طـه حـا ؛ هح 
ش حاشــد و طــه حــدون اضــاػۀ او ی وســت، انســام شــود - اضــاػۀ ولــح  حق  کــافی اســت و و

 .  حاشد ُضْعل وی

ــام داده حاشــد . 626 مسأله ــار را انس ک ــه  ــرارداد ضعال ــل پــيش اػ ق ــر عاو گ ــد اػ ، ا ــا حع خ
خافت وزد ندارد، قرارداد حه قصد اخنكه اضرت نگحرد آن را انسام دهد  .  استحقاق در

 شرايط عهل )کار وورد جعاله(
که ضعاله نسجت حه آن انسام وی . 627 مسأله حاخد شراخط عیل را داشته ، شود کاری 

 :  حاشد
 ؛ حالل حاشد .1
خافــت وــزد و عــوض در اػای انســام آن شــرعاً  .2 کــه در وســاػ  غحــر  اػ اوــوری نجاشــد 
 ؛ است

 .  فاخده نجاشدوعقول بوده و بی .3 

 . گردد در وساجل حعد عکر وی ،توضحح این ووارد

o 2 .حالل باشد  

گر ضعاله برای انسام عهل حرام . 628 مسأله تولحـد ، وانند نواظتن ووسحقی حـرام ،ا
حاطـل اسـت و توضـحح بيشـتر در ، سام وعاولۀ ربوی و وانند آن ونعقـد شـودان، شراب

 .  عکر شد 1«اضاره»در فصل ، این وورد

گر انسام عهل وورد ضعاله . 629 مسأله کـار حـرام توسـ، ا ـق حا ارتكاب  ط عاوـل وحق 
 : دو صورت دارد، شود
: وثـل اخنكـه حگوخـد؛ ضعاله را فقط برای ههان وـورد قـرار داده حاشـد، ضاعل .الف 

در ؛ «دهن حـه او فـالن وـال را وـی، انشه فرد ضنب خا حاجضـی وسـسد را ضـارو بزنـدطن»
                                                           

م« اضاره»فصل . 1 م ،«کار و ونفعت وورد اضاره شراخط»وجحث ، اضحر شدن اشصاص(؛ )نوع دو   .  شرط سو 



    / ضعاله 

الهثـل نحـز در طنـحن وـوردی  ضعاله صححح نحست و ثاحت بودن اضرت  ،این صورت
 .  حاشد وحل  اشكال وی

: وثـل اخنكـه حگوخـد؛ ضعاله را فقط بـرای ههـان وـورد قـرار نـداده حاشـد، ضاعل .ب
و ػن حـاجض خـا فـرد ضنجـی « دهن حـه او فـالن وـال را وـی ،کس وسسد را ضارو بزند هر»

کار را انسـام دهـد در ایـن صـورت ضعالـه صـححح بـوده و عاوـل وسـتحق  ُضْعـل ، این 
 .  ورتكب وعصحت شده استهرطند  ،حاشد وی

o 1 . ًکه دريافت وزد در ازای انجام آن شرعا  غحر وجاز است  از اووری نجاشد 

کارهایی ونعقد شـو . 631 مسأله کـه شـرعًا حاخـد حـهاگر ضعاله برای  ـانی انسـام  د  طـور وس 
ضعاله صححح نحست ، ط قاضی شرعیوانند قضاوت توس - نه در وقابل عوض - شود

 . عکر شد« 333تا  334»وساجل  ،«اضاره»در فصل ، و توضحح بيشتر در این وورد

گر وال فردی در اظتحار انسان حاشد . 631 مسأله  : دو صورت دارد، ا

   ؛صاحجش برساندگاه الػم است آن را حه دست  .الف
کافی است ووانع را برای آنكه صاحب وال حتواند آن را در اظتحار حگحـرد .ب ، گاه 

 1.برطرف نهاخد و الػم نحست آن را حه دستش برساند

ه حه وطلب فوق  :  حا توض 
گـــر ضاعـــل حگوخـــد .5 کـــس وـــال وـــرا حـــه دســـتن برســـاند»: ا فـــالن وجلـــغ حـــه او ، هـــر 
ــی ــت ،«دهن و ــت اوس ــال در دس ــه و ک ــی  ــورد ، کس ــال  - «ب»در و ــه و ک ــی  ــد وقت وانن

ی وی - دخگری در ونزل انسان ضا وانده عـوض تعحـين ، تواند برای رسـاندن وـال حـه و
کند  ؛ شده در ضعاله )ُضْعل( را وطالجه 

کـرده اسـت - «الف»ولی در وورد   که انسان وال دخگـری را غصـب   - وانند وقتی 
کنـدتواند برای رساندن وال حه صاحجش ُضْعل تع نهی زیـرا انسـام  ،حين شده را طلب 

خافت عوض بر او واضب است  .  آن حدون در
                                                           

 .  شود عکر وی، )اوانت(« ودخعه»خک اػ این دو قسن در وجاحث دخگر وانند فصل  تفصحل ووارد هر. 1
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گفتــه حاشــد .4 گــر ضاعــل  گهشــدۀ وــن ظجــر دهــد»: ا کــس اػ  حــه او فــالن وجلــغ ، هــر 
که وال در دست اوست، «دهن وی اػ ، «ب» و طه در وـورد« الف»طه در وورد ، کسی 

خافـت عـوض بـر او واضـب اسـ کـار حـدون در که انسام ایـن  توانـد ُضْعـل را  نهی، تآنسا 
خافت نهاخد  .  در

o 5 .فايده نجاشد وعقول بوده و بی 

کـه در نـزد عقـال بی . 632 مسأله کـاری  صـححح ، آخـد فاخـده حـه حسـاب وی ضعاله بـر 
ــابراین،  .نحســت ــدون هــدف وعقــولی حگوخحن ــرد ح ــر ف گ ـــا ــه فــالن وحــل  »: دـ کــس ح هــر 

خ خادی غغا حصورد ک برودـتار ضعالـه صـححح ، «دهن فـالن وجلـغ حـه او وـی 1،خا حسن ز
 .  نحست

o کار وورد جعاله  چند وسأله دربارۀ شرايط 

کــار وــورد ضعالــه الػم نحســت وعلــوم حاشــد و  ویژگی . 633 مسأله ات  هــا و ظصوصــح 
حــه عنــوان نهونــه در . حنــابراین، هــای بــين اضــارۀ اضحــر و ضعالــه اســت ایــن خكــی اػ فرق

   2:د عیل ضعاله صححح استرووا

کس ظانۀ وـرا حـا ر»: ضاعل حگوخد .الف کنـدهر  اشـی  حـه او فـالن ، نـا وـورد نظـر نق 
کـار و هرطند  ،«دهن وجلغ وی که در سـصتی خـا آسـانی  ات ظانه  وساحت و ظصوصح 

ر است ت ػوان انسام آن وؤث   .  وعلوم نجاشد، خا ود 
ـر حاشـد  ،کار وورد ضعاله خكی اػ دو خا طند عهـل حاشـد .ب کـه عاوـل وصح  طـوری 

کـس ظانـه»: ضاعل حگوخد وثل اخنكه؛ خک اػ آنها را انسام دهد هر ـت  هـر  کحفح  ام را حـا 

                                                           
ــه. 1 کــه توضــحح آن در  ،الجت  ــی بــرای انســان داشــته حاشــد  کــاری اســراف شــهرده شــده خــا ضــرر وهه  گــر طنــحن  ا

م فصل  ضلد  . حاشد حرام نحز وی، عکر شد« ظوردن و آشاوحدن»دو 
کار و ونافع وورد اضاره )اضـارۀ اضحـر(  پس در ووارد وشاحه حا وثال. 2 ل و طهارم اػ شراخط  که در شرط او  هایی 

تـوان اػ طریــق ضعالــه حـه هــدف وــورد نظــر  وی، )کــه در آنهــا اضـاره حاطــل اســت( عکــر شـد« اضــاره»در فصـل 
 .  رسحد
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کند کاغغ دیواری  ن رنا ػده خا   طه اخنكـه عـوض هـر؛ «دهن حه او فالن وجلغ وی، وعح 
 .  قرار دهدخا وتفاوت دو عهل را وانند هن 

 .  شود وورد وسألۀ حعد استثنا وی، اػ حكن این وسأله
ــت . 634 مسأله کــه عاوــل حــه عل  کــار وــورد ضعالــه آن قــدر وــجهن حاشــد  گــر  نــاوعلوم و  ا

گـر ضاعـل حگوخـد؛ ضعاله حاطل اسـت، نتواند آن را انسام دهد، وجهن بودن  هـر»: پـس ا
گهشدۀ ورا حه ون برساند ص نكنـد آن« دهن فالن وجلغ حه او وی، کس ححوان   و وشص 

پــا خــا غحــر آن و شــاهد و قرخنــه ، ای هــن بــر ایــن اوــر نجاشــدححــوان پرنــده اســت خــا طهار
 .  ضعاله صححح نحست

گـر ؛ ورد ضعالـه الػم نحسـت نفعـی بـرای ضاعـل داشـته حاشـدکار وـ . 635 مسأله پـس ا
کنـد هـر»: وثاًل ضاعـل حگوخـد ، «دهن وجلغـی حـه او وـی، کـس فـالن شـصص را وعالسـه 

 ؛ آن شصص نسجتی حا ضاعل نداشته حاشدهرطند  ،ضعاله صححح است

که نفعش حه ظود عاول وی کاری حاشد  گر  ؛ حاػ هن ضعاله صححح است، رسد حلكه ا
گر برای ظودت لجاسی حدوػی»: خنكه حگوخدوثل ا  ؛ «دهن فالن وجلغ حه تو وی ،ا

ه کار وورد ضعاله اػ ووا ،الجت  کـه رضـاخت دخگـری در انسـام آن رطنانشه  دی حاشـد 
ف در وـال دخگـری -الػم است  کـار - وانند تصـر  ی انسـام شـود تـا  ، حاخـد حـا رضـاخت و

 .  وگرنه ضعاله صححح نحست ،وشروع و حالل حاشد

 ض )ُجْعل(عو 
 ،های وصتلفـی وهكـن اسـت قـرار داده شـود ُضْعل و عـوض حـه صـورت . 636 مسأله

: وثل آنكـه ضاعـل حگوخـد، «عهل»و « هزار تووان پول 555»وانند  1«عحن وال»ههشون 
کار را انسام دهد کس فالن   . دوػم لجاسی براخش وی، هر 

                                                           
کنــد  کــس ســورۀ هــر»: عــل حگوخــدوثــل اخنكــه ضا؛ طـه اخنكــه عــحن شصصــی حاشــد. 1 ههــحن ، ضهعــه را حفــو 

ه وثل اخنكه حگوخد« دهن حه او وی ظودکار را ی در عو  کل  کنـد هر»: خا  گهشدۀ ورا پيدا  هـزار تووـان  555، کس 
ن وثل اخنكه« دهن حه او وی ی در وعح  کل  کتاب را حصواند هر»: حگوخد خا  کتاب، کس فالن  هـا را  خكی اػ این 
  .«دهن حه او وی
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کـار( قـرار داده وی . 637 مسأله کـه حـه عنـوان ُضْعـل )عـوض انسـام  الػم ، شـود طحزی 
کار نحست که اقدام عاول بر انسام  گر طوری است  غحـر وعقـول ، کاواًل وعلوم حاشد و ا

 ؛ کافی است، و سفحهانه شهرده نشود

گــر ضاعــل حگوخــد ــه وجلغــی بــيش اػ »: پــس ا کــاالی وــرا ح هــزار تووــان  555طنانشــه 
کس »: خا حگوخد« وقدار اضافه وال ظودت حاشد، فروظتی گهشـدۀ وـرا  کحف پـولهر 

گـرم بـرنذ وـی 555حه او »خا « دهن آن را حه ظودش وی های پول ػنحهی ا ،بياحد دهن  کحلو 
 .  ضعاله صححح است، «و نوع آن را تعحين نكند()

گــر ضاعــل حگوخــد . 638 مسأله کنــد هــر»: ا گهشــدۀ وــرا پيــدا  ــا ، کــس اســب  پــولی )خ
حه ضهت اخنكه اقدام عاول برای خافتن اسـب در اػای وجلغـی ، «دهن طحزی( حه او وی

گــر ، آخــد ســفحهانه و غحــر وعقــول حــه حســاب وی ،کــاواًل نــاوعلوم ضعالــه حاطــل اســت و ا
کار را انسام دهد وستحق  اضرت الهثل وی  .  حاشد کسی 

کــار )ُضْعــل( حــه صــورت درصــدی اػ هزخنــه . 639 مسأله گــر عــوض انســام  کــار  ا های 
کند و حـق  ؛ تعحين شود کار حا وعهار قرارداد ضعاله ونعقد  حهـۀ او را  وثاًل صاحب  الز 

کــار لــغ هزخنــهدرصــد اػ وج 55 کــارگر و عــنا - های  اشــكال ، قــرار دهــد - ...اػ اضــرت 
 . ندارد

 انصراف از جعاله
کنـد ضاعل وی . 641 مسأله کـار  ضعالـه را حـه هـن ، تواند قجل اػ اخنكه عاوـل شـروع حـه 

کــار توســ؛ بزنــد ــا پــس اػ شــروع  گــر حصواهــد ضعالــه را حــه هــن بزنــد، ط عاوــلاو  وحــل  ، ا
وگـر اخنكـه حـا ؛ ضـای احتحـاط تـرک نشـوداشكال است و در این صـورت وراعـات وقت

 .  عاول حه توافق برسند
کار وورد ضعاله را ناتهام حگغارد عاول وی . 641 مسأله ه 1؛تواند  کـردن  ،الجت  گاه تهام 

کرده که شروع  گـغاردن ، اػ ضهت دخگـری بـر او الػم اسـت، کاری  واننـد اخنكـه ناتهـام 
                                                           

 . شود عکر وی« 423»در وسألۀ ، حكن استحقاق خا عدم استحقاق ُضعل. 1



    / ضعاله 

کار کار برای او انسا، آن  که  کسی شود   ؛ گحرد م ویحاعث ضرر ضاعل خا ضرر 

کسی حگوخد  گر  کند هر»: وثاًل ا و « دهن فـالن وقـدار حـه او وـی، کس طشن ورا عهل 
اح کنــد دکتــر ضــر  گــر عهــل را تهــام نكنــد، شــروع حــه عهــل  کــه ا ، طنانشــه طــوری حاشــد 

 .  حاخد آن را حه پاخان برساند، شود طشن وعحوب وی

کار توس کارانجام   ط ديگری يا انجام بخشی از 
گــر ضاعــل ضعا . 642 مسأله ــه را بــرای فــرد ا ــل ــی قــرار داده حاشــد )ضعال  ،(ظــاص ۀظاص 

 : دو صورت دارد، ط شصص دخگری انسام شود نه عاولکار وورد ضعاله توسطنانشه 

کـه انسـام ، ضاعل انسام عهـل را فقـط اػ شـصص وـورد نظـر ظواسـته .الف طـوری 
کـا ،در این صورت؛ ط دخگری وورد ضعاله واقع نشده استکار توس ر نه انسام دهنـدۀ 

 .  عاول وستحق  وزد است و نه فرد وورد نظر

کـار را اػ طریــق فــرد وـورد نظــر ظواســته .ب طـه اخنكــه ظــودش آن را ؛ ضاعـل انســام 
گــغار نهاخــد گــر  ،در ایــن صــورت؛ انســام دهــد و طــه اخنكــه انســام آن را حــه دخگــری وا ا

ــار ک ــدۀ  ــام دهن ــد، انس ــام ده ی انس ــت و ــه درظواس ــر و ح ــورد نظ ــرد و ــرف ف  1،آن را اػ ط
 .  حاشد شصص وورد نظر وستحق  ُضْعل وی

گر ضاعل . 643 مسأله ـی قـرار داده حاشـد ،ا ولـی عهـل وـورد  ،ضعاله را برای فرد ظاص 
ل اػ ، ضعالــــه را آن فــــرد حــــه ههــــراه دخگــــری انســــام دهــــد طنانشــــه واننــــد صــــورت او 

کــه انســام داده، قجــل حاشــد وســألۀ کــاری  وســتحق   ،فــرد وــورد نظــر حــه نســجت وقــدار 
م  2شــدحا حصشــی اػ ُضْعــل وی گــر واننــد صــورت دو  و دخگــری اســتحقاق وــزد نــدارد و ا

 . آن فرد استحقاق تهام ُضْعل را دارد، حاشد

                                                           
کار حـه دخگـری، حـا اضـرت و اػ طریـق اضـاره خـا ضعالـۀ دخگـر و واننـد آن حاشـد، خـا حـدون 1 . فرقی ندارد این واگغاری 

ه، اضرت.  رعاخت گردد.  شود، عکر وی« 422»حاخد آنشه در وسألۀ   حاشد، اضاره خا ضعالۀ دخگر طنانشه حا الجت 

کـه انسـام تنهـا طـور، وگر آنكه ضاعل ظواسته حاشـد تهـام عهـل را فقـط شـصص وـورد نظـر انسـام دهـد. 2 ی 
ی )ححصشی اػ عهل توس ۀ عهل توسط و ی حا وضود انسام حقح  در ایـن  .ط فـرد دخگـر( وـورد ضعالـه نجاشـدت 

 . وستحق  هحر ُضْعلی نحست، فرد وورد نظر ،صورت
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کـه فـرد وـورد نظـر . 644 مسأله گر در ضعاله لحاظ نشده حاشد  ظـودش عهـل وـورد  ،ا
ی وی، ضعالــه را انســام دهــد کــار را حــا ضعالــۀ دخگــر خــا اضــاره حــه فــرد  و توانــد انســام آن 
کنـــد گـــغار  م )خـــا اضـــارۀ  ،واضـــببر احتحــاط حنـــا ولـــی ،دخگــری وا عـــوض در ضعالـــۀ دو 

ل حاشد، حعدی( کهتر اػ ُضْعل ضعالۀ او   ؛ نجاخد 

کار را گر حصواهد  ا ا کنـد او  گـغار  کهتر اػ آن حه دخگـری وا م )خـا ، حه وجلغی  ضعالـۀ دو 
کـار را ظـودش ، اضارۀ حعدی( کـه فـرد وـورد نظـر وقـداری اػ  در صورتی صـححح اسـت 

کهی حاشدطند هر ،انسام داده حاشد    ؛وقدار 

ــه ــه ،الجت  ــًا اػ ضعال کــه عرف ــه اػ وــواردی حاشــد  کــه ضعال دی  در صــورتی  های وتعــد 
ل(، تشــكحل شــده ل )عاوــل او  توانــد پــس اػ انســام  واضــب نهیحنــابر احتحــاط  فــرد او 
کار گغار نهاخد، وقداری اػ  کهتر حه دخگری وا ه را حه قحهت   1.حقح 

کـاری واننـد ن . 645 مسأله کتـابی صـورت  وشـتن و نسـصهاگر ضعاله بر انسام  بـرداری اػ 
کاول نكند کار را انسام داده و آن را   : دو صورت دارد، گرفته حاشد و عاول حصشی اػ 

کــار بــوده .الففف فقــط نوشــتن ، وثــل آنكــه در وثــال فــوق؛ وــورد ضعالــه انســام تهــام 
کتاب وورد ضعاله حاشد  .  عاول وستحق  هحر وزدی نحست ،در این صورت؛ کاول 

کتـاب در وثـال فـوق( انسام .ب کار )وانند نوشتن هر وقـدار اػ  وـورد ، هر وقدار اػ 
که انسـام داده ،در این صورت؛ ضعاله و وطلوب ضاعل حاشد کاری  ، عاول حه وقدار 

 .  حاشد وستحق  حصشی اػ ُضْعل وی

کار وورد جعاله توس  ط چند نفرانجام 

گــر ضاعــل بــرای انســام خــک عهــل اضرتــی قــرار دهــد . 646 مسأله حلحــون و وــثاًل خــک، ا
کهـک خكـدخگر ظانـۀ  ظانـه تووان وزد برای تعهحـر کنـد و دو خـا طنـد نفـر حـا  اش تعحـين 

کننــد ی را تعهحــر  کــه انســام داده، و کــاری  بــين  ،انــد آن خــک وحلحــون تووــان حــه نســجت 
 .  شود آنان تقسحن وی

                                                           
 .  شود وعلوم وی« 374تا  367»وساجل ، «اضاره»وساجل وربوط حه اضحر در فصل  توضححات بيشتر اػ. 1



    / ضعاله 

ی را انسام دهد . 647 مسأله کار وورد نظر و که  کس  گر ضاعل برای هر  ُضْعلـی قـرار ، ا
خارتی حـ»: وثاًل حگوخد؛ دهد کس اػ طرف ون ز « دهن فـالن وجلـغ حـه او وـی، ضـا آورد ههر 

کس در اوتحان نهرۀ »: خا حگوخد طنانشـه دو  1،«دهن فالن وجلغ حه او وی، حگحرد 45هر 
کـار را انسـام دهنـد خـا طنـد نفـر در اوتحـان نهـرۀ حاخـد تهـام ، حگحرنـد 45 خا طند نفـر آن 

 .  داػدخک اػ آنان بپر ُضْعل تعحين شده را حه هر

که واقع نشده حکن خجر دادن از جعاله  ای 

کســی حــه دروع خــا اشــتجاه ضعالــه . 648 مسأله گــر  کســی نســجت دهــد ا وــثاًل ، ای را حــه 
گهشـدۀ وـرا حـه وـن برسـاند»: حگوخد کـس  گفتـه هـر  « دهن فـالن وجلـغ حـه او وـی، فالنـی 

ی طنحن نگفته است( که و کـار را ، )درحالی  طنانشه فردی حه اعتهاد ایـن حـرف آن 
 ؛ نه اػ صاحب وال و نه اػ ظجر دهنده ،شود طحزی طلجكار نهی، دهدانسام 

ه  ت شرعی حاشد ،الجت  ی در حق  عاول حس  گفتۀ و گر  خـا اخنكـه ووضـب خقـحن خـا ، ا
گردد کار عاول را حه او بپرداػد ظجر دهنده حاخد اضرت ، اطهحنان برای او   .  الهثل 

 ای بازاريابی شجکه - بازاريابی
خــابی و ضــغب وشــتری در قالــب  قــرار دادن ُضْعــل و . 649 مسأله دســتهزد بــرای حاػار

 ؛ ُضعاله خا قرارداد صححح دخگر ضایز است

ا    خابی شجكه»او  کـه حـا واسـط، که در آن - 2«ای حاػار کسـانی  وشـتری  هوجلغی بـرای 
کرده ـف اسـت شـود نهی اضاػه داده - شود اند قرار داده وی ضغب  هرطنـد  3،و وـورد توق 

                                                           
که ونظور فرد اػ ضهلۀ وغکور. 1 کـار ، فرض وسأله آن است  انعقاد ضعاله بوده و وجلغ وغکور را عـوض انسـام 

 . قرار داده است

2« .network marketing »گاه اػ آن تعجحر حه حاػارخابی طند سطحی  شود.  وی «multilevel marketing» که 

ف در وسأله و عـدم رظصـت( فرقـی بـين انـواع روش. 3 هـای سـوددهی  شاخان عکر است در حكن وغکور )توق 
(plans)  که حق  الزنحس اػ ظرخـد وشـتری « پورسـانت»حهۀ پرداظتـی تحـت عنـوان ت و نحز تفاوتی ندارد 

طـه اخنكـه وحـل  ؛ خـا عنـاوین دخگـر« هوعـهحهـۀ آوـوػش حـه زیـر وسحـق  الز»خـا « هدخه»خا « پاداش»ا حاشد خ
گـردد کـاال اػ ضانـب وشـتری تـأوحن  درصـدی ؛ تأوحن آن اػ اعتجارات وربوط حه شرکت حاشـد خـا اػ قحهـت 

ػ قــانونی دارنــد نحــز وی شــاول شــرکت ،ههــحن طــور ایــن حكــن؛ حاشــد خــا وجلــغ ثاحــت کــه وســو  شــود و  هایی 
که اصطالحاً  اظتصاص حه شرکت  . ندارد ، شود ده ویناوح«ِهَروی»  هایی 
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؛ قجحـل آوـوػش و غحـر آن بـرای زیـر وسهوعـۀ ظـود انسـام دهـدکارهـایی اػ  ،فرِد واسطه
توان حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن حـه ورضـع تقلحـد ضـاوع الشـراخط  ولی در این وسأله وی

 1.دخگری وراضعه نهود
کـاال نـدارد و طنانشـه  ،حكن وسـألۀ قجـل . 651 مسأله اظتصـاص حـه ظرخـد و فـروش 

خابی شجكه ت حاػار ری ههشون بيهـه خـا های دخگ ای ضهت ضغب وشتری برای فعالح 
گغاری ارػهای دخسحتال و غحر آن حاشد  . ههان حكن را دارد، وا

                                                           
کــه فع ،ضــواػ رضــوع حــه ورضــع تقلحــد فــاألعلن. 1 ــت وــغکور شــراخط عهــووی وعــاوالت اػ در صــورتی اســت  الح 

کـاال ظرخـد و فـروش ؛ پـس طنانشـه در فعای بودن را داشـته حاشـد غحر اػ شجكه دخگر ضهات ـت وـغکور  الح 
ـت بـر فـرض رضـوع ، برای صححح بودن ایـن فعشود کـه ایـن فعحـه ورضـع تقلحـد الح  ـت را وسـاػ فـاألعلن  الح 

کاال و سـایر ، حداند کاال و وعلوم بودن وقدار و ػوان تحویل پول و  حاخد شراخط ظرخد و فروش اػ ضهت نوع 
که در فصل  گردد ، هعکر شد این رساله« ظرخد و فروش»احكام   ؛ رعاخت 

خافت دستهزد و پورسانت ،ههحن طور  گردخده و شراخط وانند ُضعال، نوع قرارداد ، برای در ه خا اضاره وعلوم 
ف در این وسأله و ضواػ رضوع حه ورضع تقلحد دخگر اػ ضهت ساظتار شجكه ،حنابراین .آن رعاخت شود ای  توق 

گـر سـایر شـراخط وعـاوالت رعاخـت نشـود ت وغکور و اوـور وربـوط حـه آن اسـت و ا ـت وـغکور ، فعالح  ، حنـابر فعالح 
 ؛ حرام است فتوی  خا احتحاط حسب وورد حاطل خا

خــابی شــجكه ،حــه عنــوان وثــال  گــر در حاػار کــاال حــه ا خافــت  خــابی  ای ػوــان در طــور دقحــق وعلــوم نجاشــد خــا حاػار
ــد و فــروش وــغکور و در برظــی وــوارد قــرارداد ، حاشــد ای در وــورد فــروش ظــدوات )بيــع ظــدوات( شــجكه ظرخ

فی وشـتری صـححح نحسـت خافت دستهزد ضهت وعر  کـ ،ههـحن طـور .در کـاالی وـورد وعاولـه اػ در صـورتی  ه 
که ظرخد و فروش آن حرام است وانند شطرنذ تصتـه نـرد و ابـزار ووسـحقی حـرام خـا بـرای تـأظحر ، اشحاجی حاشد 

ه فروظته شده ی در عو  کل  که حه صورت  کاالیی  ای  طنـحن وعاولـه، ظسارت تأظحر قرار داده شـود، در تحویل 
گونه ووارد  . ه حه ورضع تقلحد دخگر قابل تصححح نحستوسأله حا وراضع ،حرام است و در این 



 

 مضاربه

 تعريف و اقسام وضاربه
کـه خكـی اػ آنهـا ؛ قراردادی است بين دو طرف« وضارحه» . 651 مسأله حه این صورت 
کند و هـردو در  ای را حه دخگری وی سرواخه دهد تا حا آن تسارت )وانند ظرخد و فروش( 

ک  .  شرخک حاشند، گغارند ه قرار ویسود حه نسجتی 

کــه ســرواخه را وی کــه ظرخــد و فــروش و تســارت را  و« والــک»دهــد  کســی  ــری  دخگ
 . نام دارد« عاول»، دهد انسام وی

 :  وضارحه دو نوع است . 652 مسأله

دهـد  اضـاػه وی والـک حـه عاوـل اعن و، در این نـوع وضـارحه؛ «عنیا»وضارحۀ  .الف
حـا توضـححی  - وش نهاخد تا در سود وضارحهکه حا سرواخۀ وضارحه تسارت و ظرخد و فر

 .  حا هن شرخک حاشند - که ظواهد آود
کــه احكــام آن در ایــن فصــل ، ایــن نــوع وضــارحه وضــارحۀ اصــطالحی فقهــی اســت 

 .  شود بيان وی
که طی  آن وعاوضه، این نوع وضارحه؛ «عاوضیو»وضارحه  .ب ای  قراردادی است 

ــت ت صــورت وی ت گحــرد بــين عهــل تســارت و فعالح  کــه بــر عهــدۀ عاوــل در وــد  ســاری 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کسـری خـا درصـدی( اػ سـود ، وعلوم قرار داده شده نی )حه صورت  در وقابل سهن وعح 
ت   .وضارحه برای عاول در ههان ود 

ـد و ولتـزم ، عاوـل در قجـال صـاحب سـرواخه، در وضارحۀ وعاوضـی ،حنابراین وتعه 
ـوی ت تعحـين شـده بـرای وضـارحه اقـدام حـه فعالح  که در ود   ۀت تسـاری حـا سـرواخشود 

ـد وـی صاحب سرواخه نحز ،و اػ طرفی وضارحه نهاخد ی در قجال عاول وتعه  کـه و شـود 
ـت تسـاری حـا سـرواخ ر شـده داشـته و  ۀاستحقاق انسام فعالح  ت وقـر  وضـارحه را در وـد 

نی اػ سود وضارحه  .  نحز وال عاول حاشد سرواخۀ وغکور را اػ او پس نگحرد و سهن وعح 
حــا وضــارحۀ اعنــی وتفــاوت ، حعضــی اػ احكــام ایــن نــوع وضــارحهت، شــاخان عکــر اســ

گـردد؛ است ص  ت وضـارحه وشـص  ولـی ؛ اػ ضهله اخنكه در وضارحۀ وعاوضی حاخد وـد 
که خكی اػ دو طـرف، اعنی ۀدر وضارح ت الػم نحست و تا ػوانی  ص نهودن ود  ، وشص 

 .  وضارحه حاقی است، اػ قرارداد ظوخش ونصرف نشده

 1.است« ضایز»قد ع ،وضارحۀ اعنی . 653 مسأله

ــابراین  ــک وی ،حن ــاػه وال ــد اػ اض ــل داده  توان ــه عاو ــالش ح ف در و ــر  ــت تص ــه ضه ک ای 
کــار حــا ســرواخۀ والــک نحســت و هــربرگــردد و عاوــل نحــز و، اســت گــاه  لــزم حــه اداوــۀ انســام 

کار ظودداری نهاخد ظواسته حاشد وی کار حاشد و طه حعد اػ ؛ تواند اػ  طه قجل اػ شروع در 
ت ؛ اػ حاصل شدن سود حاشد و طـه حعـد اػ آنطه قجل ؛ آن طـه اخنكـه بـرای وضـارحه وـد 

ی را برای آن در نظر نگرفته حاشند  ؛ ػوانی تعحين شده حاشد خا ػوان ظاص 

ه  نی فسز نكننـد ،الجت  که آن را تا ػوان وعح  کنند  گر شرط  شـرط صـححح اسـت ، ا
گر خكـی اػ دو طـرف ،حا این حال؛ حاشد و عهل حه آن واضب وی کنـد ا وضـارحه ، فسـز 

ت وصالفت حا شرطهرطند  ،شود فسز وی ی حه عل  کرده است، و  .  گناه 
خـــک اػ عاوـــل و   اســـت و هـــحر« الػم»وضـــارحۀ وعاوضـــی اػ عقـــدهای  . 654 مسأله

ر در قرارداد ت وقر  لـزم حـه انسـام فسز آن را ندارند و عاول نحز وحق  ، والک قجل اػ ود 
ت وغکو  کار و اداوۀ آن حا سرواخۀ والک در  ؛ حاشد ر ویود 
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    / وضارحه 

برای ظود حـق  فسـز قـرار داده  ،وگر آنكه والک خا عاول در ضهن قرارداد وضارحه
ــف ، حاشــد خــا شــرعًا حــق  فســز بــرای والــک خــا عاوــل حــه ضهــت ظحــار غــجن ظحــار تصل 

 .  خا آنكه حا توافق هن قرارداد وضارحه را اقاله نهاخند، شرط و وانند آن ثاحت حاشد

 شرايط اصل وضاربه
ــق شــدنش وی 1«عقــد»وضــارحه قــرارداد  . 655 مسأله الػم اســت ، حاشــد و بــرای وحق 

گحرد« اخساب و قجول»  .  صورت 

حــه دو صــورت ، اخســاب و قجــول در وضــارحه نحــز ههاننــد ظرخــد و فــروش . 656 مسأله
 :  قابل انسام است« عهلی»و « لفظی»

حــا ایــن پــول »: وثــل اخنكــه والــک حــه قصــد وضــارحه حگوخــد؛ اخســاب و قجــول لفظــی
کــن و ســود آن حــه  و عاوــل هــن حــه قصــد « صــورت نصــف بــين وــا تقســحن شــودتســارت 

کردم»: پغیرش وضارحه حگوخد  .  «قجول 
اخســاب و قجــول عهلــی وثــل اخنكــه والــک حــه قصــد وضــارحه و تقســحن ســود آن حــه 

 .وال و سـرواخه را حـه عاوـل حدهـد و او هـن حـه ههـحن قصـد آن را حگحـرد، نسجت نصف
ک وی ،ههحن طـور تجـی نوشـته و دو طـرف آن را حـه قصـد تواننـد قـراردادی را حـه صـورت 

کنند  .  انسام وضارحه اوضا 

 سروايه و عاول شرايط والک
والــک و عاوــل در وضــارحه حاخــد ناحــالغ و دیوانــه نجاشــند و وضــارحه را حــا  . 657 مسأله

کــه وــال را بــرای وضــارحه حــه عاوــل  ،ههــحن طــور .قصــد و اظتحــار انســام دهنــد کســی 
ــا در حكــن وا، دهــد نســجت حــه آن وــال وی ــا ولــی  شــرعی والــک خ لــک )واننــد وکحــل خ

ف در اوــــوال ظــــود وهنــــوع کــــه اػ تصــــر    والــــک( حاشــــد و نحــــز ضــــزء ســــایر افــــرادی 
س( نجاشد)وانند سفحه و و2ندهست  .  فل 
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ــس حــدون اضــاػۀ طلجكــارانطــور و ســفحه و ههــحن . 658 مسأله تواننــد عاوــل  وی، فل َ
ف آنـــان در اوـــوال ؛ بـــرای وضـــارحه حاشـــند کـــه وضـــارحه ووضـــب تصـــر  وگـــر در صـــورتی 

 1.دشان حاشدظو

کــه عاوــل فقــط ظــودش عهــل  . 659 مسأله گــر در قــرارداد وضــارحه قحــد شــده حاشــد  ا
کـه انسـام تسـارت توسـ، تسارت را انسام دهد ، ط ظـود او وـورد وضـارحه حاشـدطـوری 

 .  وضارحه حاطل است، طنانشه عاول اػ تسارت نهودن عاضز حاشد

گر انسام تسارت توسـ . 661 مسأله  2،شـرط وضـارحه حاشـد نـه قحـد آن، ط ظـود عاوـلا
کـه عاوـل ظـودش اػ تسـارت نهـودن نـاتوان شـوددر  وضـارحه صـححح اسـت ، صورتی 

 . ولی والک حق  فسز وضارحه را دارد
گر انسام تسارت توس . 661 مسأله ، ط ظود عاول نه قحد وضارحه حاشد و نه شـرط آنا

ــا  کــه عاوــل اػ تســارت وطلقــًا )طــه ظــودش و طــه ح وضــارحه در صــورتی حاطــل اســت 
گرفتن اػ دخگران( عاضز  .  ان حاشدو ناتو کهک 

در ، «437»در ووارد حاطل شدن وضارحه در این وسـأله و وسـألۀ شاخان عکر است، 
تی اػ قرارداد وضارحه پدخد آخد گغشت ود  که ناتوانی عاول پس اػ  وضـارحه اػ ، صورتی 

 .  شود ههان ػوان حاطل وی
گــر انســان حــدون اضــاػه و وکالــت و والخــت اػ طــرف دخگــری . 662 مسأله اقــدام حــه  ،ا

ــال  ــا و کنــد وضــارحه ح ی  ــد آن در  -و ــت و وانن ــوان اوان ــه عن ــه ح ک ــولی را  ــل اخنكــه پ وث
ــوده ــا آن  ،اظتحــارش ب ــا ح ــه عاوــل حدهــد ت ــه عنــوان وضــارحه اػ طــرف صــاحب پــول ح ح

کند و عاول هن بپغیرد ای فضولی است و وشـاحه احكـاوی  طنحن وضارحه - تسارت 
 ؛ در وورد آن ضاری است، که برای فروش فضولی وال دخگری عکر شد

کـه ، پس طنانشه حعدًا صـاحب پـول آن را اضـاػه دهـد  تی  وضـارحه و ههـۀ وعـاوال
 .  صححح است، عاول انسام داده
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که حه صورت فضـولی اػ طـرف عاوـل ونعقـد وی برای وضارحه ،این حكن شـود  ای 
 .  نحز ضاری است

کسـب اضـاػه و وکالـت و والخـت اػ او خـا  . 663 مسأله گر انسان حا پول دخگـری حـدون  ا
ی بـــر کنـــداحـــراػ رضـــاخت و توانـــد  صـــاحب پـــول وی، ای ظـــودش اقـــدام حـــه وضـــارحه 

گـر بــرای هـحر  خــک  وضـارحه را بـرای او خــا بـرای ظـودش )صــاحب پـول( اضــاػه دهـد و ا
 1.وضارحه حاطل است، اضاػه ندهد

حلكـه ؛ خک نفـر حاشـند، خک اػ عاول و والک در وضارحه الػم نحست هر . 664 مسأله
گر والک خک نفر و عاول د حاشـد ظ -دو خا طند نفر حاشند ، ا واه وال نحز خكـی خـا وتعـد 

ی خـا وتفـاوت خـک اػ عاول و ظواه وقدار سود تعحين شده برای هـر  -حاشـد  2هـا وسـاو
 .  وضارحه صححح است

کـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد در وضـارحه . 665 مسأله والـک سـرواخه الػم ، ههان طـور 
گر والک دو خا طند نفر حاشند ؛ نحست خک نفر حاشد وثل اخنكه وـالی وشـترک  -پس ا

اشـكال نـدارد و در ایـن  - ين دو خا طند نفر حاشد و آن را حه خک نفر حه وضـارحه دهنـدب
وتناســب حــا وقــدار  ،هــا خــک اػ والک صــورت الػم نحســت ســود تعحــين شــده بــرای هــر

ی حاشد  .  سرواخۀ و

 شرايط سروايه
 :  سرواخۀ وضارحه حاخد شراخط عیل را داشته حاشد . 666 مسأله

 ؛ پول حاشد .1
ه(حنابر احتحاط  و نه دین عحن حاشد )نه ونفعت .2 ی در عو  کل   ؛ واضب و نه 

                                                           
گـر والـک ،در این وسأله و وسألۀ قجل. 1 کنـد و ایـن ردا کـه عاوـل ، وضـارحه را رد  تی حـا  ،ػوـانی حاشـد  وعـاوال

ی انسام داده گرفتـه احكـا، وال و م وعاولـۀ فضـولی ضـاری در ایـن صـورت نسـجت حـه وعـاوالت صـورت 
کنـد خـا اضـاػه  خـک اػ وعـاوالت را رد تواند هـر وی، کرده حا وضود اخنكه اصل وضارحه را رد شود و والک وی

 .  دهد

کار تعحين شده برای هر. هرطند 2  .  حا خكدخگر برابر حاشد ،ها خک اػ عاول وقدار 
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 .  وقدار و اوصاف سرواخه وعلوم حاشد .3
 . گردد در اداوه عکر وی ،توضحح این شراخط

 2 .سروايۀ وضاربه پول باشد 
که وعاوله حا آنها راخذ اسـت سرواخۀ وضارحه حاخد اػ پول . 667 مسأله  1.حاشـد، هایی 

تـوان حـه عنـوان ســرواخۀ  روغــن( را نهی، بـرنذ، پارطـه، نقـره، کـاال )واننـد طــالحنـابراین، 
 . داد وضارحه قرار

 1 .کّلبی بنابر احتحاط  سروايۀ وضاربه عحن باشد )نه ونفعت و نه دين واجبج و نبه 
 در ذّوه(

که حه عنوان سرواخۀ وضارحه قرار داده وی . 668 مسأله طند صـورت دارد ، شود پولی 
  :صححح و در برظی حاطل است ،که در برظی اػ آنها وضارحه

کنـد و ههـان  5555وثل آنكه والک وجلغی پول وانند ؛ عحن پول .الف یـورو حاضـر 
 .  را سرواخۀ وضارحه قرار دهد

ن .ب ی در وعح  کنـد و وقـدار  55وثل آنكه والـک ؛ کل  یـورو اػ  5555هـزار یـورو حاضـر 
   .سرواخۀ وضارحه قرار دهد، ههان پول را حدون تعحين

   .در این دو صورت صححح است ،وضارحه
ۀ والک .ج ی در عو   2.کل 
که والک اػ فرد دخگری دارد( .د   .دین )طلجی 

 . گردد در دو وسألۀ حعد عکر وی ،حكن این دو وورد
گر سرواخۀ وضارحه . 669 مسأله ۀ والک قرار داده شود ،ا ی در عو  خعنـی والـک در ، کل 

نــی را حـه عنــوان ســرواخۀ وضــارحه بــر عهــده و ، هنگـام انعقــاد قــرارداد وضــارحه وجلــغ وعح 
                                                           

گغشـته. 1 راخـذ بـوده و در ػوــان  ،وک( حــه عنـوان پـول)طـال و نقـره وسـك هطــال و نقـر ۀوعاولـه حـا سـك   ،در ػوـان 
 .  ضاخگزین آن شده است های فعلی، پولحاضر

ۀ سرواخه، ونظور اػ آن. 2 که حا ظود عقد وضارحه بر عو   .  شودگغار ثاحت  دخنی است 
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ه حگحرد  طه اخنكه حصواهـد آن را پـس اػ انعقـاد قـرارداد اػ ووضـودی حسـاب ظـود  -عو 
کند خا وجلغی اػ دخگـری  کشحدن خا غحر آن( حه طرف وقابل ونتقل  کارت  در حانک )حا 

که حه ههراه ظود خا ضای دخگر دارد بپـرداػد خـا اػ  گرفته و حه عاول حدهد خا اػ پول هایی 
کند طریق دخگری آن سرواخه را که هنگـام انعقـادوضارحه  - تأوحن  بـر ، در این صورت 

وجلغ وـغکور را حالفاصـله  ،قرار حاشد والکهرطند  ،حاطل است، عحن پول واقع نشده
 .  پس اػ انسام قرارداد حه عاول حدهد

گـــر والـــک قجـــل اػ انعقـــاد قـــرارداد وضـــارحه . 671 مسأله طلجـــی اػ فـــرد خـــا حانـــک خـــا ، ا
سـ اشـته و حصواهــد ههـان طلجكـاری ظـود را قجــل اػ وـالی اعتجـاری خــا غحـر آنهـا د ۀوؤس 
ت طنـحن وضـارحه، سرواخۀ وضارحه قرار دهد، وصول و  1ای وحـل  اشـكال اسـت صح 

طه اخنكه حدهكار ظود عاول حاشد ؛ وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود
 .  خا فرد دخگر

ــت حســاب ضــاری خــا حســاب پــس ،حنــابراین گــر واهح  رض نــوعی قــ ،انــداػ حــانكی ا
طنانشــه والــک در هنگــام انعقــاد وضــارحه حصواهــد حصشــی اػ ، دادن حــه حانــک حاشــد

 انداػ حانكی ظود را )که شرعًا اػ حانـک طلجكـار اسـت( ووضودی حساب ضاری خا پس
ــدون آن - ــا ح ــا دادن طــک خ ــه عنــوان ســرواخ - ح ــرار دهــد ۀح ــابر احتحــاط  ،وضــارحه ق حن

 2؛واضب این وضارحه صححح نحست
ه طنان  خافت وجلغ اػ حانک، شه والکالجت  کند تا پس اػ در قـرارداد ، عاول را وکحل 

کـه اػ حانـک وصـول و قـجض شـده( اػ طـرف  ۀسرواخ وضارحه را بر وضـارحه )عـحن پـولی 
                                                           

ه قــرار دادن ونفعــت خــک وـثاًل ســرواخ ،حنــابراین .را دارد« دیــن»نحــز حكـن وضــارحه حــا « ونفعــت»وضـارحه حــا . 1
که اضاره داده وی ظانهوسافر سالۀ وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحـاط در وـورد آن ، شودای 

 . ترک نشود

که فرد در حسـاب ضـاری خـا پـس ،زیرا در این صورت. 2 ی حسـاب ، دارد الحسـنه قـرضانـداػ  پولی  طلـب و
کــه ولــک فــرد بــودهنســجت حــ ،ههــحن طــور. شــود وی گــر آن را حــدون رعاخــت شــراخ ،ه پــولی  ت عقــد ا ط صــح 

ف و وصرف  حانک ضاون است )ضهان اتالف ، نهاخدقرض در اظتحار حانک قرار دهد و حانک آن را تصر 
وضـارحه  ۀشـود و قـرار دادن طنـحن طلجـی حـه عنـوان سـرواخخا غراوت( و فرد طلجكار اػ حانک وحسوب وـی

 . وحل  اشكال است
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ی حا ظودش انسام دهد والـک در  وکحـل، عاوـل. حنـابراین، وضارحه صححح اسـت، و
 1.حاشد اخساب وضارحه وی

گر شصصی والی  . 671 مسأله در دسـت دخگـری  - خـا غحـر اػ آنحه صـورت اوانـت  -ا
کند وی، داشته حاشد ی قرارداد وضارحه ونعقد  ه ایـن وـال ؛ تواند حا ههان وال حا و الجت 

که توضحح آن در وساجل قجل بيان شد  .  حاخد حه صورت عحن شصصی حاشد 

ســرواخۀ وضــارحه در دســت ، در صــححح بــودن وضــارحه شــرط نحســت . 672 مسأله
گـر سـرواخ ،حنـابراین .عاول حاشـد دار  رحه در دسـت والـک حاشـد و عاوـل عهـدهوضـا ۀا

 .  وضارحه صححح است، ظرخد و فروش و تسارت شود

 5 .وقدار و اوصاف سروايه وعلوم باشد 
خـال . 673 مسأله ، سرواخۀ وضـارحه حاخـد اػ نظـر وقـدار وجلـغ و ههـحن طـور نـوع پـول )ر

 .  وضارحه حاطل است ،در غحر این صورت؛ ( وعلوم حاشد ...دخنار و، یورو

کار )کحف  ّحت سودآوری(شرط 

 سود از تجارت حاصل شود 
ــد و فــروش(  . 674 مسأله در وضــارحه الػم اســت ســود اػ طریــق تســارت )واننــد ظرخ

گـر والـک. حنابراین، حاصل شود کـه حـا آن زراعـت ، ا کسـی حدهـد  پـول و سـرواخه را حـه 
گحـــردو طحـــور کنـــد خـــا آن را در حاغجـــانی خـــا پـــرورش دام  ادی و واننـــد آن حكـــار  ، خـــا صـــح 

   .توضارحه صححح نحس

کارهــــای تولحــــدی و ظــــدواتی وثــــل آشــــازی ،ههشنــــحن ، نــــانوایی، وضــــارحه در 
                                                           

ه حه ش. 1 م اػ شراخــرط وغکـحا توض  ک ،ه(ــواخط سرــور )شرط دو   اری اػ وـواردـــر در حسحـــه در حـال حاضـــاػ آنسـا 
خـاد - گحـرد و غالجـًا وعـاوالت اػ طریـق  ظـود پـول در اظتحـار افـراد قـرار نهی - وصصوصًا نسجت حه وجـالغ ز

شــود و پــول حــه  های حــانكی انســام وی پرداظــت طــک خــا انتقــال الكترونحكــی )نقــل اعتجــاری( در حســاب
وناسب است حه ضـای وضـارحه اػ قراردادهـای ضـاخگزین اسـتفاده شـود ، گردد شكل فحزخكی وصول نهی

 . شودعکر وی« 552» ۀدر وسأل ،که برظی اػ آنها



    / وضارحه 

اطی، رنگرػی ک، ظح  حاشـد و بـرای  صـححح نهی سـاظت و سـاػ وسـكن و تولحد پوشا
 1.توان اػ قراردادهای شرعی وشاحه استفاده نهود این اوور وی

 شرايط سهن عاول و والک در سود وضاربه
کـه در اداوـه عکـر ویسهن والک و عاول در وضارحه حاخـد  داشـته ، شـود شـراخطی را 

 .  حاشد

 سهن آنان وعّحن باشد .الف 
گر هنگام قرارداد وضارحه . 675 مسأله خـک اػ عاوـل و والـک وعلـوم  سهن سـود هـر ،ا

کنند گغار   ؛ وضارحه حاطل است، نجاشد و تعحين آن را حه توافق حعدی وا

ــه گــر در برظــی اػ انــواع تســارت در عــرف حــاػار ،الجت  و عاوــل وعلــوم ســهن والــک  ،ا
که عرفًا نحاػ حه عکر آن نجاشد، حاشد  .  تصرخح حه آن الػم نحست، طوری 

 تقسحن سود بين والک و عاول باشد .ب 
گـر شـرط شـود  ،در وضارحه . 676 مسأله سود حاخد فقط بـرای والـک و عاوـل حاشـد و ا

وگـر آنكـه بـرای ؛ دخگری داده شود وضارحه حاطل اسـت که وقداری اػ سود حه شصص
کاری کـه در قـرارداد وضـارحه او انسام  کار وربوط حه تسارتی حاشـد  کنند و آن   را شرط 

 .  عکر شده است

 کسری از سود باشد نه از اصل سروايه، سهن آنان .ح  به صورت درصدی يا 
ن ـــی وعح  ـــک حـه صـورت وجلغــک اػ عاول و والــخ ود هرــتعحين سهن س . 677 مسأله

گـر سـهن والـک خـا  ،طـورههـحن ؛ صححح نحسـت -خک وحلحون تووان در واه  وانند - ا
کسری اػ سرواخه  کل  وجلـغ سـرواخه 3وانند  -عاول را حه صورت درصدی خا   - درصد 

   .حاشد وضارحه صححح نهی، دهند وضارحه قرار

                                                           
 . شودعکر وی« 552»وانند آنشه در وسألۀ . 1
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کســری( اػ ســود حاشــد ،حنــابراین  ،تعحــين ســهن آنــان حاخــد حــه صــورت درصــدی )خــا 
م سـود خـک اػ طـرفحن قـرار دهنـد  درصـد سـود را بـرای هـر 35آنكه  وثل خـا وـثاًل خـک سـو 

م سود برای والک سرواخه حاشد  .  برای عاول و دو سو 
گــر دو طــرف حصواهنــد ســود والــک )ســرواخه . 678 مسأله ــرار  ا ــاحتی ق گــغار( را وجلــغ ث
کنـد و  35، وثاًل والک ،دهند وحلحون تووان خک ساله حه عاول حدهد تـا حـا آن تسـارت 

تواننـد پـس اػ تعحـين سـود  وی، وحلحون تووان حه او )والک( سـود حدهـد 4واهانه وجلغ 
کسری خا درصدی که در وسألۀ قجـل بيـان شـد - حه صورت  حـه خكـی اػ  - حه توضححی 

کنند  :  دو روش عیل عهل 

که عاول وجلغ  .الف کند  وحلحون تووان را واهانه  4والک در ضهن وضارحه شرط 
ی بپرداػد و در پاخان در وقت حسابرسـی« علی الحساب»حه صورت  سـود وجلـغ ، حه و

ــا توافــق طــرفحن وصــالحه ی ح ــا ســود حقحقــی ســهن و ــا در ، کننــد  علــی الحســاب را ح خ
ی پرداظت نهاخد، سهن والک صورت بيشتر بودن سود    .آن را حه و

کنـد طنانشـه سـودی حاصـل نشـده ،ههحن طـور ی )والـک( را اػ ، عاوـل، شـرط  و
ه نهاخد ءحازپرداظت وجلغ علی الحساب ابرا    1.عو 

 ر ضهن وضـارحه شـرط نهاخـد در صـورت حصـول سـود در هـروالک حا عاول د .ب
ــۀ ظــوخش حــه صــورت نقــد  4حــه وجلــغ  2ســهن ســود والــک را، وــاه وحلحــون تووــان در عو 

کند ی، وصالحه   .  واریز نهاخد - وثالً  - ساس وجلغ وغکور را حه حساب حانكی و
کنــ ،ههــحن طــور ــهشــرط  وحلحــون  4وجلــغ ، د در صــورت عــدم حصــول ســود واهان

ی اهدا خا وصالحه نهاخد حه تووان را انی حه و  3.طور وس 

                                                           
 ظوخش در صورت عدم حصول سود وکالت حگحرد.  ۀعو   ءاػ عاول برای ابرا ،تواند در ضهن وضارحه. والک وی1

ق خافته ،ونظور. 2 کسری خا درصدی اػ درآود و عاجدات )نـه اصـل سـرواخه( سود تحق  که حه صورت  ای است 
طه وقدار آن سود حسابرسی و وعلو م شده حاشد و طه هنوػ وقـدار دقحـق ، در وضارحه تعحين شده است

 . سود حاصل شده حسابرسی نشده و وعلوم نجاشد

ضهن وضارحه بـرای ظـوخش نسـجت حـه وـوارد وـغکور وکالـت توانند در شاخان عکر است والک خا عاول وی. 3
تواننــد حــه ضــای وضــارحه اػ  طــرفحن وی ،و عــالوه بــر ایــن حگحرنــد تــا ظــود وصــالحه خــا هجــه را انســام دهنــد

که در وسألۀ   . شود استفاده نهاخندعکر وی« 552»قراردادی 
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گــاه ســودی بــرای وضــارحه حــه دســت آخــد . 679 مسأله عاوــل و والــک حــه انــداػۀ ، هــر 
ووضود نقد شود خـا آن  حاشند و الػم نحست وال ن شرخک ویدر آ، سهن قراردادی ظود

 ؛ را تقسحن نهاخند

گــر ســرواخۀ وضــارحه  ضــارحه وحلحــون تووــان حاشــد و ســهن تعحــين شــده در و 45پــس ا
طنانشـه وـثاًل ایـن سـرواخه فروظتـه شـود و در ، برای هر خک پنساه درصد اػ سود حاشد

وحلحـون تووـان(  43پنذ ششن وـال ووضـود )، وحلحون تووان سود حاصل شود 55اثر آن 
کاال ، طه اخنكه وال ووضود - ق حه والک و خک ششن آن  -پول حاشد خا طلب خا  وتعل 
 .  حاشد ویوال عاول ، تووان( وحلحون 3)

ــق ســود . 681 مسأله ــين وضــارحه پــس اػ تحق  گــر در ب ــا عاوــل درظواســت ، ا والــک خ
ولـی ؛ تقسـحن آن وـانعی نـدارد، طنانشه دخگری هن راضی حاشد، تقسحن آن را حنهاخند

گر خک طرف راضی نجاشد کند طرف وقابل نهی، ا  ؛ تواند او را وسجور حه تقسحن 

ــه ــدۀ تقســحن ،الجت  کنن ــت  ــه درظواس ک ــواردی  ــق  ، در و ــته ح ــارحه را داش ــز وض فس
کــه  پــس اػ فســز در برظــی اػ وــوارد وی، حاشــد کنــد  توانــد دخگــری را وسجــور حــه تقســحن 

 .  شود عکر وی« شرکت»در فصل  ،احكام آن

 خسارت يا تلف وال وضاربه
ت وضارحه . 681 مسأله در دست عاول حه شهار « اوانت»نوعی ، وال وضارحه در ود 

  .رود وی

گر اػ بين بـرود خـا وعحـ ،حنابراین  وب شـود خـا ظسـارت و ضـرری بـر سـرواخه خـا سـهن ا
ق حـه سـرواخه کـه عاوـل اػ، گـغار وارد آخـد سود ووضود وتعل  حـدود قـرارداد خـا  در صـورتی 

کـرده کوتـاهی  کـرده خـا در نگهـداری اػ وـال  ـف  ضـاون ، وظاخف ظود در وضـارحه تصل 
 .  ضاون نحست ،در غحر این صورت 1؛است

                                                           
ف غحر وساػ . 1 کوتاهی در نگهداری وال و تصر  اػ ، گـردد که حاعـث ضـهان فـرد ویتوضححات بيشتر درحارۀ 

  .شود فههحده وی، گردد عکر وی« 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 
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ـه حـه وسـألۀ قجـل . 682 مسأله ـف خـا طنانشـه ظسـا، حا توض  رت وارد بـر سـرواخه حـا تصل 
ه والـک )سـرواخه، کوتاهی و تقصحر عاول ههراه نجوده گـر  گـغار( وی تنها وتوض  حاشـد و ا

ی حصواهد ظسارت خا ضجران آن را  : طند صورت دارد، بر عهدۀ عاول قرار دهد و

کنــد عاوــل  .الففف ــا او در ســود  -والــک در ضــهن وضــارحه شــرط  کــه ح ههشنــان 
شــرط وــغکور حاطــل  ،در ایــن صــورت؛ ارت نحــز شــرخک حاشــددر ظســ - شــرخک اســت

ـه . حنـابراین، حاشـد ولی اصل قرارداد وضارحه صـححح وی؛ است تهـام ظسـارت وتوض 
 .  حاشد والک وی

کنــد ههــۀ تلــف خــا ظســارت بــر عهــدۀ عاوــل  .ب والــک در ضــهن وضــارحه شــرط 
ولـی در ایــن صـورت ههـۀ ســود نحـز بـرای عاوــل ؛ طنـحن شـرطی صــححح اسـت؛ حاشـد

 1.ظواهد بود و والک سههی اػ سود نصواهد داشت
کـه عاوـل در صـورت  .ج کنـد  والک در ضهن قرارداد وضارحه خا عقـد دخگـر شـرط 

انـًا ضجـران  هههـ، وضـارحه ۀبروػ تلف خا ظسارت بر سـرواخ نـی اػ آن را وس  خـا وقـدار وعح 
کند )بجصشد( خا حدون عوض صلح نهاخ، نهاخد در ؛ دخعنی آن وقدار را حه والک هجه 

کند ،این فرض  2.3شرط وغکور صححح است و عاول حاخد حه آن عهل 
                                                                                                                               

گـر آن وـال تلـف شـود ،ضاون بودن فـرد نسـجت حـه وـال کـه ا طنانشـه اػ اشـحای وثلـی ، حـه ایـن وعناسـت 
گر اػ اشحای قحهی اسـت، است گـر وعحـوب شـود، وثل آن و ا قحهـت( را حـدهكار  ارش )کـاهش، قحهـت آن و ا

 .  شود عکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،گردد و توضحح وعنای وثلی و قحهی وی

کسری خا درصدی بين طرفحن صححح نهی، حنابراین در این فرض. 1  .  حاشدشرط تقسحن سود حه نسجت 

 فـرق بـين شـرط؛ حـه صـورت شـرط فعـل ،«ح»واقع شده و صورت « نتحسه»حه صورت شرط  ،«ب»صورت . 2
وعلـوم « 5»پـاورقی  ،«426» صـفحۀو نحـز « 355و  477»نتحسه و شرط فعل اػ توضححات وغکور در وساجل 

 . شود وی

ه. 3 ضـاون ظسـارت خـا تلـف سـرواخه حاشـد(  ،برای رسحدن حـه هـدف فـوق )اخنكـه عاوـل در هـر صـورت ،الجت 
کاالیی را؛ های دخگری نحز وضود دارد راه حـه عاوـل در اػای وجلـغ  - ػشکن ارهرطند  - وانند اخنكه والک 

ی وصـالحه نهاخـد تـا ۀ و ـۀ عاوـل حـه آن وجلـغ وشـغول الغ کل  سرواخه در عو  گـردد و عاوـل در ضـهن عو  ـه  و 
که وکحل حالعزل حاشد تا طنانشه تلف خا ظسـارتی عـارض نشـد ظـود را نسـجت حـه ، وصالحه شرط نهاخد 

ه نهاخد و در صورت بروػ ءتهام وجلغ وورد وصالحه ابرا طنانشه وقدار دین ناشـی اػ ، ظسارت خا تلف عو 
ـه ، بيشتر اػ وقدار ظسارت خا تلف حاشد ،صلح حتواند فقط نسجت حه وقدار اضـافه ظـوخش را بـریء الغو 
 . نهاخد



    / وضارحه 

گونه ظسارت خا تلف خا نقص وارد شده بـر سـرواخۀ وضـارحه . 683 مسأله واننـد  - هر 
کـه قـرارداد وضـارحه حـاقی  - سـوػی و دػدی و غحـر آن آتش، ضرر در وعاوالت تـا وقتـی 

حاشد و طه حعـد طه سود قجل اػ ظسارت ؛ شود حا سود حاصل اػ آن ضجران وی، است
ساس حاقحهانـدۀ سـود بـين ، احتدا ضرر و ظسارت حا سود ضجران شده. حنابراین، اػ آن

 ؛ شود والک و عاول طجق قرارداد تقسحن وی

گر وثاًل سرواخۀ وضارحه  وحلحون  4، آور وحلحون تووان بوده و بر اثر وعاوالت سود 55پس ا
ســارت شـده و در پاخـان خـا هنگــام ولـی حعـدًا وضـارحه دطـار ظ، تووـان سـود حـه دسـت آخــد

وحلحـون  4عاول سههی اػ سود احتـدایی ) 1،وحلحون تووان حاقی وانده حاشد 6تنها ، فسز
 2؛تووان( ندارد

ه کنـد ظسـارت حـا سـود  ،الجت  گـر عاوـل در ضـهن قـرارداد وضـارحه حـا والـک شـرط  ا
 .  شرط صححح است و حاخد حه آن عهل شود، قجلی خا حعدی ضجران نشود

که دو طـرفحا تو . 684 مسأله ه حه وسألۀ قجل در وواردی  ت ، ض  سـودها را در بـين وـد 
و طنانشــه در  3حاشــد الحســاب وی ایــن تقســحن ســود علــی، کننــد وضــارحه تقســحن وی

کـاهش ، پاخان وضارحه وقدار سرواخۀ ووضود حه ضهحهۀ سـودهای تقسـحن شـدۀ قجلـی
کهتـر اػ آن شـده حاشـد ـه خـا  کـه  عاوـل، خافته و حـه انـداػۀ سـرواخۀ اولح  حاخـد سـودهایی را 

گرفته  .  برگرداند، قجاًل 

                                                           
خـان، وحلحـون تووـان حـه سـرواخۀ وضـارحه 4در این وثال . 1 گـر وعـاوالت ز ـا ا آور حعـدی  ظسـارت وارد شـده و او 

که اصل سروا وثـل اخنكـه در وثـال وـغکور پـس اػ آنكـه در وعـاوالت ، خه هن دطار ضرر شودطوری نجاشد 
وعـاوالت ، وحلحـون تووـان افـزاخش خافـت 54وحلحون تووان سود حاصل شد و اووال وضارحه حـه  4احتدایی 

خان کـاهش دهـد 55آور حعدی وال وضـارحه را دوحـاره حـه  ز طنانشـه حـا ههـحن  ،در ایـن وـورد .وحلحـون تووـان 
گـردد و  وی وحلحون تووان حـه عنـوان سـرواخه حـه والـک بـر 55تهام ، حه حه پاخان برسد خا فسز شودحال وضار

 .  شودسودی برای عاول ونظور نهی

حسـتگی حـه وارد نشـدن ظسـارت خـا تلـف دارد و ، والک شدن عاول نسجت حه سهن ظود اػ سـود ،حنابراین. 2
ت وضارحه پاخان خاحد  تنها وقتی قطعی وی که ود   .  خا قرارداد فسز شودشود 

ت سود قطعی نجوده و وتزلزل و غحر وستقر  وی. 3 که والكح  حاشـد و اسـتقرار ونظور اػ علی الحساب آن است 
ت وضارحه خـا فسـز وضـارحه و عـارض نشـدن ظسـارت و تلـف قجـل اػ آن  ت حا حه پاخان رسحدن ود  والكح 

 .  شود حاصل وی



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گـر در پاخـان وضـارحه وعلـوم شـود ،ههحن طـور وضـارحه نسـجت حـه سـرواخۀ هرطنـد  ا
ه سود داشته و افزاخش خافتهاو کـرده، لح  خافـت  که قجاًل عاوـل در ا سودهایی  بـيش اػ  ،او 

د وقـدار اضـافه در این ووارد نحز عاول حاخ، سود نهایی وسهوع سهن او اػ وضارحه بوده
 .  را برگرداند

گر تهام سرواخۀ وضارحه قجل اػ شـروع در تسـارت اػ بـين بـرود . 685 مسأله وضـارحه ، ا
عهـدۀ فـردی ثاحـت  اػ نظـر شـرعی بـر، وگر آنكه ضجران اػ بين رفتن وال؛ شود حاطل وی

گــــر آن فــــرد کــــه در ایــــن صــــورت ا کنــــد، حاشــــد  وضــــارحه حاطــــل ، حــــدل ســــرواخه را ادا 
 1.گردد نهی

ه و صـرف آن ویکه عاول پس اػ حصول سود اوواردی حكن و . 686 مسأله فههـد  لح 
ی اػ سود  : شود در قالب خک وثال عکر وی، کهتر اػ آن وقدار بوده ،سهن و

کنحد سرواخۀ وضارحه  نصـف بـرای  ، وحلحون تووان بوده و قرار تقسحن سـود 55فرض 
 ؛ والک و نصف برای عاول حاشد

و ســود بــين دو طــرف تقســحن  ســود حاصــل شــده وحلحــون تووــان 4 ،عاوــل حــا تســارت
گردخده و عاول سهن ظود اػ سود )خک وحلحون تووان( را حه شـصص ثـالثی حصشـحده و حـه 

ـانی حـا وی وصـالحه نهـوده خـا آن را وـثاًل در اػای  او تحویل داده خا آن را حه هـزار  35طور وس 
 ؛ دخنار فروظته است

وحلحـون  6سرواخه وضارحه حه حال طنانشه تلف خا ظسارتی بر وال وضارحه وارد آخد و 
کــاهش خاحــد و حعــد اػ آن نحــز تــا پاخــان وضارح دو صــورت  ،ودــــه ســودی حاصــل نشــــتووــان 

 : دارد

ف وغکور )هجه .الف گـغار( واقـع  حـا ووافقـت والـک )سـرواخه (صلح خا فـروش، تصر 
ف وغکور صححح نحست ،در این صورت؛ نشده حاشد    2.تصر 

ف وغکور حا ووافقت وال .ب تصر  ف وغکور صححح  ،در این صورت؛ ک بودهتصر 
                                                           

کوتاهی و تقصحر اػ طر. 1 کندوثل آنكه وال حا  ی آن را ضجران   .  ف عاول خا فرد دخگری اػ بين رفته و و

 .  وگر آنكه والک حعدًا آن را اضاػه دهد. 2



    / وضارحه 

کــه عاوــل در صــورت ؛ اســت ــوده  ــه ایــن ب ــد ح ــروػولــی طنانشــه رضــاخت والــک وقح   ب
، وحلحــون تووــان را اػ وــال ظــوخش ضجــران نهاخــد 5در وثــال فــوق ، ظســارت خــا تلــف

کـه ایـن  فش صـححح اسـت و در صـورتی  کـار نهاخـد تصـر  طنانشه عاول اقدام حه ایـن 
فش حاطل است، ندهدکار را انسام     1.تصر 

ـــه انســـام داده حاشـــدشـــاخان عکـــر اســـت،  گـــر عاوـــل وعاولـــه را حالغو  وثـــل اخنكـــه ، ا
ــه ــی در عو  کل  ــه ثهــن  ــرای ظــود ح کــردهکــاالیی را ب ــداری  ــه ، اش ظرخ ســاس حــدهحش ح

کرده حاشد وغکور در هـر  ۀوعاول، فروشنده را اػ سهن ظوخش اػ سود وضارحه پرداظت 
احكــام ســابق ضــاری ، ر وــورد ادای دیــن انســام شــدهولــی د، حــال صــححح اســت

 2.شود وی

 وظايف عاول )احکام وربوط به عاول(

 کحفّحت وعاوالت  نوع و 
کــاال . 687 مسأله طــرف ، وكــان وعاولــه، عاوــل در وضــارحه نســجت حــه انتصــاب نــوع 

کند تواند طجق وصلحت وی، وورد وعاوله و ووارد دخگر  ؛ اندخشی ظود عهل 

ی شــرط نهــوده حاشــدگــغار وگــر آنكــه والــک )ســرواخه  نــی را  3( حــا و کــه ضــنس وعح 
ـی ضـنس نصـرد، نصرد نی را حصرد خا اػ شـصص ظاص  خـا حـه قحهـت ، خا تنها ضنس وعح 

ن ظرخد نهاخـد ص خا حاػار وعح  نی ضنس را ظرخداری نهاخد خا اػ شهر وشص  کـه در ؛ وعح 
 . عاول حق  وصالفت حا والک را ندارد ،این صورت

گـــر عاوـــل در وســـألۀ قجـــل ا . 688 مسأله ـــف نهاخـــدا وعاولـــه ، ػ عهـــل حـــه شـــرط تصل 
عاوــل و والــک ، ســودی اػ وعاولــه حاصــل شــده حاشــد طنانشــهپــس ؛ صــححح اســت

                                                           
 .  ههان. 1

کاول ،شاخان عکر است. 2 بيـان شـده  436وسـألۀ  ،4ح ،هًهاج الصفالحیىاین وسأله در  تر توضحح بيشتر و 
 . است

که توضحح آن د، طه اخنكه شرط. 3  .  عکر شد« 354»ر وسألۀ صرخح حاشد خا غحر صرخح 
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ر شده گـر ضـرر نهـوده خـا ، طجق آنشه در قرارداد وضارحه وقر  در سود شرخک هسـتند و ا
 .  حاشد عاول ضاون تلف و ظسارت وی، وال تلف شده

وگــر ؛ ســحه انســام دهــدتوانــد وعــاوالت را حــه صــورت نقــد خــا ن عاوــل وی . 689 مسأله
کـه وعـاوالت را نقـدی انسـام دهـد کـرده حاشـد  خـا آنكـه انسـام ، آنكه والک حا او شرط 

کـــه قـــرارداد وضـــارحه عرفـــًا شـــاول  ،وعاولـــۀ نســـحه وعهـــول و وتعـــارف نجاشـــد طـــوری 
ــدون اضــاػۀ والــک، وعــاوالت نســحه نشــود حــق  انســام  ،کــه در ایــن صــورت عاوــل ح

 . وعاولۀ نسحه را ندارد

گر عا . 691 مسأله که حدون اضـاػۀ والـک حـق  انسـام وعاولـه نسـحه را ا ول در وواردی 
ــا او، نــدارد کنــد و حــدون ههــاهنگی ح وضــارحه  ۀحــا ســرواخ ،ظــالف نظــر والــک رفتــار 

لـع شـدن والـک اػ ایـن اوـر، وعاولۀ نسحه انسام دهد که قجـل اػ وط   1ثهـن، در صورتی 
خافت نهوده حاشد    ؛وعاوله صححح است، وعاوله را اػ ظرخدار در

گردد لع  خافت ثهن اػ ظرخدار وط  گر والک قجل اػ در ا ا  ،اسـت 2وعاوله فضـولی، او 
کــه حــه آن راضــی شــده و اضــاػه دهــد گــر  ،خعنــی در صــورتی  وعاولــه صــححح اســت و ا

 .  حاشد وعاوله حاطل وی ،اضاػه ندهد

 های آن کارهای وربوط به وضاربه )غحروعاوالت( و هزينه 

ــه حــه نــوع تســارت و  . 691 مسأله واننــد وكــان و  -هــای دخگــر آن  ویژگیعاوــل حــا توض 
که وعهواًل در آن تسارت صورت وی - ػوان آن کارهایی را  حـه ؛ انسام دهد، گحرد حاخد 

کـه خـک تـاضر حـه این وعنا کـاری را  طـور وعهـول حـا وـال ظـود  که بر عاول الػم است هر 
گحرد، دهد انسام وی  ؛ حكار 

ــی کــاالی ظرخــداری شــده وعهــواًل در ضــای ظاص  گــر  خــا ، شــود نگهــداری وی پــس ا
کـــاالی ، ای اســـت بـــرای نگهـــداری آن نحـــاػ حـــه افـــراد خـــا وســـایل ویـــژه خـــا بـــرای فـــروش 

                                                           
که وعهواًل پول وی. 1 کاال   . حاشد قحهت 
 . عکر شده است« 542تا  552»وعنای فضولی و توضححات آن در وساجل . 2



    / وضارحه 

کردن وحل  نحاػ حاشد کارهـا را ، ظرخداری شده حه اضاره  وناسـب حـا آنشـه  -حاخـد ایـن 
 .  انسام دهد - در آن تسارت وعهول و وتعارف است

کـه در وسـ . 692 مسأله کارهـای وربـوط حـه وضـارحه  ألۀ قجـل توضـحح پرداظت هزخنۀ 
 : دو صورت دارد، داده شد

کـه عاوـل وضـارحه ظـودش آنهـا را  .الف کـه وتعـارف و وعهـول آن اسـت  کارهایی 
 ؛ دهد انسام 

کنـد، در این ووارد طنانشه عاول گغار  کارها را در وقابل اضرت حه دخگری وا ، این 
 1.حاخد اضرت را اػ وال ظودش بپرداػد

گــغاری آنهــا حـــه  .ب کــه وا ط عاوـــل توســ - در وقابــل اضــرت -دخگــران کارهــایی 
کاال، وتعارف است  ؛ وانند حهل و نقل 

کارهــا را انســام دهــد ،در ایــن وــوارد کــه عاوــل ظــودش ایــن  طنانشــه ، در صــورتی 
ت نداشته حاشد  2.تواند اضرت آن را اػ وال وضارحه بردارد وی، قصد وسانح 

  صرف وال وضاربه در غحر اوور وضاربه 
؛ ال وضــارحه را در غحــر شــاون وضــارحه هزخنــه نهاخــدتوانــد وــ عاوــل نهی . 693 مسأله

کار خـا  وانند اخنكه آن را صرف ػندگی ظانوادگی خا تعهحر واشحن خا ظرخد وغاػه و ابزار 
هرطنــد قصــد داشــته حاشــد حعــدًا اػ ، پرداظــت حــدهی و واننــد آن بــرای ظــوخش نهاخــد

کند  .  اووال شصصی ظود ضاخگزین آن 

 کردن وال وضاربه با ساي  ر اووالوخلوط 

سرواخه را حا وال ظودش خـا ، برای عاول ضایز نحست حدون اضاػۀ والک . 694 مسأله
کـار را انسـام دهـد گـر ایـن  طنانشـه وـال وضـارحه اػ ، وال فرد دخگری وصلوط نهاخد و ا

                                                           
ه. 1 گـغار نكنـد و ظـودش آن را انسـام دهـد ،الجت  کـار را حـه دخگـری وا کـه عاوـل آن  گر شرط شده حاشـد  حـق  ، ا

گغاری آن حه دخگری را ندارد  . وا

ی شدهال. 2 گر در این ػوحنه شرط ظاص  ه ا  . عاول حاخد وطابق شرط عهل نهاخد، جت 
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، ولی وضارحه ههشنان صححح بـوده و سـود بـر اسـاس قـرارداد ؛بين برود ضاون است
ق حه هر دو وی  .  حاشد وتعل 

کــردن وــال اضــاػه داشــته حاشــد اشــكال  شــاخان عکــر اســت،  گــر عاوــل در وصلــوط  ا
ـی حاشـدهرطند  ،ندارد کل  : وثـل اخنكـه والـک حـه عاوـل حگوخـد؛ این اضـاػه حـه صـورت 

کن هر آنشه در وورد وال وضارحه وصلحت وی»  .  «بينی عهل 

 تأخحر در تجارت با وال وضاربه 
خافت وال و . 695 مسأله کنـد و عاول پس اػ در نـدارد  حـقضارحه حاخد حا آن تسـارت 

ک وال را حه انداػه گـر  انگـاری شـهرده وی عرفًا سهل های  ـل حگـغارد و ا کـد و وعط  شـود را
کند که وال تلف شود ضاون است ،طنحن     ؛در صورتی 

ـــه در ایـــن صـــورت توانـــد  والـــک تنهـــا اصـــل ســـرواخه را طلجكـــار اســـت و نهی، الجت 
کار وی -سودهای فرضی را  گر عاول   .  وطالجه نهاخد - آود کرد حه دست وی که ا

 وسافرت با وال وضاربه 
تواند وال وضارحه را بـرای تسـارت حـه شـهر دخگـری  عاول در صورتی وی . 696 مسأله

کــار اضــاػه داشــته حاشــد کــه اػ والــک در ایــن  کــاری  بجــرد  ــا اخنكــه طنــحن  هرطنــد  -خ
کــه قــرارداد  ،وتعــارف و وعهــول حاشــد - نســجت حــه ضــنس وــال وــورد وضــارحه طــوری 

 .  وورد حشود وضارحه عرفًا شاول این

که عاول وسـاػ نجـوده وـال وضـارحه را حـه ضـای دخگـر ونتقـل  . 697 مسأله در وواردی 
کار را انسام دهد و وال تلف شود خـا ظسـارتی بـر آن وارد آخـد، کند که این  ، در صورتی 

در آن ، والـک و عاوـل طجـق قـرارداد، ولی طنانشه سودی حه دست آخد؛ ضاون است
 .  شرخک هستند

که ع ،ههحن حكن ی بودهدر ضایی  ـا آن  ،اول وساػ حه انتقال وال حه شهر ظاص  او 
 .  را حه ضای دخگری برده نحز ضاری است

که عاول وساػ حه سفر بـرای وضـارحه اسـت . 698 مسأله طنانشـه شـرط ، در وواردی 



    / وضارحه 

ی وصارح سفر را اػ وال ظـود بپـرداػد که و توانـد آن را اػ وـال وضـارحه  وی، نشده حاشد 
کنــد گــر ســودی حاصــل شــده؛ تــأوحن  صــارح ســفر اػ ههــان ســود وحاســجه و، پــس ا

  ؛دارد شود و طنانشه سودی حاصل نشده آن را اػ سرواخه بر وی وی

ــه گــر حعــد اػ آن ،الجت  ــد ا ــد آخ ــر ســرواخۀ والــک نقــص، ســود پدخ ــا آن ضجــران  1وارد ب ح
 .  شود بين آنها تقسحن وی، ساس طنانشه طحزی اػ سود حاقی واند، شود وی

که در وسألۀ قجل عکر . 699 مسأله کراخـۀ  شاول هزخنـه، شد وصارح سفر  هایی واننـد 
که عاول  ...آشاوحدنی و، ظوراک، وسكن، راه حـا  - وناسب حا حال و شأن ظـود -است 

ـــه ـــدال و وحان ـــت اعت ی رعاخ ـــاػ دارد، رو ـــه آن نح ـــابراین، در ســـفر ح ـــر در هزخنـــه. حن گ ها  ا
خاده کند ز ی و اسراف  خادی را اػ وال ظود بپرداػد، رو  .  حاخد وقدار ز

گر عاول  . 711 مسأله کـه بيهـاری، در سفر بيهار شـودا ی را اػ فع، در صـورتی  ـت و الح 
ــه نهی؛ توانــد وصــارح ســفر را اػ وــال وضــارحه بــرداردوــی، وضــارحه حــاػ نــدارد توانــد  الجت 

کـه بـرای بهجـود بيهـاری حـه آن نحـاػ دارد اػ وـال وضـارحه  هزخنۀ دروـان و دارو و آنشـه را 
   ؛حساب نهاخد

گر بيهـاری او را اػ فع ا ا ـت وضـارحه حـاػ داردالاو  توانـد احتحـاط واضـب نهـیحنـابر  ،ح 
 . وصارح سفر را اػ وال وضارحه بردارد

گر عاول در وصارح سفر . 711 مسأله کهتر اػ وقدار وساػ  ا بر ظودش سصت حگحرد و 
کرده که حه آن وسافرت  کند خا در شهری  ک خا وسكن خا غحر آن وههاند ،ظرح   ر ظورا

کند تواند وعادل آن را اػ نهی، دخگری حاشد  .  وصارح وضارحه وحسوب 

نــدارد بــرای  حــق، کنــد طنانشــه عاوــل در شــهر ظــودش تســارت وی ،ههــحن طــور
 . وصارح ظودش طحزی اػ وال وضارحه بردارد

گر عاول در بين سفر . 712 مسأله تـی  ،ا کند خـا وضـارحه حـه عل  قرارداد وضارحه را فسز 
آن را اػ  توانـد بـر عهـدۀ ظـود عاوـل اسـت و نهی، وصـارح و هزخنـۀ برگشـت، حاطل شود

 . وال وضارحه بردارد

                                                           
که حا برداشتن وصارح سفر اػ سرواخه بر آن وارد شده است. 1  . نقصی 
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کـه حـا اضـاػۀ والـک بـرای وضـارحه انسـام  . 713 مسأله گر عاوـل پـس اػ پاخـان سـفری  ا
کــرده، داده و وقــداری اػ ســرواخه را در آن ســفر وضــارحه را فســز ، صــرف وصــارح ظــود 

. حنــابراین، های وصــرفی وحــل  اشــكال اســت ضــاون بــودن او نســجت حــه هزخنــه، کنــد
 .  ترک نشود ین ووردوراعات وقتضای احتحاط در ا

 وضاربۀ باطل
گــر عاوــل حــا ســرواخ . 714 مسأله کــه وضــارحه حــه ، وضــارحه تســارت نهاخــد ۀا در حــالی 

طنانشه اضاػۀ والک در تسـارت ، حاطل حاشد، سجب عدم وضود حعضی اػ شراخط آن
که عاول برای والک انسـام داده 1،شاول وضارحۀ حاطل هن بوده تی  صـححح ، وعاوال

 2؛حاشد والک ویاست و تهام سود آنها برای 

کــه در قالــب وضــارحۀ صــححح  تی بــوده  گــر اضــاػۀ والــک فقــط شــاول وعــاوال ولــی ا
گــر . حنــابراین، را دارد 3وعــاوالت انســام شــده بــرای والــک حكــن فضــولی، واقــع شــود ا

گــر  صــححح بــوده و تهــام ســود بــرای والــک وی، والــک حعــدًا آن را اضــاػه دهــد حاشــد و ا
 .  حاطل است، اضاػه ندهد

 .  شود در وسألۀ حعد عکر وی ،حاطل ۀط حه اضرت عاول در وضارححكن وربو
 :  حكن اضرت عاول حه شرح عیل است ،خک اػ ووارد وسألۀ قجل در هر . 715 مسأله

بـيش اػ ، (شـد وحسـوب وـیوضـارحه صـححح  ،سـهن سـود عاوـل )بـر فـرض .الف
کار( حاشد اضرت  کار عاول )اضرت وعهول و حاػاری آن   ؛ الهثل 

 . الهثل استحقاق دارد حه انداػۀ اضرت  عاول تنها، در این صورت
ــر فــرض .ب کهتــر اػ ، (شــد وحســوب وــیوضــارحه صــححح  ،ســهن ســود عاوــل )ب

                                                           
کـه والـک. 1 کـه وعـاوالت را  - طـه وضـارحه صـححح حاشـد و طـه حاطـل - حه ایـن وعنـا  حـه عاوـل اضـاػه داده 

ی انسام دهد  . برای و
کـه عاوـل در ،این حكن. 2 داده اسـت و حكـن وعـاوالت را بـرای والـک انسـام وـی ،ظصوص وـوردی اسـت 

 . در وجاحث دخگر وطرح شده است ،سایر فروض وسأله

 . عکر شده است« 543تا  553»در وساجل  ،وعنای فضولی و توضححات وربوط حه آن. 3
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کـه سـهن  اضرت  ـه داشـته  کـارش حاشـد و عاوـل در هنگـام انعقـاد وضـارحه توض  الهثـل 
ی ر شده برای و کارش حاشد، سود وقر  کهتر اػ اضرت الهثل   ؛ احتهال دارد 

نـــداػۀ ســـهن تعحـــين شـــده اػ ســـود در قـــرارداد وضـــارحه تنهـــا حـــه ا، در ایـــن صـــورت
 1.استحقاق دارد

کهتـــر اػ شـــد وحســـوب وـــیوضـــارحه صـــححح  ،ســـهن ســـود عاوـــل )بـــر فـــرض .ج  )
که سهن  اضرت کارش حاشد و عاول در هنگام انعقاد وضارحه التفات نداشته  الهثل 

کارش حاشد کهتر اػ اضرت الهثل  ی احتهال دارد  ر شده برای و  ؛ سود وقر 
کارش وی، ر این صورتد  .  حاشد عاول وستحق  اضرت الهثل 

 احکام فوت والک يا عاول
 .  شود خک اػ عاول و والک حاطل وی حا فوت هر 2،وضارحۀ اعنی . 716 مسأله

ی ضانشـحن او  وضارحۀ وعاوضی حا فوت والک حاطل نهی . 717 مسأله شـود و ورثـۀ و
گر عاول حهحرد؛ شوند وی  : حكن آن حه صورت عیل است، ولی ا

ـد حـه انسـام تسـارت توسـوضـارحه وق .الف کـه ؛ ط ظـود عاوـل حاشـدح  حـه ایـن وعنـا 
 ؛ ط ظود عاول را وورد وضارحه قرار داده حاشدسارت توسوالک فقط انسام ت

ی ،در این صورت  .  شودظود حه ظود فسز وی، وضارحه حا فوت و
کند ،در وضارحه .ب که عاول ظودش تسارت   3؛شرط شده حاشد 

کـه و والک وی وضارحه صححح است ،در این صورت تواند راضـی شـود تـا فـردی 
کار را انسام دهد ورثۀ عاول تعحين وی کـه وی، کنند  توانـد وضـارحه را فسـز  ههشنان 

 .  کند

                                                           
گـر تهـام  ،ههشنـحن .عاوـل وسـتحق  طحـزی نحسـت ،طنانشه سودی حـه دسـت نحاخـد، پس در این فرض. 1 ا

عاوــل  ،ای حاطــل اســت( ســود وضــارحه در قــرارداد بــرای والــک قــرار داده شــده حاشــد )کــه طنــحن وضــارحه
 . وستحق  هحر اضرتی نحست

 . عکر شد« 434»وعنای وضارحۀ اعنی و وعاوضی در وسألۀ . 2

 .  شود وعلوم وی« 253»اػ توضححات وغکور در وسألۀ  ،«شرط»و « قحد»فرق بين . 3
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 ؛ شرطی در وضارحه وضود نداشته حاشد طنحن قحد و .ج

کهـک ؛ وضارحه صححح است ،در این صورت ـی حـا  ه طنانشه ورثۀ عاول حت  الجت 
 .  شود وضارحه حاطل وی، نسام وضارحه را نداشته حاشندگرفتن اػ دخگری توانایی ا

 احکام فسخ وضاربه و شرايط ضهن وضاربه
کــار توســ . 718 مسأله گــر پــس اػ شــروع  کــه حــق  فســز  -خكــی اػ دو طــرف ، ط عاوــلا

کند - دارد حكن آن حـه صـورت  1،خا وضارحه ظود حه ظود فسز شود، وضارحه را فسز 
 :  عیل است

ق سود حاشد .الف    :فسز قجل اػ تحق 

کــه انســام داده وســتحق  اضرتــی نحســت و  ،در ایــن صــورت عاوــل حاحــت تســارتی 
ف در وال وضارحه را ندارد، حدون اضاػۀ والک  . حق  تصر 

کاال شده حاشد  نـدارد عاوـل  والک حق، اػ طرفی طنانشه وال وضارحه تجدیل حه 
کردن آن نهاخد  .  را وسجور حه فروش و نقد 

ق سود حاشد .ب    ؛فسز حعد اػ تحق 
کاال نقـد شـده حاشـد که  شـود و  طجـق قـرارداد وضـارحه تقسـحن وی سـود، در صورتی 

کاال نقد نشده گر  کاال شرخک وی، ا  .  شوند عاول و والک در 
کننــد خــا حــا  وی ،طنانشــه دو طــرف راضــی حاشــند ،حنــابراین کــاال را تقســحن  تواننــد 

کنند و پس اػ نقد شدن کاال صجر  خـک سـهن ظـود را  هـر، توافق خكدخگر تا ػوان فروش 
کــه خــک طــرف ظواهــان تقســحن و دخگــری وصــالف آن حاشــد ــردارد و در صــورتی  در ، ب

کنـد برظی اػ ووارد ظواهان تقسحن وی کـه احكـام آن ، تواند دخگـری را وادار حـه تقسـحن 
 .  شود عکر وی« شرکت»فصل  ،«قسهت»در وجحث 

گر والک و عاول حا توافق خكدخگر در بين وضارحه . 719 مسأله ام سـود سـرواخه و تهـ ،ا
کنند وضارحه در ههان ضـا حـه پاخـان رسـحده و ظـود حـه ظـود فسـز ، را بين ظود تقسحن 

                                                           
کسی ضاون حاشد اػ بين برود. 1  .  وثل اخنكه وال وضارحه حدون اخنكه 
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کردند تهام نشده حاشدهرطند  ،گردد وی که در احتدا برای وضارحه تعحين   .  ػوانی 
که وقـداری اػ وـال وضـارحه حـه صـورت  . 711 مسأله گر وضارحه در حالی فسز شود  ا

کـه طلـب را وصـول نهاخـدطنانشـه والـک اػ عاوـل حصو، طلب اػ دخگران حاشـد  ،اهـد 
کار را انسام دهدحنابر احتحاط   . واضب بر عاول الػم است این 

ی ، الػم نحســت عاوــل، پــس اػ فســز وضــارحه . 711 مسأله وــال والــک را حــه دســت و
کافی است ووانع را برطرف نهاخد؛ برساند کـه والـک گونـه  حه ،حلكه  حتوانـد آن را در  ای 

   1؛اظتحار حگحرد

ـه گـر عاوـل وــال ،الجت  حاخــد آن را حـه شـهر والــک ، را حـه شـهر دخگــری فرسـتاده حاشـد ا
 .  وگر آنكه والک ظود راضی حه حقای وال در آن شهر حاشد؛ برگرداند

کدام اػ والـک و عاوـل وـی . 712 مسأله  ،توانـد در ضـهن عقـد وضـارحه بـر دخگـری هر 
وکالـت خـا واننـد اخنهـا را ، هجه، صلح، اضاره، انعقاد بيع اعطای وال خا انسام عهل خا

   ؛طه سودی حه دست آوده حاشد خا نه، نهاخند و عهل حه آن شرط واضب است رطش

ه که طنانشه عقـد وضـارحه حـاقی وانـده و فسـز  ،الجت  گر وقصود طرفحن این حاشد  ا
کند ، نشود عهـل حـه شـرط ، در صورت فسز وضارحه، طرف وقابل حاخد حه شرط عهل 

 2.واضب نحست

 دريافت وجلغ وعّحن غحر درصدی
گر انس . 713 مسأله که ویا کسـب و  ان وجلغی حه فردی حدهد  ظواهد حـا آن تسـارت و 

ص خا حه صالح  کند و اػ او حصواهد واهانه وقداری وشص  دخد ظود حه عنـوان سـود  کار 
ی بپرداػد که اػ ضهلۀ آنها دو صورت عیل است، حه و  :  طند صورت دارد 

ـه حـه عنـوان قـرض حاشـد پرداظـت وجلـغ او .الف ، هشـرط شـد نكـه سـودطـه اخ -لح 
                                                           

گر در این ػوحنه در ضهن وضارحه شرطی شده ،شاخان عکر است. 1  .  الػم است وطابق شرط عهل شود، ا

ت وضـارحه. 2 کـه در وـد  گر وضـهون و وحتـوای شـرط حـه ایـن صـورت حاشـد  طـرف وقابـل حـه ، حدیهی است ا
کند ت وضـارحه هـر روػ فاتحـهوثل اخنك، شرط عهل  کـرده دخگـری در وـد  ای بـرای  ه خكـی اػ طـرفحن شـرط 

ت، پدرش حصواند ی الػم نحست، پس اػ پاخان ود   . فاتحه ظواندن برای و
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ن ن حاشــد و طــه غحــر وعــح  کــار رحــا و حــرام وی - وجلغــی وعــح  اصــل هرطنــد  ،حاشــد ایــن 
که در   .  صححح است، شود عکر وی« قرض» فصلقرض حا توضححاتی 

د شود اػ طـرف  .ب پرداظت وجلغ حه عنوان وضارحه حاشد و دخگری )عاول( وتعه 
کند  ؛ صاحب سرواخه تسارت 

نــی  طنانشــه وقــدار ســهن ســود ،در ایــن صــورت عاوــل تعحــين نشــده خــا وجلــغ وعح 
کسر خا درصـدی اػ سـود -وحلحون تووان(  5)وثاًل واهانه  ، تعحـين شـده - نه حه صورت 

که در وساجل   ؛ عکر شد« 553و  552»حكن وضارحۀ حاطل را دارد 
گر سهن عاوـل  ا ا نـی اػ سـود تعحـين شـده و سـایر  او  کسـر خـا درصـد وعح  حـه صـورت 

طــور علــی الحســاب  ده و ســود ثاحــت خــا حــه صــالحدخد حــهشــراخط وضــارحه رعاخــت شــ
 1.حكن وضارحۀ صححح را دارد، پرداظت شده تا حعد وصالحه صورت پغیرد

کهتر( قرارداد جايگزين وضاربه )با وحدودّيت  های 
گــر والــک . 714 مسأله گحــرداش را توســ ســرواخه حصواهــد ســرواخه ا   حــه ،ط دخگــری حكــار 

ت گونه کـه حـدون رعاخـت شـراخط و وحـدودخ  ههـان نتحسـۀ وضـارحه  ،هـای وضـارحه ای 
گردد تواند اػ قـرارداد ُضعالـه و واننـد آن  وی، )تقسحن سود بين والک و عاول( حاصل 

کند    .استفاده 

گــر ایــن »: توانــد وــالی را در اظتحــار شصصــی قــرار دهــد و وــثاًل حگوخــد وی ،حنــابراین ا
ســودی حاصــل  حكــار حگحــری و 2بــرداری ســود آور حــالل وــال را در تســارت خــا هــر بهــره

 .  «ُضْعل )حق  الزحهه( تو حاشد، نصف آن سود، شود
کـاال خـا ونفعـت پول حاشد و وی، الػم نحست سرواخه ،در این صورت  تواند دین خا 

   3.حاشد
                                                           

ن سود . راه حل1 خافت وجلغ وعح   . عکر شد« 456»در وسألۀ  ،برای در

ت. وانند فع2    .ساظت و ساػ، زراعت، داوداری، ظدواتی، های تولحدیالح 

کارهـایی بـرای رهـایی اػ رحـا»فصل، در طلد طهارم ،شاخان عکر است. 3 هـای رهـایی اػ شـحوه»وجحـث ، «راه 
خافت سود خا وجلغ اضافه اراجه شده است، «رحای قرضی دی برای در کارهای وتعد   . راه 



 

 شرکت

 تعريف و اقسام شرکت
کار وی ،«شرکت»اصطالح  . 715 مسأله که هـر حه دو وعنا حه  دارای احكـام ، خـک رود 

 .  حاشد ای وی و وساجل ویژه

ق حه دو خا طند نفـر   اّولهعًا که شحجی وتعل  حـه  ،طـور وشـترک حاشـد حـه 1آن است 
که سهن هر گونه ی  اػ دخگری نجاشدضدا و و، خک اػ افراد ای   2.سز 

بـر اخنكـه آن افـراد در سـودی  وجنـی ،قراردادی است بـين دو خـا طنـد نفـر هعًا  دّوم
کـار کسـب و  شـرخک ، شـود حاصـل ویو واننـد آن حـا اووالشـان  که اػ طریق تسـارت و 

و شــــرکت « عنــــیا»شــــرکت ؛ دارای دو قســــن اســــت - ظــــود - ایــــن شــــرکت؛ حاشــــند
 ؛ «عاوضیو»

 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،کدام اػ دو وعنای شرکت توضحح و وساجل هر  

                                                           
گفته وی ،حه افراد وغکور. 1  . شودشرخک خا شرکا 

گونه ووارد. 2 کت آنـان )شـرکا( « شـاعو»ت افراد نسجت حه آن شیء والكح  شود  گفته وی ،در این  اسـت و شـرا
 . است« ؤشاعه»در وال حه صورت 
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 شرکت به وعنای اّول 

 کت  ووارد وحّقق شدن شرا
ل . 716 مسأله ق وی ،شرکت حه وعنای او   : شود در ووارد عیل وحق 

، اثـاث ونـزل، واشـحن، وغـاػه، ػوـحن، وانند شرکت در ظانه؛ «عحن وال»در  .الف
کار  1؛شاعطور و حه ...کاال و، لواػم 

 ؛ طور وشاع وانند شرکت در ونفعت ظانه خا وغاػه حه؛ «ونفعت»در  .ب
 ؛ طور وشاع حه 2وانند شرکت در سرقفلی وغاػه خا حق  تحسحر؛ «حق  »در  .ج
که اػ دخگری دارند حهوانند شرکت دو ؛ «َدین»در  .د  . طور وشاع نفر در طلجی 

کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد شــرکت در هــر . 717 مسأله حــا دو ســجب ، خــک اػ وــواردی 
 : شود عیل اخساد وی

 ؛ «ارث» .الف
 : وانند ووارد عیل؛ «وعاولۀ شرعی»انسام  .ب
 ؛ دو نفر والی را در خک وعاوله ظرخداری نهاخند )شرکت در عحن( -
کنند )شرکت در ون ای را دو نفر ظانه -  ؛ عت(فحا خک قرارداد اضاره 
( ،ای حا خک وصالحه سرقفلی وغاػه -  ؛ حه دو نفر ونتقل شود )شرکت در حق 
 . دو نفر وال وشترک ظود را حه دخگری قرض دهند )شرکت در دین( -

که در وسألۀ قجل عکـر شـد ،«عحن»شرکت در  . 718 مسأله حـا سـه ، عالوه بر دو سججی 
 : شود سجب دخگر نحز اخساد وی

                                                           
ـــت خـــک شـــصص نســـجت حـــه حصشـــی اػ وـــال ظـــود حـــه صـــورت  ،شـــاخان عکـــر اســـت. 1 وهكـــن اســـت والكح 

کت دخگــری(  کت دخگــری( و نســجت حــه حصشــی دخگــر حــه صــورت وشــاع )حــا شــرا اظتصاصــی )حــدون شــرا
ــت هــر خــک اػ افــراد بــر واحــد ظــود حــه صــورت  واننــد وــالكحن خــک؛ حاشــد کــه والكح  ســاظتهان آپارتهــانی 

ت اخشان بر راه رو پشت حام خا ػوحن )عرصه( حـه صـورت وشـاع اسـت و ، راه پله، اظتصاصی بوده و والكح 
کدام احكام ظاص  ظود را دارد  . هر 

 .  شود عکر وی« 5334»در وسألۀ  ،توضحح وعنای حق  تحسحر. 2
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کردن( .الف کنند خا نهر آب خا قنـاتی ؛ اححاء )آحاد  وانند آنكه دو نفر طاهی را حفر 
کار در طاه که حا این   1.شوند شرخک وی، نهر خا قنات، احداث نهاخند 

کنند ،وانند آنكه دو نفر؛ ِححاػت .ب  2.ححوان وحشی خا واهی را حا هن صحد 
 . تزاح(وصلوط شدن وال دو خا طند نفر حا هن )او .ج

کـه برظـی  وصلوط شدن وال دو خا طند نفـر صـورت . 719 مسأله های وصتلفـی دارد 
کت افراد در وال وصلوط شده وی  ؛ شود اػ آنها ووضب شرا

روغـن ، وانند وصلوط شـدن وقـداری شـحر اػ خـک نفـر حـا وقـداری شـحر اػ فـرد دخگـر
ختـون اػ دخگـری خـا وقـداری آرد اػ خـک نفـر حـا وقـدار ختون اػ خک نفر حا روغـن ز ی آرد اػ ز

ختـون ،که در این ووارد؛ فرد دخگر هـا خـا آردهـای وصلـوط آن دو نفر در شـحرها خـا روغـن ز
 .  اظتحاری حاشد خا حدون اظتحار، طه اخنكه وصلوط شدن 3؛شوند شرخک وی، شده

ا وصلوط شدن حادام گردوهـای خـک نفـر حـا ، هـای فـرد دخگـرهای خک نفر حـا حـاداماو 
هـای خـک گنـدم خـا، هـای فـرد دخگـرا سـحبحهای خک نفر خا سحب، گردوهای فرد دخگر

گندم ووضـب  ،هـای فـرد دخگـرهای خـک نفـر حـا پـولهای فرد دخگر خا پول نفر حا ضوها خا 
 4.شودگردد و احكام وال وشاع در وورد آنها ضاری نهیحصول اشاعه و شرکت نهی

 تصّرف در وال وشترک 

گر انسان در والی حا دخگری حه . 721 مسأله خک اػ دو  در هر، خک حاشدطور وشاع شر ا
                                                           

کـردن ػوـحن»در فصل  ،و احكام وربوط حه آن« اححاء»تر در وورد وعنای توضحح بيش. 1 عکـر « هـای وـواتآحاد 
 . شود وی

گـرفتن و حـه « ححاػت». 2 ف در آوردن وجاحـات ونقـول خـا در حكـن ونقـول اسـت حه وعنـای در اظتحـار   .تصـر 
ـی نداشـته و ههـۀ افـراد در ، ونظور اػ این وجاحـات کـه والـک ظاص  اسـتفاده اػ آنهـا ونـاحع طجحعـی اسـت 

ـک آنهــا وضـود نــدارد وشـترک هسـتند و وــانع شـرعی بــرای بهره خــا؛ بـرداری خــا تهل  ، واننـد صــحد وـاهی اػ در
ححـاػت وجاحـات ؛ هـای حـدون والـک آوری هحزم و علوفۀ ػوحن ضهع، های عهووی گرفتن آب اػ رودظانه

ک ت آنها وی ،حه قصد تهل   . شودسجب ولكح 
ه. 3 گر ویژ ،الجت  ختون خا آرد های گیا ـی ، خـک اػ دو نفـر حـا هـن فـرق داشـته حاشـد هر شحر خا روغن ز احكـام ظاص 

که در  پيدا وی  . عکر شده است« 353» وسألۀ ،4ح ،هًهاج الصالحیىکند 

 . عکر شده است« 353»وسألۀ  ،4ح ،هًهاج الصالحیىتر این وجاحث در  کاول توضحح. 4
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کند صورت عیل وی ف   : تواند در وال وشترک تصر 

 ؛ قلجًا راضی هستند، داشته حاشد شرخک خا شرکای او 1خقحن خا اطهحنان .الف
ی داده حاشـند .ب ف حـه و رضـاخت قلجـی آنـان هرطنـد  ،شرخک خا شرکا اضاػۀ تصر 

 2.وعلوم نجاشد

ی حه . 721 مسأله کل  فاتد 3،اعن و اضاػۀ صاحب وال ،طور  ، ر تهـام خـا برظـی اػ تصـر 
ق شود  : حه دو صورت وهكن است وحق 

گفتار ظود اضاػه دهد .الف ی صرخحًا حا   ؛ و
که طنحن اضاػه .ب کلحـد ظانـه را ؛ فههاند ای را وی عهلی انسام دهد  وثل اخنكـه 

 .  برای سكونت حه دخگری حدهد
که داده شده ػهانسان در وحدودۀ اضاػه و حه انداػۀ اضا، خک اػ دو وورد در هر ، ای 

ف دارد نه بيشتر  ؛ حق  تصر 
ه  کاری را ،الجت  ایـن اضـاػه شـاول ، حـدون قحـد و شـرط حدهـد طنانشه والک اضاػۀ 

کــار اســت نحــز وی ــًا الػوــۀ آن  کــه عرف فات دخگــری  کــه ایــن اوــور در وــوارد  4؛شــود تصــر 
گــر والــک؛ وتفــاوت اســت، وصتلــف اضــاػۀ ســكونت فــردی را در ولــک ظــود ، وــثاًل ا

ی و رفـت و آوـد اعرفـًا اضـاػۀ در ، طنانشه ایـن اوـر، حدهد سـكان ظـانواده و فرػنـدان و
گانــه ، الػم نحســت بــرای ایــن وــوارد، دوســتان و وههانــان نحــز حــه شــهار رود اضــاػۀ ضدا

 .  گرفته شود
کــه صــاحب وــال ،حــدیهی اســت ایــن اضــاػه اػ وــوارد وــغکور خــا ، در ضــایی اســت 

 .  ونع نكرده حاشد، برظی اػ آنها

                                                           
ت شرعی دخگر. 1  . خا حس 

ه. 2 گر شر ،الجت  ی ، خک انسان فرد وحسور حاشدا ف در وال وشترک )وشاع( حاخد حـا اضـاػۀ ولـی  شـرعی و تصر 
کـافی نحسـت، ضـهن اخنكـه در ایـن وـورد؛ انسام شود حلكـه الػم ؛ دانسـتن رضـاخت قلجـی ولـی  حـه تنهـایی 

 .  ابراػ شود، است این رضاخت

 . طه آن فرد شرخک انسان حاشد و طه فرد دخگر. 3

ی . هرطند 4  . در آن ووارد وشكوک حاشدرضاخت و



    / شرکت 

گونــه . 722 مسأله ــه  گــر وــال وشــترک )وشــاع( ح ف نكــردن در آن  ا کــه تصــر  ای حاشــد 
وانند وواد  غـغایی خـا اشـحاجی  -شود  ووضب اػ بين رفتن خا وارد شدن نقصی بر آن وی

فاتی دارد کـــه خكـــی اػ دو  - کـــه رســـحدگی و وراقجـــت اػ آنهـــا نحـــاػ حـــه تصـــر  در صـــورتی 
ف حـــه شـــرخک دخگـــر را نهی، شـــرخک نحـــز  1ی حـــه تقســـحن وـــالدهـــد و راضـــ اضـــاػۀ تصـــر 

کــرده و طجــق نظــر او رفتــار  شــرخک دخگــر وی، شــود نهی کن شــرع وراضعــه  ــه حــا ــد ح توان
 .  نهاخد

ف و استفاده اػ وال وشترک )وشـاع( حـه  . 723 مسأله ت تصر  کحفح  گر دو شرخک در  ا
ف حه دخگـری را ندهـد  کـه حاعـث ضـرر  -توافق نرسند و خكی اػ آنان اضاػۀ تصر  طـوری 

گــــردد ی  ی اضــــاػۀ  شــــرخک دخگــــر وی - و کــــرده تــــا و کن شــــرع وراضعــــه  توانــــد حــــه حــــا
ف را حه او حدهد وناسب  .  ترین تصر 

گر خكی اػ دو شرخک . 724 مسأله تقاضـای فـروش وـال وشـترک )وشـاع( را داشـته ، ا
کــه تقســحن آن وــال ووضــب وی، حاشــد شــود نقــص و ضــرری بــر  طنانشــه طــوری اســت 

که عرفًا قابل طشن وثل آنكه ظانـه  - پوشی نحست وال خا ارػش و قحهت آن وارد شود 
کــن ــت وكــانی خــا وســاحت  ــت ووقعح  گونــه ،خــا ػوــحن وشــترک حــه عل  کــه  حــه  ای حاشــد 

خادی پيدا وی، طنانشه تقسحن شود کاهش ز بر دخگری واضـب  - کند قحهت هر سهن 
کند و در صورت وصالفت   ؛توان او را وسجور نهود وی ،است حا فروش وال ووافقت 

ه گر فرد حتواند تنها سه ،الجت  تواند شـرخک نهی ،ن وشاع ظود را حدون ضرر حفروشدا
کل  وال وسجور نهاخد  .  را بر فروش 

 شرکت به وعنای دّوم

 اقسام شرکت قراردادی 
که در وسألۀ  . 725 مسأله دو  2،در شرکت قراردادی صححح ،عکر شد« 553»ههان طور 

                                                           
 . شود عکر وی« قسهت» وجحثدر  ،توضححاتی در وورد شراخط تقسحن وال. 1

 .  شود های حاطل در اداوه عکر وی برظی اػ انواع شرکت. 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه حـه  خا طند نفر قـرار وی کننـد و در سـودی  کـار  کسـب و  گغارنـد حـا وـال ظـود تسـارت و 
 : این قرارداد حه دو صورت قابل انسام است؛ شرخک حاشند، آخد دست وی

نهاخنـد تـا حـا توافـق وـی، خـک اػ شـرکا هـر، در این نوع شـرکت؛ «شرکت ؤعنی» .الف
کـــه در آن شـــرخک هســـتند وـــال و ســـرواخه تســـارت و ، شـــوند خـــا حعـــدًا شـــرخک وی، ای 

خان آن شرخک حاشند کنند و در سود و ز کار   .  کسب و 
کــه طــی  آن وعاوضــه؛ «عاوضــیرکت وشــ» .ب ای صــورت  کــه آن قــراردادی اســت 

کسر وشاع اػ وال دخگـری وی کسر وشاع اػ وال خک طرف حا  ضهـت انسـام ، گحرد بين 
صفع ت وشص  ن در ود  ت و شروط وعح  کحفح  کسجی و تساری حا  ت   .  الح 

  تفاوت شرکت وعاوضی و اذنی 
o کت در سروايه  کحفّحت شرا

کــــه هــــر خــــک اػ آنهــــا وــــال د ،«عاوضــــیو»در شــــرکت  . 726 مسأله و خــــا طنــــد نفــــر 
گانه طـور وشـاع  در اصـل سـرواخه حـه، قـرارداد شـرکت حا انسـام ظـود، اند ای داشته ضدا

 ؛ شوند شرخک وی

کــه خكــی اػ آنهــا  گــر دو نفــر  وحلحــون تووــان پــول  45وحلحــون تووــان و دخگــری  55پــس ا
کنند و حصواهند حه نسجت سه، دارند ام ظود در سود قرارداد شرکت وعاوضی ونعقد 

خان شرخک حاشند کـل  ، حا ههحن قـرارداد، و ز حـه نسـجت ، وحلحـون تووـان سـرواخه 35در 
م حه صورت وشاع شرخک وی م و دو سو   .  شوند خک سو 

کت در سرواخه حه، «ؤعنی»در شرکت  . 727 مسأله طـور وشـاع حاخـد قجـل خـا حعـد اػ  شرا
کت - قرارداد شـرکت کـه در وسـاجل ههشـون ارث خـا سـایر وـوارد ،بـر اثـر عواوـل شـرا ی 

گردد و حا ظـودحه  - عکر شد« 557 تا 555» گانه حاصل  کت ، قـرارداد صورت ضدا شـرا
 .  شود طور وشاع اخساد نهی در سرواخه حه

گر دو طرف وال وشترکی ندارندشاخان عکر است،  تواننـد حـا انسـام وصـالحه  وی ،ا
کنند تا قرار، و وانند آن کت در سرواخه )حه صورت وشاع( اخساد  داد شرکت اعنـی شرا

گردد  . بر آن وال وشترک واقع 



    / شرکت 

o تعحين وّدت شرکت 

گـــردد ،عاوضـــیدر شـــرکت و . 728 مسأله ص  کت وشـــص  ت شـــرا ولـــی در ؛ حاخـــد وـــد 
کــه خكــی اػ دو طــرف اػ  ت الػم نحســت و تــا ػوــانی  ص نهــودن وــد  شــرکت اعنــی وشــص 

 .  شرکت حاقی است، قرارداد شرکت ونصرف نشده

o الزم يا جايز بودن قرارداد 

توانـد اػ  وی، خک اػ شـرکا هرحنابراین،  .است 1عقد ضایز« اعنی»شرکت  . 729 مسأله
ف در وـال ظـود حـه دخگـری داده اضاػه که در وورد تصر  برگـردد و قـرارداد شـرکت را ، ای 

کار حاشـد و طـه حعـد اػ آن؛ نسجت حه سرواخۀ ظوخش فسز نهاخد ؛ طه قجل اػ شروع در 
ت ػوـانی تعحـين ، ردادطه برای قـرا؛ طه قجل اػ پيداخش سود حاشد و طه حعد اػ آن وـد 

ی را برای آن در نظر نگرفته حاشند  .  شده حاشد خا ػوان ظاص 

کتی  فسـز قـرارداد شـرکت حاعـث نهی، در هـر صـورتشاخان عکر اسـت،  شـود شـرا
کرده بودند که دو طرف در سرواخه حه  .  اػ بين برود، طور وشاع داشته خا اخساد 

گــر در ضــهن قــرارداد شــرکت خــا قــرارداد دخگــر . 731 مسأله کــه قــرارداد  ،ا کننــد  شــرط 
ی فسز نكنند« اعنی»شرکت  شرط وغکور صـححح اسـت و عهـل حـه ، را تا ػوان وعحن 

 ؛ حاشد آن واضب وی

کند ،ولی حا این وضود گر خكی اػ دو طرف فسز  ـت وصالفـت هرطند  ،ا ی حـه عل  و
کرده گناه  د ظود  ا شرکت فسز وی ،حا تعه   .  شود او 

حــدون رضــاخت ، ک اػ شــرکاخــ  عاوضــی عقــد الػم اســت و هــحرشــرکت و . 731 مسأله
کـه فـرد بـر اثـر ؛ حق  فسـز آن را تـا انتهـای ػوـان قـرارداد نـدارد، دخگران وگـر در وـواردی 

ـف شـرط خـا سـایر وـوارد ظحـار حـق  فسـز شـرکت را ، ظحار شرط در ضهن عقد خـا تصل 
 .  داشته حاشد

                                                           
 .  عکر شده است« 54»در وسألۀ  ،توضحح وعنای عقد ضایز و الػم. 1
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o فوت يکی از شرکا 
گر در شـرکت  . 732 مسأله ـس ا وکا حهحـرد خـا دیوانـه خـا سـفحه خـخكـی اػ شـر« اعنـی»ا فل 

گردد 1اقتصادی( )ورشكستۀ ُکها  کت هرطنـد  ،شود خا وجتال حه بيهوشی خا  اصـل شـرا
  2؛رسد ولی قرارداد شرکت اعنی در ههان ػوان حه پاخان وی ،در وال حاقی است

گر ووارد وغکور در شرکت  ا ا ت ظـود ، آخد پيش« وعاوضی»او  قرارداد شـرکت حـه قـو 
 .  حاقی است

  ای و وعاوضهشرايط وشترک شرکت اذنی 
o شرايط اصل شرکت 

ــرارداد شــرکت  . 733 مسأله ــق شــدنش وی 3«عقــد»ق ــرای وحق  الػم اســت ، حاشــد و ب
گحرد« اخساب و قجول»  .  صورت 

حــه دو صــورت ، اخســاب و قجــول در شــرکت نحــز ههاننــد ظرخــد و فــروش . 734 مسأله
 :  قابل انسام است« عهلی»و « لفظی»

گـر خكــی اػ دو نفـر حـه قصــد انعقـاد قـرارداد شــرکت حگوخـد و « رخک حاشــحنشـ»: پـس ا
ــد  ــرارداد حگوخ ــغیرش ق ــه قصــد پ کــردم»دخگــری هــن ح ــه ، «قجــول  ــراردادی را ح ــا آنكــه ق خ

کننـد کت اوضـا  کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد انسام شرا در صـورت ، صورت 
ت عقد شرکت ق سایر شراخط صح   .  قرارداد شرکت ونعقد شده است، تحق 

o شرايط شرکا 
که قرارداد شرکت بين آنا . 735 مسأله حاخد شرکت  ،شود )شرکا( ن ونعقد ویافرادی 

   .را حا قصد و اظتحار انسام دهند

                                                           
کن شرع او را اػ تصـ ،ونظور. 1 که حا ی ورشكستۀ اقتصادی است  کـرده و حكـن َحْسـر و ف در اوـوالش ونـع  ر 

 . صادر شده است

 . شودظود حه ظود فسز وی، شرکت، حه عجارت دخگر. 2

 .  توضحح داده شده است« 53»در وسألۀ  ،وعنای عقد 3



    / شرکت 

ــر آن واقــع  هــر ،ههــحن طــور کــه قــرارداد شــرکت ب ــه وــالی  خــک اػ آنهــا حاخــد نســجت ح
عـالوه بـر ؛ والک خا در حكن والک )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک( حاشند، شود وی

سن نجاخد ههشون ناحالغ و سفحه و وای  .  حاشند 1«حسورو»شرعًا ، فل 

o کار  شرايط سروايه و 

خـال سرواخۀ شرکت را وی . 736 مسأله یـورو( ، دخنـار، توان انواع وصتلف پول )وانند ر
کاال )وانند طال  . روغن( قرار داد، برنذ، پارطه، نقره، خا انواع وصتلف 

عقد شـرکت اظتصـاص حـه سـود آوری اػ طریـق ظرخـد و فـروش نـدارد و  . 737 مسأله
ــت کت در ســاظت و ســاػ وســكن خــا اقتصــادی دخگــر ههشــ هــایشــاول فعالح  ون شــرا

ک کسب نحز وی، کارهای تولحدی وانند تولحد لجاس و پوشا  2.شودلواػم ونزل خا لواػم 

o سهن شرکا در سود و زيان 
ــرکت . 738 مسأله ــرارداد ش ــر در ق گ ــرخک  ،ا ــر ش ــان ه خ ــود و ز ــهن س ــورد وقــدار س در و

خان وی، شرطی نكرده حاشند    .برد هر شرخک حه نسجت سرواخۀ ظود سود و ز

گر سـرواخۀ دو شـرخک ،نابراینح  خـان برابـر وی، برابـر حاشـد 3ا گـر وـثاًل  سـود و ز برنـد و ا
خــان، ســرواخۀ خكــی اػ دو شــرخک دو برابــر دخگــری حاشــد دو برابــر ، ســهن او اػ ســود و ز

 .  حاشد دخگری وی
کنند خا خكی اػ آن  در این حكن فرقی نهیشاخان عکر است،  کار  که هر دو نفر  کند 

کـار خكـی بيشـتر هر دو حـه خـ؛ دو کننـد خـا  کـار  کـار خكـی حـا ک انـداػه  اػ دخگـری حاشـد خـا 
تاهه کار دخگری حاشدح   .  تر اػ 

                                                           
کـه شـرعاً « وحسور»افراد . 1 ت  کسانی هسـتند  ف در اوـوال ظـود وحـدودخ  شـرح ؛ هایی دارنـد نسـجت حـه تصـر 

 .  گردد عکر وی« َحْسر»در فصل  ، ین افرادوساجل وربوط حه ا

که اظتصاص حه تسارت و ظرخد و فـروش دارد. 2 عکـر « 452»توضـحح آن در وسـألۀ ؛ حه ظالف عقد وضارحه 
 .  شد

کت بـين دو نفـر خـا بـيش اػ دو نفـر نحسـت و ، در احكام عکر شده در این وسأله و وساجل حعد. 3 فرقی بين شـرا
 . حاشد ویووارد عکر شده اػ حاب وثال 
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خـان شـرکا . 739 مسأله گر حصواهند سهن سود و ز ، وتفـاوت اػ وقـدار سـرواخه حاشـد، ا
کننــد و در ایــن صــورت خــان  ،حاخـد آن را در ضــهن قــرارداد شــرکت شــرط  ســهن ســود و ز

کـار و فعـ ا وقداربرای هر شرخک الػم نحست وتناسب ح تی سرواخۀ هر خک خا وقـدار  الح 
 .  دهند حاشد که انسام وی

کار وی ،حنابراین که  کسی  کنند  گر در عقد شرکت شرط  خـا بيشـتر اػ شـرخک  کنـد ا
کار وی کار او حا اهه کند دخگر  تخا  کـار دخگـری اسـتح  بيشـتر سـود بجـرد خـا آنكـه ، تـر اػ 

کار نهی کنند   شرط که  کهتر کسی  کهتر اسـت کار وی کند خا  کار او  حـه  ،کند خا ارػش 
صـححح اسـت و حاخـد حـه ایـن ، ضهت ارفـاق خـا هـر اوـر عقالیـی دخگـر بيشـتر سـود بجـرد

 .  شرط عهل نهاخند
کنند تهام سود بـرای خكـی اػ دو شـرخک . 741 مسأله گر شرط  کننـد ، حاشـد  ا خـا شـرط 

خان بر خكی اػ آن دو وارد آخد )حه صورت شرط نتحسه( ت قـراردا، تهام ز د شـرکت صـح 
  ؛وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

ه کـه وی ،الجت  کنند خكی اػ دو شرخک تهام سودی را  بـرد حـه دخگـری  طنانشه شرط 
کند )بجصشد( خا حـه ـانی وصـالحه نهاخـد هجه  کـه بـر  طـور وس  خـا آنكـه حـه وقـدار ضـرری 

کن ،شود دخگری وارد وی ـانی وصـالحه نهاخـد  د خـا حـهاػ وال ظودش حه او هجه  طـور وس 
 1.صححح است، )حه صورت شرط فعل(

خـــان شــرکا الػم نحســـت حــه صـــورت درصــدی )خـــا  . 741 مسأله تعحــين ســـهن ســود و ز
م بـرای »خـا « نصـف، نصـف»واننـد  ،حاشد کسری( م سـود بـرای خكـی و دو سـو  خـک سـو 
   . ...و« دخگری

که وثاًل سود واهانـ ،حنابراین گر در ووردی  کتوـورد انتظـار شـ ۀا شـود بـرآورد وـی ،را
تواننـد در ضـهن عقـد شـرکت توافـق دو شـرخک وـی، خک وحلحون تووان خا بيشتر حاشد

                                                           
و نحــز پــاورقی « 355و  477»اػ توضــححات وســاجل  ،فــرق بــين ایــن دو صــورت )شــرط نتحســه و شــرط فعــل(. 1

 .  شود وعلوم وی« 426»صفحۀ 
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کــه اػ ســود واهانــه هــر طــه  - هــزار تووــان آن وــال شــرخک اول و حقحــۀ ســود 355 ،نهاخنــد 
   .وال شرخک دوم حاشد - بيشتر اػ وقدار وغکور حاصل شد

ل اػ ســرواخۀ وشــ ،ههشنــحن گــر ســهن شــرخک او  وحلحــون تووــان  55اع شــرکت وــثاًل ا
خـان بـر سـرواخ ی در ضهن عقد شرکت شرط نهاخد در صورت بـروػ ضـرر و ز  ۀحاشد و و

، وحلحــون تووــان آن بــر عهــدۀ شــرخک دوم حاشــد 6اػ ضــرر وارد شــده تــا ســقف ، وــغکور
 . اشكال ندارد

ه . 742 مسأله گر عـد  کـه اػ اوـوال وشـترک ظـوخش فـراهن آورده اى حـا سـرواخه ا ، انـد اى 
کشــرکتی  حــا ســایر ســهاوداران ، شــرکت ننــد و هــر خــک اػ آنــان ضــهن قــراردادتأســحس 

که در صورت وقوع حادثه کند  کـه نـوع  - اى نسجت حـه شـصص ظـود خـا اوـوالش شرط 
ن وــی آن را ــه او اػ ســرواخۀ  - کنــد وعــح  ــف حــه ضجــران ظســارات وارد شــده ح آنــان ووظ 

که قرارداد حاقی است، آن حاشند شرکت خا سود واضـب اسـت وطـابق شـرط ، تا ػوانی 
 .  وغکور عهل شود

o وعاوالت شرکت خريد و فروش و 

کنند وعـاوالت و ظرخـد و فروش . 743 مسأله گر در قرارداد شرکت شرط  دو  هـا را هـر ا
کنـد حا هن انسام دهند خا هر خـا شـصص  کدام حه تنهـایی خـا فقـط خكـی اػ آنـان وعاولـه 

کردن استصدام و اضحر شود صححح اسـت و  هایی طنحن شرط، دخگری برای وعاوله 
 .  حاخد طجق آن عهل شود

ــام  . 744 مسأله کســی انس ــاوالت را طــه  ــروش و وع ــد و ف ــه ظرخ ک ن نكننــد  ــر وعــح  گ ا
خـک اػ آنـان حـدون اضـاػۀ شـرخک خـا شـرکای   هـحر ،طنانشه شرکت اعنـی حاشـد، دهد

کنند، توانند حا سرواخۀ وشاع شرکت دخگر نهی ف دخگری   ؛ وعاوله خا تصر 

رداد شرکت اػ این ضهت حدون قحد و شـرط طنانشه قرا ،عاوضیولی در شرکت و
که حه شرکت ضرر نزند کدام وی هر، حاشد  .  وعاوله نهاخند، توانند طوری 
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کــه اظتحــار ظرخــد و فــروش شــرکت حــه او  وــال شــرکت . 745 مسأله کســی  در دســت 
  1.رود حه شهار وی« اوانت»نوعی ، داده شده

گـر اػ بـين بـرود خـا وعحــوب شـود خـا ظسـارت و ضـرری بـر آ ،حنـابراین  در ، ن وارد آخــدا
ی اػ حــدود قــرار کــه و ــا فعصــورتی  ــا وظــاخف ظــود در تســارت خ ــت اقتصــادی داد خ الح 

کــرده کوتــاهی  کــرده خــا در نگهــداری اػ وــال  ــف  و در غحــر ایــن  2ضــاون اســت، تصل 
 .  ضاون نحست ،صورت
ــه او داده شــده . 746 مسأله کــه اظتحــار ظرخــد و فــروش شــرکت ح حاخــد دقحقــًا ، کســی 

کنــدوطــابق قــرارداد و شــراخط شــرکت  گغاشــته؛ عهــل  گــر حــا او قــرار  کــه نســحه  وــثاًل ا اند 
کـاال را  خا ظرخدش فقط حـه صـورت نسـحه حاشـد نفروشد خا در برابر نسحه وثحقه حگحرد خـا 

سه و شرکت ظرخداری نكند اػ وحل  وصصوصی حصرد حاخد حـه ههـان ، خا اػ فالن وؤس 
   ؛قرارداد و شروط رفتار نهاخد

گر حا او قراری نگغاشته  حاخد وعاوالت ظود را وطابق وعهـول و وتعـارف ، اند ولی ا
که برای شرکت ضرر نداشته حاشد انسام دهد و داد و  .  ستدی نهاخد 

کـه اظتحـار ظرخـد و فـروش شـرکت حـه او داده شـده . 747 مسأله کسـی  گر  بـرظالف ، ا
کنـد وظحفه که در وسألۀ قجل براخش عکر شده وعاوله  اش صـححح اسـت  وعاولـه، ای 

گر سودی حاصل شود  ؛ رسد طجق قرارداد شرکت حه ههۀ شرکا وی، و ا

ه  خان ،الجت  ی ز گر وعاولۀ و خا حه سجب آن قسهتی اػ وال شرکت اػ بـين ، آور حاشد ا
 .  ضاون است، برود

                                                           
ی اوانـت وحسـوب وـی، طنانشه عاول فـردی غحـر اػ شـرکا حاشـد. 1 گـر  شـود سـهن تهـام شـرکا در دسـت و و ا

 . ی اوانت استسهن سایر شرکا در دست و، عاول خكی اػ شرکا حاشد

که حاعـث ضـهان فـرد وی. 2 ف غحر وساػ  کوتاهی در نگهداری وال و تصر  اػ ، گـردد توضححات بيشتر درحارۀ 
 ؛ شود فههحده وی، گردد عکر وی« 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 

گــر آن وــال تلــف شــود کــه ا وثلــی طنانشــه اػ اشــحای ، ضــاون بــودن فــرد نســجت حــه وــال حــه ایــن وعناســت 
گر اػ اشحای قحهی اسـت، است گـر وعحـوب شـود، وثل آن و ا ارش )کـاهش قحهـت( را حـدهكار ، قحهـت آن و ا

 .  شود عکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،گردد و توضحح وعنای وثلی و قحهی وی



    / شرکت 

 که بعدًا وعلوم شود باطل بوده  حکن شرکتی 

گر پس اػ انسام وعاوله توس . 748 مسأله ت قرارداد خا در  ،ط خكی اػ شرکاا در بين ود 
کـه اضـاػۀ سـایر ، قرارداد شرکت حـه ضهتـی حاطـل بـودهپاخان آن وعلوم شود  در صـورتی 

صـححح اسـت ، وعاوالت انسام شـده، شرکا در تسارت شاول شرکت حاطل هن بوده
ق حه ههۀ شرکا است  ؛ و سود آن وعاوالت وتعل 

که در قالـب شـرکت صـححح واقـع  تی بوده  گر اضاػۀ شرکا فقط شاول وعاوال ولی ا
 .را دارد حكن فضولی، جت حه سهن سایر شرکاوعاوالت انسام شده نس، شود

گر آنان حعدًا وعاوله را اضاػه دهندحنابراین،  ق حـه ههـه ، ا صححح بوده و سود وتعل 
گر اضاػه ندهند  .  حاطل است، است و ا

کــه حعــدًا وعلــوم شــده حــه ضهتــی حاطــل بــود . 749 مسأله گــر در شــرکتی  کــدام اػ ، ا هــر 
کــاری انســام داده کــه  در، شــرکا بــرای شــرکت  کــاری نكــرده صــورتی  ــانی  حــه قصــد وس 

که نسجت حه سـهن شـرکا انسـام داده اسـت را  وی 1،حاشد کارهایی  تواند اضرت الهثل 
 ؛ اػ آنان وطالجه نهاخد

ــه  ن  طنانشــه ،الجت  کــه ســود وعــح  در هنگــام انعقــاد قــرارداد شــرکت التفــات داشــته 
ی در عقد شرکت ضـرت احتهـال دارد اػ ا - در فرض صححح بـودن آن - شده برای و

کهتــر حاشــد ی  در ایــن صــورت وســتحق  ههــان وقــدار تعحــين شــده در ، الهثـل عهــل و
خادی حه او واضب نحستوی 2قرارداد  .  حاشد و پرداظت وقدار ز

 های باطل انواع شرکت 
هـای ضـاخگزین آنهـا عکـر  های حاطـل و روش برظـی اػ انـواع شـرکت ،در وساجل عیل

 . گردد وی

                                                           
کــه در . 1 کارهــای شــرکت را حــه قصــد دســتحابی حــه ســود بيشــتر اػ ســهن ظــوخش  واننــد اخنكــه شــرخک وــغکور 

ن شدهقرارد ی وعح   .  انسام دهد ،اد برای و

کهتر اػ اضرت الهثل. 2  . وقدار 
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o )شرکت در اعهال )ابدان 
که دو خا طند« دان خا اعهالشرکت اح» . 751 مسأله کارگر -نفر  آن است  قرار  - وانند دو 

کــه هــر کــاری  ، دهــد حــا خكــدخگر شــرخک حاشــند خــک انســام وی حگغارنــد در اضــرت و وــزد 
 . حاشد کس والک تهام اضرت ظود وی حلكه هر؛ طنحن شرکتی صححح نحست

کارشان اػ خک نوع حاشد  ،در این اور  کارونـدوثل دو آراخشگ -فرقی ندارد   -ر خا دو 
کارشان فرق داشته حاشد اش؛ و خا نوع  ا و خک نق   .  وثل خک حن 

کــه در آنشــه حــا صــحد و  . 751 مسأله اد قــرار حگغارنــد  گــر دو خــا طنــد نفــر واننــد دو صــح  ا
 شـرکت آنـان حاطـل اسـت و هـر، شرخک حاشـند، شوند آوری و ححاػت والک وی ضهع

 .  حاشد کرده وی 1کس والک آنشه صحد و ححاػت

 ينروش جايگز 

کارهـایی  . 752 مسأله گر دو خا طند نفـر وثـل دو آراخشـگر حصواهنـد در اضـرت و وـزد  ا
کنند وی، شرخک حاشند، دهند که انسام وی  :  توانند اػ روش عیل استفاده 

نـی ، نصف ونافع حدنی ظود را در ػوحنۀ آراخشگری، خكی اػ آن دو ت وعح  بـرای وـد 
کنــد در وقابــل نحهــی اػ ونــافع حــدنی دخگــری در ػوحنــ ۀ آراخشــگری در ههــان وصــالحه 

کند ت و دخگری هن وصالحه را قجول  کدام در نصف اضـرت  ،در این صورت؛ ود  هر 
 .  شودآراخشگری دخگری شرخک وی

 .  نحز ضاری است« 535»در وورد وسألۀ  ،این حكن
که هر خک اػ آن دو وثاًل نصف اضرت آراخشگرخش  ،ههحن طور کنند  گر وصالحه  ا

ــا نصــف آنشــه را صــحد وــی ــد و بجصشــدکنــد خ ــه دخگــری هجــه نهاخ ن ح ت وعــح  ــا وــد   ،ت
کنند ،شوند شرخک نهیهرطند   2.ولی واضب است حه وفاد صلح وغکور عهل 

                                                           
 . عکر شد «4»پاورقی  ،«327»صفحۀ  وعنای ححاػت در. 1

گر دو نفر در ضهن عقد وصالحه ،ههشنحن است حكن. 2 کـه  ،طنحن شرطی را عکـر نهاخنـد )شـرط فعـل(، ا
 . در این صورت الػم است طجق شرط عهل نهاخند
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کـار . 753 مسأله گر دو نفر در خک قرارداد اضـاره بـرای انسـام خـک  در وقابـل اضـرت ، ا
ن اضحر شوند  کارگر در خک قرارداد برای ساظتن دیـواری در وقابـل  -وعح  وثل آنكه دو 

ــر شــوندصــد هــزار تو ــه انســام وی - وــان اضح ک ــاری  ک ــه نســجت  در ، دهنــد آن دو نفــر ح
کـار هـر اضرت شرخک وی گـر وقـدار  احتحـاط واضـب آن ، خـک وعلـوم نجاشـد حاشـند و ا

که کنند است   .  حا هن وصالحه 

های حاطـل  کـه اػ شـرکت -اػ وـوارد شـرکت احـدان ، وـورد وـغکورشاخان عکـر اسـت، 
 .  حاشد نهی - است

کــه شــیء ودر وــ ،حن حكــنههــ کننــد ورد دو نفــری  وثــل  -جــاحی را حــا هــن ِححــاػت 
گحاه وآنكه درظت   .  حاشد ضاری وی نحز -جاحی را حا هن اػ ػوحن درآورند خا 

o شرکت وجوه 
 قـرار حگغارنـد هـر -وانند دو تـاضر -که دو نفر  1آن است« ضوهشرکت و» . 754 مسأله

کــاالیی را بــرای ظــود حــه  ً و قحهــت را  طــور نســحه حــه قحهــت وناســب حصــرد خــک وســتقال 
حـدهی ظـود را بپـرداػد و آن ، ساس حا فروش آن حه قحهت بيشتر؛ ظودش حدهكار شود

که اػ این طریق کتی ؛ شـرخک حاشـند، آخـد ویحه دسـت  دو تاضر در سودی  طنـحن شـرا
 .  حاشد حاطل وی

 روش جايگزين 

گر در وورد وسألۀ قجل هر . 755 مسأله کـاال را ، خک اػ دو نفر ا کنـد تـا  دخگری را وکحـل 
ن برای هر  2،حـه صـورت وشـاع نسـحه حصـرد - نصـف، وـثاًل نصـف - دو حه نسجت وعـح 

کاالی ظرخداری شده شرخک وی ـ ،در نتحسه؛ شوند صححح است و در   ۀهر دو در عو 

                                                           
کـرده و هرطنـد وـالی ندارنـد، شرکت دو نفر در این نوع. 1 حـه  ،اػ وضاهت و ضاخگاه اضتهاعی ظـود اسـتفاده 

که در حاػار دارند کاال وی، سجب اعتجاری   . نهاخنداقدام حه ظرخد نسحۀ 

ق حه هر. 2 کاالی ظرخداری شده وتعل  قصـد شـرخک در هنگـام ، حاشـد خک اػ آنان وی در وورد اخنكه طقدر اػ 
که اػ دخگری داشته ظرخد حا اضاػه کننده وی، ای   . حاشد تعحين 
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کــاال وی ــت  ــف قحه ــدهكار نص ــوخش ح ــوند ظ ــت بيشــتری  ش ــه آن را حــه قحه و طنانش
 .  گردند در سود حاصل شده شرخک وی، حفروشند

o شرکت وفاوضه 
کـه « ضهاوفشرکت و» . 756 مسأله که دو نفر قـرار حگغارنـد هـر سـود و وـالی  آن است 

کــار خــا  -آورنــد  حــه دســت وی طــه اػ تســارت خــا زراعــت و واننــد آن حاشــد و طــه اضــرت 
ت و واننــد آن ــا وصــح  ــان وارد وی -ارث خ ــر آن ــه ب ک ــد و ههــحن طــور در هــر ظســارتی  ، آخ

کت نحز حاطل است؛ شرخک حاشند  .  این قرارداد و شرا

 روش جايگزين 

گر . 757 مسأله که هر خک ا کنند  کـه ، دو نفر وصالحه  نحهـی اػ اوـوال و سـودهایی را 
کنـد )بجصشــد( و طنانشــه ظســارتی حــه هــر، آورد حـه دســت وــی خــک اػ  حــه دخگــری هجــه 
ـــد ـــان وارد آخ کـــرده و بپـــرداػد، آن در ایـــن  ؛دخگـــری نحهـــی اػ آن را اػ وـــال ظـــود ضجـــران 

کنند ولی الػم است طجق وفاد ،شوند هرطند شرخک نهی ،صورت  1.صلح عهل 

 صححح بعضی از قراردادهای رايج بين وردم ۀشحو 

o  کار گذاری واشحن به راننده برای   وا
گر صاحب اتووجحل حصواهد واشـحن ظـود را حـه راننـده . 758 مسأله کـار  ا ای حدهـد تـا 

کنــد« ُضعالــه»توانــد قــرارداد  وی، کنــد و در ســود شــرخک حاشــند حــه ایــن  ،ای را ونعقــد 
که صاحب واشحن حه رانن گر در فال»: ده حگوخدصورت  ت حـا ایـن واشـحن بـرای ا ن وـد 

کار کـار، حهل و نقل وسافر را انسام دهـی ون  کراخـه ردت )اضرتِکـ نحهـی اػ  های  هـا و 

                                                           
گر دو نفر در ضهن عقد وصالحه ،ههشنحن است حكن. 1 که در این صـورت ، ا طنحن شرطی را عکر نهاخند 

اػ « شـرط نتحسـه»حاشـد و فـرق آن حـا  وی« شرط فعل»گونه شرطی  این؛ الػم است طجق شرط عهل نهاخند
 .  گردد وعلوم وی« 426»  صفحۀقی و نحز پاور« 355و  477»توضححات وساجل 



    / شرکت 

خافتی اػ وردم(  .  «وال ظودت حاشد، حهه )ُضْعل(الز حه عنوان حق  ، در

کشــی را بــرای ظــودش  راننــده نصــفی اػ اضــرت حاصــل اػ وســافر ،در ایــن صــورت
 1.دهده و نصف دخگر را حه صاحب واشحن ویبرداشت

که صاحب اتووجحل است حه راننده . 759 مسأله گر فردی  حـا واشـحن بـرای »: حگوخـد  ا
کن و هر کار  نصف در آن شرخک ، طه سود حه دست آوردی حه نسجت نصف ظودت 

کتی حاطل است و در این صورت 2،«حاشحن تهام اضرت حاصـل  ،طنحن قرارداد و شرا
 ،صاحب واشحن تنها وستحق  اضرت الهثـل ونـافع واشـحن شده وال راننده است و

که در اظتحار راننده بوده وی تی   3.حاشددر ود 

o  کار در وغازه کسج و  گذاری وغازه به تاجر برای   وا

گر صاحب وغاػه حصواهد . 761 مسأله اش را در اظتحـار تـاضری قـرار دهـد تـا وغاػه، ا
کند و در درآوـد حاصـل  ی حا سرواخۀ ظود در آن وحل  تسارت  ، وـثاًل نصـف - شـدهو

 :  شوددو روش پيشنهاد وی، شرخک حاشند - نصف

حـه  ،حا صاحب وغاػه نهاخد« ُضعاله»صاحب سرواخه اقدام حه انعقاد قرارداد  .الف
که حگوخد گر ونـافع وغـاػه»: این صورت  نا ت وعـح  در  - خـک سـال وـثالً  - ات را حـه وـد 

کسجی قرار دهیاظتحار ون برای فع ت  اصل اػ سـرواخۀ وـن در ایـن نصف سود ح، الح 
ت حاحت حق  الزحه  .  «)ُضْعل( تو حاشد ۀود 

                                                           
کـه راننـده حـه صـاحب واشـحن وـثاًل واهانـه پرداظـت وـی. 1 گـر وجلغـی  نهاخـد وجلـغ ثـاحتی شاخان عکر اسـت ا

ق این وقصـودصاحب واشحن وی، حاشد ص ، تواند برای تحق  ت وشـص  ن و وـد  واشـحنش را حـه وجلـغ وعـح 
 .  حه راننده اضاره دهد

 . «و واشحن اػ ون کار اػ تو»حه عجارت دخگر . 2

کرده. 3 کنون اػ این روش استفاده  توانـد دخگـری را نسـجت حـه  خـک وی هـر ، بـرای تصـححح اوـر، اند طنانشه تا 
ی بریء  ه نهاخد تا دخنی حه عهدۀ هحر  حدهی و خک نجاشد خا حه صورت دخگری حـا خكـدخگر وصـالحه  الغو 

ه؛ نهاخند حـه تناسـب  - شـودعکـر وـی« 743»کـه در وسـألۀ  - در صورت دارا بودن شـراخط تهـاتر قهـری ،الجت 
ــی، طلجشــان اػ خكــدخگر ــه ظــود تســوخه حســاب صــورت و ــود ح ــحن .گحــردظ ــه  ،ههشن ک ــی  ــحن اضرت ــر ع گ ا

کرده ووضود خافت  ی بجصشدراننده وی، حاشد صاحب واشحن اػ راننده در  . تواند آن را حه و
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طرفحن در سود حاصـل شـده حـا  ،ای صححح است و در این صورت طنحن ُضعاله
 1.شوندهن شرخک وی

ت خک سال طنانشه وثاًل ونافع وغاػه )اضاره .ب وحلحون  555، بهای وغاػه( در ود 
ونـافع ، وغـاػه صـاحب، گـغاری شـود ان ارػشوحلحـون تووـ 455تووان و سـرواخۀ وـغکور 

کنـد کسر وشاعی اػ سرواخه )وثاًل نصف( وصالحه  وشـروط حـه  ،خک سالۀ وغاػه را حه 
کت حـا سـرواخۀ وشـاع نهاخنـد سـاس حـا انعقـاد عقـد ، اخنكه اقدام حه انعقاد قرارداد شرا

نصــف شــرخک ، در ســود حاصــل شــده حــه صــورت نصــف، ســرواخۀ وشــاع شــرکت بــر
 2؛ظواهند شد

ه ت خـک سـال در ضهن وصالحۀ وغکور شرط وـی تاضر نحز ،الجت  کنـد در پاخـان وـد 
ی وس  ، حعد اػ تقسحن سود کسر وشاع ظوخش اػ اصل سرواخه را حه و انـًا صاحب وغاػه 

 .  وصالحه نهاخد و او )تاضر( وکحل در انتقال وغکور حاشد
گــر صــاحب وغــاػه حــه صــاحب ســرواخه حگوخــد . 761 مسأله ام در اظتحــارت وغــاػه»: ا

کنــی و هــر ات در آن وحــلشــد تــا حــا ســرواخهحا حــه دســت  طــه ســود بــرای ظــود تســارت 
کتی حاطـل اسـت و ، «نصف در آن شرخک حاشحن، آوردی حه نسجت نصف طنحن شـرا

و صــاحب  وــال صــاحب ســرواخه اســت ،تهــام درآوــد حاصــل شــده ،در ایــن صــورت
کــه در اظتحــا تی  ــد  ــرت الهثــل ونــافع وغــاػه در و ــاػه تنهــا وســتحق  اض ــاحب وغ ر ص

   3.حاشدسرواخه بوده وی

                                                           
که صاحب وغاػه قرار است اػ  ،شاخان عکر است. 1 گر وجلغی  خافـت نهاخـد ا صاحب سـرواخه وـثاًل واهانـه در

ــق وقصــودصــاحب وغــاػه وــی، وجلــغ ثــاحتی حاشــد ت وغــاػه ،توانــد بــرای تحق  ن و وــد  اش را حــه وجلــغ وعــح 
ص حه صاحب سرواخه اضاره دهد  . وشص 

کسر وشاع وورد وصالحه وثاًل خک طهارم حاشد. 2 و صاحب وغاػه و تاضر حه ترتحب حه نسجت خـک  طنانشه 
نصـف ، و سـه طهـارم در سـرواخه شـرخک حاشـند و حصواهنـد سـود حاصـل اػ آن حـه صـورت نصـف طهارم

 . تواند در هنگام انعقاد عقد شرکت این اور را حه نفع ظوخش شرط نهاخدصاحب وغاػه وی، تقسحن شود

کرده. 3 کنــون اػ ایــن روش اســتفاده   «3»پــاورقی  ،«343»صــفحۀ تواننــد وشــاحه آنشــه در وـی، انــد طنانشـه تــا 
 . عهل نهاخند، شد بيان



    / شرکت 

o 1وشارکت در ساخت و ساز آپارتهان 
ـــق حـــه ظـــود . 762 مسأله گـــر دو نفـــر قصـــد دارنـــد حـــا ســـرواخۀ وتعل  کـــدام  - ا وـــثاًل هـــر 

ن حسـاػند - حلحارد تووانو خک ات و اوصاف وعح  کـه هـر  ،آپارتهان حا ظصوصح  طـوری 
ن حــه صــورت وشــاع ی آنهــا حــه نســجت وعــح  دهای در واحــ - نصــف، وــثاًل نصــف - دو

کنند وی، آپارتهانی شرخک شوند  :  توانند حه صورت عیل عهل 

طـور  برای هر دو شرخک حـه، وصالح و لواػم، شود اػ قجحل ػوحنآنشه ظرخداری وی 
ـۀ هـر دو ، کـه حـا ایـن ظرخـد، ظرخداری شـود - نصف، در وثال فوق نصف - وشاع عو 

خـک نفـر حـا اعن اػ گردد و طنانشـه  شرخک حه نصف ثهن )قحهت( وعاوله حدهكار وی
اػ شـرخكش  2حـه ههـان نسـجت ،تهام ثهن وعاولـه را اػ وـال ظـوخش پرداظتـه ،دخگری

 3.شود طلجكار وی
کـار وـی ،ههشنحن کـه بـرای سـاظت و سـاػ حـه  گحرنـد بـرای دو کارگران و افـرادی را 

کنند که اضرت آنها را دو شرخک حه نسجت وـورد توافـق ،شرخک اضحر  حـدهكار  4طوری 
   .ها نحز حه ههحن نسجت انسام شودر هزخنهشوند و سای

، طرفحن حه صورت وشاع در واحدهای آپارتهان احـداث شـده ،حا این توضححات
 .  حاشندشرخک وی

دات فـوق توان برای الزامویشاخان عکر است،   5 اػ قـرارداد وصـالحه، آور شدن تعه 
کنند  ؛ استفاده 

                                                           
در ، وساجل وربوط حه فروش آپارتهان حه صورت سـلف در وقابـل پـول خـا در وقابـل حصشـی اػ ػوـحن ظرخـدار. 1

 . عکر شد« 437تا  435»وساجل  ،«ظرخد و فروش»فصل 

 .  خعنی نصف قحهت ظرخد در وثال فوق. 2

 - شـود عکـر وـی« 743»کـه در وسـألۀ  - تر قهریدر صورت دارا بودن شراخط تها، وطالجات دو شرخک اػ هن. 3
وطالجـات نحـاػ حـه تهـاتر  ۀگرنـه بـرای تسـوخ، وشـودظـود حـه ظـود تسـوخه وـی، حه تناسب طلجشـان اػ خكـدخگر

کـارگران و ســایر هزخنـه -هــا نحـز ضــاری وــیقصـدی اســت و ایـن حكــن در وـورد وطالجــات ناشـی اػ اضــرت 

 . حاشد

 . نصف، در وثال فوق نصف. 4

 .«ناوۀ احداث آپارتهان حصل». 5
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کدام وطابق حا ت که هر  دات وغکور عهـل نهاخنـد و وفاد وصالحۀ فوق آن است  عه 
وـثاًل شـرط شـود ؛ طنانشه شراخطی دارند آن را در ضـهن عقـد وصـالحه شـرط نهاخنـد

دار انســام طـه اوــوری حاشـد خــا اخنكـه آپارتهــان وــغکور عهـده ،خـک اػ دو شــرخک کـه هــر
گردد کثر ظرف خک سال احداث  ط طـرفحن در خا وجلـغ وـورد نحـاػ اػ سـرواخه توسـ، حدا

نػوان  .  تأوحن شود، خا حسب وراحل پيشرفت ساظت و ساػ های وعح 

ــــق حــــه ظــــود . 763 مسأله ــــا ســــرواخۀ وتعل  گــــر دو نفــــر قصــــد دارنــــد ح ــــا  ،ا آپارتهــــان ح
ن حسـاػند ات و اوصـاف وعـح  کـدام ، ظصوصـح  کـه سـهن هـر  بـر اسـاس نسـجت »طـوری 

کــار« کــرد هــر نفــر حــا قحهــت نهــایی آپارتهــان احــداث شــده بــين هزخنــه ن  1در پاخــان  وعــح 
ق ونظور ظوخشتواننوی، شود کنند، د برای تحق   : حه صورت عیل عهل 

گهانـــه  کـــدام ســـرواخه، ػنـــی احتـــدا اػ حـــاب تصهـــحن و  کـــه وـــیهـــر  توانـــد بـــرای ای را 
ــد کن ص  ــص  ــد وش ــأوحن نهاخ ــان ت ــداث آپارته ــداقل - اح ــثاًل ح ــان و  355 و ــون توو وحلح

کثر  کدام نسجت حه ػوحن - وحلحارد تووان 5حدا هـا هزخنـه لواػم و، وصالح، و سهن هر 
ن وعلوم شود کـه در وسـألۀ قجـل ، وثاًل نصف - نحز حه نسجت وعح  نصف حه توضـححی 

 2؛ساس اػ قرارداد وصالحه استفاده نهاخند - بيان شد
کدام  کنند هر  که طرفحن وصالحه  ضهت احداث آپارتهـان وطـابق  ،حه این صورت 

دات وغکور عهل نهاخند  4شه این نسـجتکنند طنانو در ضهن صلح شرط وی 3حا تعه 
وحلحـون تووـان  355وـثاًل خـک شـرخک  - کرد نهایی دو نفر وتفاوت حاشد هزخنه»حا نسجت 

کـرده حاشـد خک و شرخک دخگر کـرد نهـایی  وعحـار را نسـجت هزخنـه، وحلحارد تووـان هزخنـه 
                                                           

کننـدگان در سـاظت و سـاػ آپارتهـان. 1 کـار»ونظـور اػ ، ضهت عدم بـروػ اظـتالف بـين وشـارکت  نحـز « پاخـان 
ص شود  .  وشص 

 .«ناوۀ احداث آپارتهان صلح». 2

دات وشاحه وسألۀ قجل وی. 3 طور  برای هر دو نفر حه، وصالح و لواػم وورد نحاػ، وثاًل ػوحن؛ حاشدشرح این تعه 
ۀ هر دو شرخک حـه نصـف ثهـن ، ظرخداری شود - نصف، در وثال فوق نصف - وشاع که عو  حه این وعنا 

)قحهــت( وعاولــه حــدهكار شــود و طنانشــه خــک نفــر حــا اعن اػ دخگــری تهــام ثهــن وعاولــه را اػ وــال ظــوخش 
 .  شود حه ههان نسجت اػ شرخكش طلجكار وی ،پرداظته

 .  نصف در وثال فوق، خعنی نصف. 4



    / شرکت 

کــرده و قــرار داده کهتــر هزخنــه  کــه  حصــش وشــاعی اػ ســهن ظــود در آپارتهــان را حــه  ،کســی 
که شر کرده و وصالحه نهاخد 1خک دخگر اػ وی دارداػای طلجی  کـه  ،حه او واگغار  طـوری 

کــارســهن کــدام و وــی 2کــرد دو شــرخک حاشــد وتناســب حــا هزخنــه، هــا در پاخــان  تواننــد هــر 
 .  دخگری را در ضهن عقد صلح وکحل در انتقال وغکور نهاخند

 قسهت
 وعنای قسهت 

که در والی . 764 مسأله قصـد دارنـد سـهن ، طور وشاع شرخكند حه گاه دو خا طند نفر 
کنند نی اػ آن وال قرار دهند و حه اصطالح سهن ظود را ضدا   ؛ ظود را در حصش وعح 

که  ی اسـت  3،نام دارد« ِقْسهت»طنحن عهلی  نـه ظرخـد و فـروش  -قـرارداد وسـتقل 
کـــه در  و دارای احكـــام وصصـــوص حــه ظـــود وی -4عاوضــه)بيــع( اســـت و نـــه و حاشـــد 
 . شود وساجل حعد عکر وی

                                                           
کـه شـرخک دخگـر بيشـتر هزخنـه ، حاشدوحلحون تووان وی 435در وثال فوق این طلب . 1 خعنی ههان وقـداری 

 . کرده و حاحت آن طلجكار شده است

ل ،حه عجارت دخگر. 2 که شرخک او  م ،اػ آنسا  م و شرخک دو  م اػ هزخنه، خک سو  در حـالی  ،ها را پرداظته دو سو 
ق حه آن دو وینصف وتع، که آپارتهان حه نسجت نصف م سـهن ظـودش ، حاشد ل  ل حاخـد خـک سـو  شرخک او 

کل  آپارتهان( ی وصـالحه و اػ آپارتهان )وعادل خک ششن  تهلحـک نهاخـد تـا  را حه دخگـری در اػای طلـب و
ــت آنهـا در آپارتهــان م، نسـجت والكح  کـه  خــک سـو  م  355بــرای شــرخكی  کــرده و دو ســو  وحلحــون تووــان هزخنـه 

که  کردهوحلح 5برای شرخكی     ؛شود، ارد تووان هزخنه 
ه گـر آپارتهـان را حـه   وـثالً ، توانند تهلحک وـغکور را پـس اػ فـروش آپارتهـان انسـام دهنـد وی ،الجت  وحلحـارد  3ا

کـه آپارتهـان حـه نسـجت نصـ ،تووان حفروشند کـدام والـک  هـر، ه شـدهـــف بـرای هـر دو ساظتـــنص، فـاػ آنسـا 
ل در وسهــوع شــوند و الػم اســ وحلحــارد تووــان وی 3/5 وحلحــون تووــان حــه شــرخک دخگــر حدهــد  355ت شــرخک او 
ی وی 435) ـت  435حاشد و  وحلحون تووان حاحت حدهحش حه و وحلحون تووان دخگر حاحت رعاخـت نسـجت والكح 

گــر آپارتهــان  نهاخــد(نهــایی حــه شــرخكش وصــالحه و تهلحــک وــی وحلحــون تووــان حــه فــروش  355وحلحــارد و  2و ا
ل د، برسد  . وحلحون تووان حه دخگری حدهد 535ر وسهوع حاخد شرخک او 

ـی اػ بـين وـی، در برظی اػ ووارد پس اػ تقسحن. 3 کل  کت و وشاع بودن حـه  وحـدودۀ ، رود و در برظـی وـوارد شرا
کهتر وی کت  که بين طهار نفر وشترک )وشاع( بوده حـه دو قسـهت تقسـحن شـود ؛ شود شرا وثل آنكه والی 

 .  ن شرخک حاشندتا هر دو نفر در خک قسهت آ
ه در قسهت . 4 حصشـی اػ وـال وشـترک حـا وـال  ،در ضـهن قسـهت، کـه خكـی اػ انـواع قسـهت اسـت« رد  »الجت 

که این تعوخض اػ طریق قراردادی ههشون وصالحه صورت وی دخگری تعوخض وی  . پغیرد شود 
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 سازی ت و وعادلانواع قسه 
ـه ، برای آنكه تقسحن وال حه درستی انسـام شـود . 765 مسأله حاخـد سـهام افـراد حـا توض 

گـردد خک حه حسب ارػش والی وعادل حه وقدار سهن هر سـاػی و  ایـن وعـادل؛ ساػی 
ق شود ،قسهت  : حه سه صورت وهكن است وحق 

در اداوـه عکـر  ،خـک توضـحح هـر؛ «َرد»و قسـهت « تعـدیل»قسهت ، «ؤفراػ»قسهت  
 .  شود وی

o 2 .قسهت إفراز 
کهت . 766 مسأله ـت و وقـدار )وػنقسحن وال وشترک )وشاع( بـر حسـب  ، پيهانـه، ح 

 . نام دارد« ؤفراػ»( قسهت  ...،وساحت، عدد

گـر آن در اوـوالی صـورت وی ،این نـوع تقسـحن کـه ا کوطـک را حـه سـهن گحـرد   تـر های 
کنحن ی حا خكدخگر تقسحن  واننـد خـک  1؛ارػش هر سهن حا سـهن دخگـر برابـر حاشـد، وساو

کارظانه کاالهای  کـه  نوع اػ حجوحات خا شحر خا روغن خا  ای و ههحن طـور ػوـحن وسـحعی 
   . ...های وصتلف آن حا هن برابر است وارػش قسهت

گــر وــثاًل دو نفــر در  ،حنــابراین گــرم بــرنذ حــه صــورت وشــاع شــرخک حاشــند 53ا ، کحلــو 
ــر دخگــری حاشــد کــه ســهن خكــی دو براب ــه دو قســ، طــوری  گروــی  کحلــو 3و  55هت آن را ح

گر سه نفر در  کنند تقسحن وی ی و وشـاع شـرخک  حـه ،وانند هـن پيراهن 4و ا طـور وسـاو
 .  شود پيراهن وی 4هر قسهت شاول ، حاشند

 :  شود ضاری نهی« ؤفراػ»قسهت  ،در ووارد عیل . 767 مسأله

حـاد و حـا هـن بـودن اضـزای آن .الف کـه ات  تش ، وال وورد نظـر طـوری اسـت  در وـالح 
که تقسحهش گونه  هح؛ دظحل است ؛ ووضب ضاخع شدن آن و ضرر بر شـرکا اسـت، ای 

گــر تقســحن شــود واننــد خــک عــدد فــرش خــا واشــحن خــا قطعــۀ کــه ا کــوطكی  وــثاًل ، ػوــحن 
ت برای ساظته  .  شدن ندارد قاحلح 

                                                           
که در وسألۀ حعد عکر وی. 1  . شود وگر در وواردی 



    / شرکت 

که اوكان تقسحن آن حا توضححات تقسحن ؤفراػ وضود  .ب سهام شرکا طوری است 
 .  نفر حا سهام برابر حاشد 3وشترک بين ، وانند هن عدد پيراهن 4وثل اخنكه ؛ ندارد

o 1 .قسهت تعديل 
، سـهن ههـه خـا برظـی اػ شـرکا، سـاػی پـس اػ تقسـحن در این نوع وعـادل . 768 مسأله

 .  شود شاول خک خا طند شیء وصتلف وی

کتی در ضــایی صــورت وی ،ایــن نــوع تقســحن کــه اوــوال شــرا شــاول اشــحای ، گحــرد 
ـت کـه اػ نظـر ارػش و والح  وـثاًل طنانشـه دو نفـر در سـه ؛ برابـر نحسـتند، وصتلفی حاشـد 

کتــاب دخگــر حاشــد کــه قحهــت خكــی اػ آنهــا برابــر حــا قحهــت دو  ، کتــاب شــرخک حاشــند 
کتاب، هنگام تقسحن کتاب دخگر خک سهن وی، خک سهن، آن دو   . شود و 

کتی بــين دو نفــر ،ههــحن طــور گــر اوــوال شــرا خــک ، خــک وغــاػه»عجــارت حاشــد اػ ، ا
گوسـفند، واشحن گـاو و خـک خـ، خـک  کـه قحهـت دو شـیء اػ آنهـا ، «قالحشـهک  طـوری 

ه حاشد    ؛برابر حا قحهت حقح 
ه گر قحهت اشحای وشترک ،الجت  که نتوان آنها را بر اساس قحهت حـه ، ا طوری حاشد 

کـه در وسـألۀ حعـد عکـر  اسـتفاده وی« َرد  »اػ قسـهت ، سهام وورد نظر تقسحن نهود شـود 
 . گردد وی

o 5 . قسهت رّد 
برابـر حـا سـهن ، برای آنكه اشحای تقسـحن شـده، ساػی وعادل در این نوع . 769 مسأله

ــرکۀ هــر فــرد حاشــد  الػم اســت وقــدار وــالی )غحــر اػ وــال وشــترک( حــه خــک خــا طنــد ، الش 
 ؛ طرف ضهحهه شود

گـر دو نفـر در دو اتووجحـل حـه ی و وش وثاًل ا کـه خكـــک حاشنـــاع شرخـــطـور وسـاو ی ـــد 
کـه واشـحن ، تووـان ارػش داشـته حاشـد وحلحون 535وحلحون تووان و دخگری  455 فـردی 
 .  وحلحون تووان حه دخگری حدهد 43حاخد  ،شود وحلحون تووانی حه او داده وی 455

ه حه سهن شرکا . 771 مسأله گر وال وشترک )وشاع( حا توض  که اوكـان ، ا طوری است 
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هـر ، خـک اػ سـه روش خـا دو روش اػ انـواع قسـهت وضـود داشـته حاشـد تقسحن آن حـه هـر
ک  .  صححح است، ه حا رضاخت شرکا انسام شودنوع قسهتی 

گر دو نفر حه ی و وشاع در اووال عیـل شـرخک حاشـند وثاًل ا گـرم  55»؛ طور وساو کحلـو 
گــرم لوبي 55»، «انــــهــزار توو 355ت ـبــرنذ حــه قحهــ و « انــــهــزار توو 455ت ــــا حــه قحهــــکحلــو 

گرم نصود حه قحهت  45» خـک اػ  حه هر ،حا رضاختتوانند آن را  وی، «هزار تووان 355کحلو 
کنند  : سه روش عیل تقسحن 

کنند؛ سهن افراػ .1 کدام اػ اضناس را نصف  که هر   ؛ حه این ترتحب 

که ؛ سهن تعدیل .2 گرم برنذ و  55حه این صورت  گرم لوبيا حه خـک نفـر 55کحلو   کحلو 
گرم نصود حه دخگری داده شود 45و   ؛ کحلو 

که ؛ سهن رد   .3 گـرم نصـود حـه خـک نفـر و  45گرم لوبيـا و  کحلو 55حه این صورت  کحلـو 
ل  55 گرم برنذ حه دخگری داده شود و طرف او   .  هزار تووان حه دخگری حدهد 455کحلو 

؛ آن را تقسـحن نهـود، وػن خـا وقـدار دقحـق وـال توان حدون اطالع اػ گاه وی . 771 مسأله
کـه وػنـش وعلـوم  توان وقدار ناوعلووی برنذ را حا ظرف و پيهانه وثاًل وی نحسـت حـه ای 

گونه  که تقسحن وال بر اساس سـهامسهام وورد نظر تقسحن نهود و در این  ، شـرکا ووارد 
الػم ، اطــالع و علــن نســجت حــه وقــدار وــال، حــدون دانســتن وقــدار آن وهكــن اســت

 .  نحست

 تقاضای تقسحن 

گــر خكــی اػ دو شــرخک . 772 مسأله کــه ، حاشــد« ؤفــراػ»وتقاضــی تقســحن  ،ا در صــورتی 
ی حـق، بـر دخگـری نجاشـد 1ن ضـررطنحن تقسحهی ووضب وارد آوـد نـدارد اػ تقسـحن  و

طه اخنكه اوكان ؛ توان او را بر تقسحن وسجور نهود وی، اوتناع ورػد و در صورت اوتناع
   .تقسحن حه نوع دخگری غحر اػ ؤفراػ وضود داشته حاشد خا نه

گــر دو نفـر در  ،حنـابراین کــه قحهـت آنهــا حــا هـن برابــر اســت « خـک وغــاػه»و « خــک ػوــحن»ا
                                                           

 . شود عکر وی« 554»در وسألۀ ، این وورد توضحح در وورد وعنای ضرر در. 1



    / شرکت 

که تقسحن ؤفراػ و تعدیل حه خـک  هـحر، طور وساوی و وشاع شرخک حاشند و طوری است 
ل ظواستار قسهت ؤفراػ )نصف شدن ، شودووضب ضرر بر شرکا نهی طنانشه شرخک او 

م ظواهان تقسحن تعدیل حاشـد )وغـاػه حـه خـک  هر خک اػ وغاػه و ػوحن( حاشد و شرخک دو 
 . م حاخد تقسحن ؤفراػ را بپغیردشرخک دو  ، نفر و ػوحن حه دخگری برسد(

گـــر شـــرخک . 773 مسأله طنانشـــه تقســـحن ، را حنهاخـــد« تعـــدیل»تقاضـــای تقســـحن ، ا
که تقسحن تعدیل وهكن بوده و ، وهكن نجاشد خا ووضب ضرر حاشد« ؤفراػ» در صورتی 

طنـحن  تـوان او را بـر برای شرخک دخگر حق  اوتناع وضـود نـدارد و وی، حاعث ضرر نشود
   .تقسحهی وسجور نهود

گــر دو نفــر در  ،نــابراینح هــن برابــر  کــه قحهــت آنهــا حــا -« خــک وغــاػه»و « خــک ػوــحن»ا
ی و  حه - است وضـود داشـته « تعـدیل»وشاع شرخک حاشند و اوكان تقسحن طور وساو
گر خكی اػ شرکا تقاضای تقسحن ، حاشد کـه ػوـحن ، را حنهاخد« تعدیل»ا حـه ایـن صـورت 

خـک اػ ػوـحن و وغـاػه حـه  تقسـحن ؤفـراػ هـر طنانشـه، حه خک نفر و وغاػه حه دخگری برسد
کوطــک بــودن و واننــد آن حاعــث ضــرر شـود ـت  ولــی تقســحن تعــدیل ضــرر نداشــته ، عل 

کند، حاشد  .  وگرنه الػم نحست ،الػم است دخگری حا تقسحن تعدیل ووافقت 
گر خكی اػ شرکا وتقاضی تقسـحن  . 774 مسأله توانـد اػ قجـول  دخگـری وی، حاشـد« َرد  »ا

کند و طنـحن  طنحن تقسحهی ووضب وارد آوـدن ضـرر بـر او نجاشـد هرطند ،آن اوتناع 
 .  قسهتی حاخد حا رضاخت شرکا صورت پغیرد

گر تقسحن وال حاعث ضرر . 775 مسأله وثـل اخنكـه سـهن  -خكـی اػ دو شـرخک شـود  ا
کـه اوكـان ، بـرظالف شـرخک دخگـر، ای خكی اػ دو شرخک اػ ظانه کـن حاشـد  حـه قـدری 

کــن دارد حــا ط ،در ایــن صــورت -ســكونت در آن وضــود نــدارد  کــه ســهن  کســی  نانشــه 
کند، وتقاضی تقسحن حاشد 1حه ضهتی، وضود ضرر  ؛ دخگری حاخد قجول 

گر والک سهن بيشتر تقاضای تقسحن نهاخد   .  دخگری الػم نحست بپغیرد، ولی ا

تـوان شـرخک را بـر تقسـحن وـال اضجـار  ونظور اػ ضرر )که حـا وضـود آن نهی . 776 مسأله
                                                           

 .  غرض عقالیی. 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه تقسـحن وـال ووضـب شـود ن قصـی بـر ظـود وـال خـا ارػش و قحهـت آن کرد( آن است 
کاســتی حــه انــداػه کــه وعهــواًل اػ ایــن وقــدار نقــص وارد آخــد و ایــن نقــص و  ، ای حاشــد 

   ؛شود پوشی نهی طشن

کـه حـا تقسـحن آن ـت خـا انـداػۀ خـک ػوـحن وشـترک طـوری اسـت  گر وثاًل ووقعح   پس ا
ا قحهت هر سهن خا ، برداری اػ آن وضود دارداوكان بهرههرطند  ها حه  حعضی اػ سهناو 

که عرفـًا قابـل طشـن انداػه کـه ارػش سـههش ، گـردد کـن وی، پوشـی نحسـت ای  کسـی 
 1.وسجور حه پغیرفتن تقسحن نحست، شود کن وی

 تعحين سهام 

ــس اػ آنكــه وعــادل . 777 مسأله ــواع قســهت پ ــی اػ ان ــر اســاس خك ــا  - ســاػی وــال ب ح
کــه عکــر شــد گرفــت - توضــححاتی  حــدون افــراد ، حــه تعــداد ســهام وــورد نظــر صــورت 

حلكــه ؛ تواننــد ســهن وــورد نظــر ظــود را حــه دلصــواه انتصــاب نهاخنــد رضــاخت شــرکا نهی
  ؛شود انسام وی« رعهق»هر نفر حا تعحين و اظتصاص هر سهن حه 

ه گر شرکا پس اػ وعادل ،الجت   سـهن هـر، ساػی وال بر اساس خكی اػ انـواع قسـهت ا
کننـد احتحـاط وسـتحب د هرطنـ ،کـافی اسـت، شرخک را حا رضاخت خكـدخگر تعحـين 

 .  است در ههحن صورت هن اػ قرعه استفاده نهاخند

ت وعادلشاخان عکر است،  کشـی حـا عکـر وثـال در  ساػی سهام و انسام قرعـه کحفح 
 . شودوساجل حعد عکر وی

ت وعادل  . 778 مسأله ن حـه ایـن صـورت اسـت  کحفح  ساػی وال حه تعداد سـهام وعـح 
ی اسـت گـر سـهام شـرکا وسـاو کـدام نصـف  ا دو نفـرواننـد اخنكـه شـرک، که ا و بـرای هـر 

ی قسـهت وـی، وشاع وـال حاشـد گـر شـرکا طهـار نفـر و  شـودوـال حـه دو سـهن وسـاو خـا ا
ی تقسـحن ، برای هر خک اػ آنان خک طهارم وشاع وال حاشد وـال حـه طهـار سـهن وسـاو

                                                           
که در وسألۀ . 1 گـر خكـی اػ دو شـرخک، عکر شد« 542»حلكه ههان طور  گونـه وـوارد ا تقاضـای فـروش ، در این 

 .  دخگری حاخد بپغیرد، وال و تقسحن قحهت )ثهن( آن را داشته حاشد



    / شرکت 

گغشته بيان شد - گردد وی که در وساجل  کـه  - حه توضححی  و هر سـههی حـا عالوتـی 
کند نشانه   آن را اػ دخگری  .  شودگغاری وی وتهایز 

کـه ارػش قسـهت ،حه عنوان وثال گر ػوحنی   ،هـای وصتلـف آن حـا هـن برابـر اسـتا
ی وحان  حه د   نفر 2طور وساو قطعـه  2حـه ، حسحن( وشترک حاشد، حسن، علی، )وحه 

که وساحت هر تقسحن وی ی حاشد و قطعه 2شود  صقطعه وساو  ها حا عالوتی وشـص 
؛ضنوبی، شهالی، غربی، وثاًل قطعۀ شرقی ،شوندوی   

گــر ســهام شــرکا  ــا ا ، حســن، واننــد اخنكــه وــال بــين ســه نفــر )علــی، وتفــاوت حاشــد او 
ــرای علــی و خــک  ،حســحن( وشــترک حاشــد کــه خــک ششــن ب ــرای حســن و  طــوری  م ب ســو 

ــرای حســحن حاشــد کهتــرین ســهن، نصــف ب ــر اســاس  حنــدی هــا قســهتتعــداد ســهام ب
 که ارػش قسهت پس وثالً ، شود وی هـای وصتلـف آن طنانشه وال وغکور ػوحنی حاشد 

کـدام اػ آنهـا حـا  حه شش سهن قسهت وی، برابر است کـه عکـر شـد هـر  گـردد و ههـان طـور 
ل؛ شودگغاری وی عالوت اینشانه م تا شهارۀ ششن، وثاًل قطعۀ شهارۀ او     .شهارۀ دو 

 .  شودکشی وی سهام شرکا آواده برای قرعه ،حدین ترتحب 
هـــای وصتلفـــی حـــه حســـب ســـاػی ســـهام حـــه صـــورت وعـــادلشـــاخان عکـــر اســـت، 

آن را حـه اشـكال ، واننـد اخنكـه در وثـال ػوـحن، پـغیر اسـت های عقالیـی اوكـان غرض
ع ث، وستطحل، هندسی وصتلف ورح  گـر شـرکا . حنـابراین، لوػی قسهت نهاخنـد، وثل  ا

ـی راضــی شــوند وگرنــه نـوع آن نحــز حــا  ،شــودسـهام وطــابق آن قســهت وـی، حـه نــوع ظاص 
ن وی  . شودقرعه وعح 

ــی نحســت و تــاحع توافــق بــين صــاحجان  ،کشــی بــرای قرعــه   . 779 مسأله ــت ظاص  کحفح 
گغار شده( است که اضرای قرعه حه او وا کننده )فردی  ولی حاخـد ؛ سهام و فرد قسهت 

کننــده و صــاحجان ســهام ن شــدن ســهام را حــه اوــری و، قســهت  کــه وعــح  ــق نهاخنــد  عل 
کـــار را حـــه ظداونـــد وتعـــال تفـــوخض ارادۀ وصلـــوق د ر آن دظالـــت نداشـــته حاشـــد و 

ـــد ـــه 1؛نهاخن ـــه قرع ـــتن ط ـــا نوش ـــورت ســـاده ح ـــی حـــه ص ـــا  برررن قررر اغذررر    ررر  کش خ
                                                           

که قرعه ،حنابراین. 1 که قرعـه و  ،شودها انسام ویُرقعهها و کشی حا برگه در صورتی  کسی  حاخد وحتوای آنها اػ 
ی قراجن و شواهد قابل حدس نجاشد، دهد و قسهت را انسام وی  . وصفی حهاند و اػ رو



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گـــوی و  عالوـــت گحـــرد و طـــه حـــا اســـتفاده اػ  ی طـــوب و واننـــد آن صـــورت  گـــغاری رو
کشی انسام شودگردونه  .  های وصصوص قرعه 
ت . 781 مسأله کحفح  ی حاشـدطنانشه تعـ ،کشی های قرعه اػ  ، داد سـهام شـرکا وسـاو

 :  صورت عیل است

کاغغ خا ُرقعه قطعه ،تعداد شرکا   حه  ههای  گر دو نفـر حاشـند دو ؛ گردد وی هایی تهح  ا
 . شودسه قطعه آواده    ،قطعه و طنانشه سه نفر حاشند

ی قطعــه کاغــغ اســاوی شــرکا نوشــته وی بــر رو ل ، شــود های  واننــد اخنكــه در وثــال او 
ـد، «556»وسألۀ  ه شده و بـر هـر خـک نـام خكـی اػ شـرکا )وحه  ، علـی، طهار قطعه تهح 
، شــهالی، غربــی، هــا واننــد )قطعــۀ شــرقیحســحن( خــا اخنكــه اســاوی ســهن، حســن

 .  ضنوبی( نوشته شود
کــه آنهــا را ندخــده کــرده و وصفــی وــیها را وصلــوط  برگــه ،ســاس کســی  نهاخنــد و اػ 

که خكی خكی وی ظواسته کـه، رون آوردآنها را بي شود  گـر اسـاوی شـرکا  حه این صـورت  ا
ن  ، بر وافقرصحر ن  همر    ، بر آنها نوشـته شـده سـههی را )واننـد قطعـۀ شـرقی( وعـح 

کـه قطعـۀ شـرقی وـال   حـه ایـن قصـد ،شـودای حه اسـن آن سـهن در آورده وـیکرده و برگه
کــه نــام او در برگــه نوشــته شــده کــه نــاوش در آوــد، کســی حاشــد  کــس  والــک ، پــس هــر 

 ؛ حاشد وی  قطعۀ شرقی
ـق حـه نفـر حاقحهانـده  کرده و قطعۀ آظـر وتعل  کار را برای دو قطعۀ دخگر نحز تكرار  این 

  ؛شود وی
گر نام  ا ا ی برگـهسهن   او  حسـب توافـق ، هـا نوشـته شـدهها )وثاًل قطعـات ػوـحن( رو

ن شـده و برگـه، صاحجان سهام ـد( وعـح  بيـرون آورده ای اسـن خكـی اػ شـرکا )وـثاًل وحه 
ـد حاشـد و وشـاحه صـورت  فیقک  شود حه قصد وی سهن نوشـته شـده در برگـه وـال وحه 

 . دهند کشی را اداوه وی قرعه ،قجل
کحفح  ــخك   . 781 مسأله که سـهام شـرکا وتفــهای قرعه در صورت تــی اػ   دـــاوت حاشـــی 



    / شرکت 

-   کهتـرین سـهنکـه تعـداد سـهن «556»وانند وثـال دوم وسـألۀ ی خعنـ ،هـا بـر اسـاس 
گرفته شد  :  حه صورت عیل است - خک ششن در نظر 

کدام نام خكـی اػ  1هایی حه تعداد شرکا و صاحجان سهامبرگه  ی هر  تهحه شده و رو
 .  شود ویحسحن( نوشته ، حسن، شرکا )علی

که ػوحن حه سهن  بر  ،حنـدی شـده های شهارۀ اول تا ششن قسـهتدر وثال وغکور 
ل و برگــه، شــودن وــیســههی وعــح   ، وافقررصحرر ن  همرر    هــا را واننــد قطعــۀ شــهارۀ او 

که آنها را ندخده ظواسته کرده و وصفی ویوصلوط  کسی  که خكی وی نهاخند و اػ  شود 
کـس نـاوش در آن برگـه نوشـته شـده، ها را بيرون آورداػ برگه سـهن ، حه قصـد اخنكـه هـر 

نكـه سـهام او تكهحـل شـود کـه حعـد اػ آن اسـت تـا آ   وغکور )قطعۀ شـهارۀ اول( حـا آنشـه
ی برگــه بــود. حنــابراین، وــال او حاشــد گــر اســن صــاحب نصــف رو ل و ، ا قطعــۀ شــهارۀ او 

م وال اوست م و سو   ؛ دو 
ن وـی ،ساس  واننـد قطعـۀ شـهارۀ طهـارم و  ،شـودحسب توافق سهن دخگـری وعـح 

کس ناوش در برگـه نوشـته ، ها را بيرون آوردهخكی دخگر اػ برگه شـده حه قصد اخنكه هر 
کـه حعـد اػ آن اسـت تـا آنكـه سـهام او    سهن وغکور )قطعۀ شـهارۀ طهـارم( حـا آنشـه، بود

ی برگـه بـود  طنانشـه نـام. حنـابراین، تكهحل شـود وـال او حاشـد م رو ، صـاحب خـک سـو 
قطعـۀ شـهارۀ ششـن ، حاشـد و سـهن حاقحهانـده قطعۀ شهارۀ طهارم و پنسن وـال او وـی

   ؛حاشدوال صاحب خک ششن وی
لحن برگهاو   ی او  گر رو که حه عنوان قرعه ظارح شدها ا اسن صاحب خـک ششـن ، ای 

ن وـی، قطعۀ شهارۀ اول وـال اوسـت، بود شـود واننـد قطعـۀ سـاس سـهن دخگـری وعـح 
گر نام، آورند ها را حا قصد فوق بيرون ویو خكی دخگر اػ برگه شهارۀ دوم صاحب خک    ا

ی برگه بود م رو م و س، سو  م وال او ویقطعۀ شهارۀ دو  قطعـۀ ، حاشد و سهن حاقحهانـدهو 
شــهارۀ طهــارم و پــنسن و ششــن وــال صــاحب نصــف ظواهــد بــود و نحــاػی حــه بيــرون 

 ؛ آوردن برگۀ سوم نحست
                                                           

 .  در وثال فوق سه برگه. 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 .  حاشدوشاحه وثال وغکور وی ،های دخگر نحزصورت 
کت  . 782 مسأله ضـدا  - حا رعاخـت شـراخط -پس اػ آنكه سهن شرکا در وال وورد شرا

ــهن ــين س ــرای تعح ــده و ب ــر ش ــک ه ــت، خ گرف ــورت  ــه ص ـــقسه 1،قرع ــان ـ ــه پاخ ــال ح ت و
ن شـده وال هر. حنابراین، ده استــرسح ود ـشـ ونحصـر وی، خک اػ افراد در حصش وعـح 

کــه پــس اػ آن ی ــــده راضــــت حــه ســهام تعحــين شــــخكــدخگر را نسج، و نحــاػی نحســت 
   ؛دــکنن

ه ق قسهت  ،الجت  گحردالػم است وصالحه و وانند آن « َرد  »برای تحق   .  صورت 

پـس اػ آنكـه تقسـحن . حنـابراین، قابـل فسـز خـا اقالـه نحسـت ،تقسحن وال . 783 مسأله
کاوــل شــد ــی حــا رضــاخت  -خــک اػ افــراد   هــحر، اوــوال شــرکا حــا رعاخــت شــراخط آن  حت 

کردن قسهت را ندارد - سایرین  2.حق  فسز خا حاطل 

ــأله ــن وس ــه ای ــه ح ــا توض  ــده ،ح ــحن ش ــهام تقس ــوال و س ــد در او ــر حصواهن گ ــا تغح، ا ــر خ ي
کار را حا وعاولۀ ضدخدی وثل وصـالحه خـا وعاوضـه ، تعوخضی صورت دهند حاخد این 

 .  خا ظرخد و فروش و وانند آن انسام دهند

 کتی بدون قسهت وال ۀاستفاد  شرکا از وال شرا
کت را حـا  . 784 مسأله گر خكی اػ شرکا اػ دخگری حصواهد حدون اخنكـه وـال وـورد شـرا ا

کننـــشراخط وغکور در وساجل قجل قسه کننـد ـــحـه صـورت توافق، دت  ی اػ آن اسـتفاده 
کن شـود خـا اخنكـه  - وثاًل خكی اػ آنان در حصشـی اػ ظانـه و دخگـری در حصـش دخگـر سـا

بــر دخگــری واضــب نحســت  - ظانــه در هــر ســال حــه نوحــت در اظتحــار خكــی اػ آنــان حاشــد
گر بپغیرد  3.تواند حعدًا اػ رضاخت ظود برگردد وی ،بپغیرد و ا

                                                           
که نحاػ حه قرعه حاشد. 1  . در ووردی 

 . فسز خا ؤقاله در این وورد وشروع نحست. 2

ه. 3 کن شرع ب ،الجت  گر حا ـت اسـتفادۀ آنـان حكـن نهاخـد ،رای رفع نزاع و اظتالف بـين شـرکاا کحفح  ، نسـجت حـه 
که راضی نحست بر آن وسجور وی کن شرع عهل نهاخند و شرخكی   . شودحاخد وطابق حا حكن حا



    / شرکت 

  قسهت ونفعت 

که برای قسهت عکر شداح . 785 مسأله  ؛ شود ضاری نهی« ونافع»در شرکت ، كاوی 

گــر وــثاًل دو نفــر وغــاػه ت خــک ســال در خــک قــرارداد بــرای ظــود  پــس ا ای را بــرای وــد 
ــند کــرده حاش ــرخک وی، اضــاره  ــا رضــاخت خكــدخگر  آن دو در ونــافع وغــاػه ش شــوند و ح

کننـــد وی گـــر حصواهنـــد ونـــافع را قســـهت  تواننـــد اػ آن اســـتفاده  تواننـــد  وی ،کننـــدو ا
م  ــق حــه خكــی و ونــافع شــش وــاه دو  ل وتعل  کــه وــثاًل ونــافع شــش وــاه او  رضــاخت دهنــد 

ق حه دخگری حاشد توانـد  حا وضود این قسهت نحز هر خک اػ آنـان حعـدًا ویهرطند  ،وتعل 
 1.اػ رضاخت ظود برگردد

 کردن وطالجات  قسهت 
o طلج وشترک بر ذّوۀ چند نفر 

. حنـابراین، قابـل تقسـحن نحسـت، وصـول )طلب( وشترک قجـل اػ« دین» . 786 مسأله
که خک وحلحون تووان اػ  گر شصصی  طلجكار « حسحن»و خک وحلحون تووان اػ « علی»ا

ک ی حـه دو وارث ند و طلبــبوده فوت   ه ایـن دو وارثـــطنانش، ل شـودـــش ونتقـــهای و
هـا را تقسـحن  حصواهنـد طلب - شرخک هستند« علی و حسحن»که در طلب ظود اػ  -

کــهکننــد  را بــرای « حســحن»را بــرای خكــی و طلــب اػ « علــی»طلــب اػ  )حــه ایــن صــورت 
کـه هـر، دخگری قرار دهند(  هـر، خـک اػ آنـان طنحن تقسحهی حاطل اسـت و در صـورتی 

کند کدام اػ طلب  .  هر دو وارث در آن سهن ظواهند داشت، ها را وصول 
در  اد وصـالحهتواننـد اػ قـرارد برای رسـحدن حـه طنـحن هـدفی ویشاخان عکر است، 

که رحا خا اشكال شرعی دخگری پيش نحاخد کننـد وواردی  وثـل آنكـه خكـی اػ ؛ اسـتفاده 
تهــام ســهن طلــب ظــود اػ علــی را در وقابــل تهــام ســهن تــو اػ : آنــان حــه دخگــری حگوخــد

کردم و دخگری هن بپغیرد  2.طلب حسحن وصالحه 

                                                           
 .  ههان. 1
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o طلج وشترک بر ذّوۀ يک نفر 
گر دو نفر طلب وشترکی اػ خک حده . 787 مسأله طنانشـه خكـی ، كار داشـته حاشـندا

کــه حــدهكار قصــد ، دو  اػ آن ســهن ظــودش اػ طلــب را وصــول نهاخــد )حــه ایــن صــورت 
که حه این شرخک وی  ادای سهن او اػ طلب وشترک حاشد و او نحـز، دهدنهاخد آنشه را 

کـه در  ی حاشـد  خافـت نهاخـد و حاقحهانـدۀ طلـب وـال شـرخک و آن را حه ههحن قصـد در
ۀ حدهكار حا حاشـد  وحل  اشكال وی، تقسحن شدن دین حا طنحن توافقی، قی است(عو 

ــود ــورد آن تــرک نش ــاط در و ــای احتح ــات وقتض ــدف ؛ و وراع ــرای ه ــاخگزین ب دو راه ض
 .  شود در وسألۀ حعد عکر وی ،وغکور

برای رسحدن حه هـدف وـغکور در وسـألۀ قجـل )ضـاخگزین تقسـحن طلـب  . 788 مسأله
 : شودنهاد ویدو خا طند طلجكار اػ خک حدهكار( دو روش پيش

کـدام اػ دو طلجكـار .الف کنـد تـا حصشـی اػ طلـب وشـترک را  ،هـر  دخگـری را وکحـل 
گـرفتن( کرده و پس اػ وصول و قـجض )تحویـل  سـهن شـرخكش ، برای هر دو نفر وصول 

ی حه ظودش قرض الحسنه دهد و حعدًا نحـز دو شـرخک اقـدام  اػ طلب را حه وکالت اػ و
 1.نهاخند حه تسوخه حساب وی

که قصد وصـول سـهن ظـوخش را داردط .ب طـور نقـد  آن را حـه حـدهكار حـه، لجكاری 
خافت نهاخد    2.حفروشد و ثهن آن را در

 کردن بدهکاری  هاقسهت 
گـر دو خـا طنـد نفـر حـه . 789 مسأله کردن حدهی )دین( صححح نحست و ا طـور  تقسحن 

 .  این حدهی قابل تقسحن نحست، وشترک حه خک خا طند نفر حدهكار حاشند

گر ،حنابراین اػ افـراد  - طور وشاع در وعـاوالت حـه صـورت نسـحه دو نفر اووالی را حه ا
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    / شرکت 

د خـا خـک فـرد ـۀ آن دو - وتعد  در ، نسـجت حـه ثهـن وعـاوالت حـدهكار شـود ظرخـده و عو 
نــی اػ حــدهی کــه قــرار حگغارنــد حصــش وعح  ــه  وربــوط حــه خكــی اػ ، ها صــورتی  آن دو و حقح 

کـه سررسـحد آنهـا فـرا رسـحدهوـثاًل قـرار حگغارنـد طـک، وربوط حه دخگـری حاشـد ، هـایی 
کــه سررســحد آن فــرا نرســحدهو طــک آن دو حاشــد وربــوط حــه خكــی اػ  وربــوط حــه ، هــایی 

کدام نسجت حه طـک ،دخگری حاشد که هر  کـه در اظتحـار دخگـری اسـت طوری  هـایی 
دیـن ههشنـان حـه صـورت  طنحن قراری حاعث تقسحن حـدهی نشـده و، حدهكار نجاشد

 .  واندوشترک و وشاع حاقی 

 .  شود در وسألۀ حعد عکر وی ،راه ضاخگرین برای این هدف
کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد . 791 مسأله ــا توضــححی  ، راه ضــاخگزین تقســحن حــدهی ح

کـه هـر خـک اػ دو شـرخک 1«ضهانت شرعی نقل دین» ـت  کحفح  حصـش ، اسـت حـه ایـن 
نی اػ حدهی دخگری را ضاون شود و الػم است طلجكاران نحز قجول نهاخند  .  وعح 

کــاال حــه ،نــوان وثــالحــه ع ــد و علــی شــرخک حاشــند و اقــدام حــه ظرخــد  گــر وحه  طــور  ا
ــدهكار حاشــند ــه آن دو ح ــن حاحــت ح ــه ، وشــاع اػ حســن و حســحن نهــوده و اػ ای طنانش

کـه تهـام طلـب حسـن حـه عهـدۀ علـی و تهـام طلـب حسـحن حـه  کنند  کاری  حصواهند 
د حاشد کنند وی ، عهدۀ وحه   :  توانند حه این صورت عیل عهل 

د اػ حدهی حه حسن را ضهانت نهوده  د نحز سـهن علـی اػ  2علی سهن وحه  و وحه 
کنــد و طلجكــاران )حســن و حســحن( نحــز قجــول  حــدهی وربــوط حــه حســحن را ضــهانت 

که حا این دو ضهانت تهام حدهی وربوط حه حسن بـر عهـدۀ علـی ثاحـت شـده و ، کنند 
ـد ثاحـت وی ـف حـه  گـردد و تهام حدهی وربـوط حـه حسـحن بـر عهـدۀ وحه  کـدام ووظ  هـر 

 .  پرداظت قسهت ظوخش اػ حدهی است
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  قسهت وال وقفی 

که حصش وشاعی اػ آن وقـف شـده . 791 مسأله کـه صـاحجش  - والی  واننـد ػوحنـی 
کـردن اػ حصـش غحـر وقفـی ضـدا  وی - نصف وشـاع آن را وقـف نهـوده تـوان حـا قسـهت 

   .نهود

در  واننـد آنكـه دو نفــر؛ در وـورد دو وقـف وصتلـف نحـز ضـاری اسـت ،ههـحن حكـن
کــرده  ولكــی حــه طــور وشــاع شــرخک حاشــند و هــر خــک ســهن ظــود را بــر نســل ظــود وقــف 

   1.حاشد
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 مزارعه

 تعريف و اقسام وزارعه
کــه بــر اســاس آن 1قــراردادی اســت بــين والــک ػوــحن« وزارعــه» . 792 مسأله  و ػارع 
تی در اظتحــار ػارع قــرار وی، والــک کنــد و هــر دو در ػوــحن را بــرای وــد   دهــد تــا زراعــت 

که قـرار ویآحه دست  وحصول توضـحح آن در ؛ شـرخک حاشـند، گغارنـد وده حه نسجتی 
 .  شودوسأله حعد عکر وی

 :  وزارعه دو نوع است . 793 مسأله
که طی  آن وعاوضـه، این نوع وزارعه؛ «عاوضیو»وزارعه  .الف  ای  قراردادی است 

 : شودحه صورت عیل واقع وی
گر حغر اػ ػارع حاشد - گـغار وـی، والک، ا ی وا ر اػای اخنكـه ػارع کنـد دػوـحن را حـه و

نی اػ وحصول نحز  عهده کسر وعح  ن برای وزارعه شود و  ت وعح  دار عهل زراعت در ود 
 .  وربوط حه والک حاشد

گر حغر اػ والک حاشد - ن بـرای وزارعـه ػارع عهده، ا ت وعح  دار عهل زراعت در ود 
نـی اػ وحصـ کسـر وعح  کـرده و  گـغار  ی وا ول نحـز شود در اػای اخنكه والـک ػوـحن را حـه و
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ــا  وربــوط حــه ػارع حاشــد و ػارع حــق  نگهــداری و پــرورش ســهن ظــوخش اػ وحصــول را ت
ت تعحين شده داشته حاشد  .  انتهای ود 

ـد و ولتـزم وـی ،حنابراین شـود در وزارعـۀ وعاوضـی ػارع در قجـال والـک ػوـحن وتعه 
ــرای وزارعــه ت تعحــين شــده ب ــد و اػ طرفــی ،کــه در وــد  ــت زراعــی نهاخ ــه فعالح   اقــدام ح

ــد وــی کاشــت زراعــت در والــک ػوــحن نحــز در قجــال ػارع وتعه  ی اســتحقاق  کــه و شــود 
ػوحن والک و نگهداری و پرورش سهن ظوخش اػ وحصـول را تـا انتهـای ػوـان وزارعـه 

 .  حاشد داشته
کـه احكـام آن در ایـن فصـل بيـان ، این نوع وزارعه وزارعۀ اصطالحی فقهی اسـت 

 .  شودوی
کـه در  والـک حـه ػارع اعن و اضـاػه وی، نوع وزارعهدر این ؛ «ؤعنی»وزارعه  .ب دهـد 

ی وشغ  نـــت وعح  ـــآوـده حـه نسجت ــــحه دس ولــت شود و در وحصــول حه زراعــػوحن و
 .  حاشدشرخک حاشند و وشتهل بر نوعی اػ وعاوضه نهی - نصف، وثاًل نصف -

 ؛ حا وزارعۀ وعاوضی وتفاوت است، حعضی اػ احكام وزارعۀ اعنی . 794 مسأله

کـه  ،هله اخنكه در وزارعۀ اعنیاػ ض  ت الػم نحست و تا ػوانی  ص نهودن ود  وشص 
ـا در وزارعـه ؛ وزارعه حاقی است، اػ قرارداد ظوخش ونصرف نشده، خكی اػ دو طرف او 

کــــه توضــــحح آن در وســــألۀ  گــــردد  ص  ت وزارعــــه وشــــص  « 653»وعاوضــــی حاخــــد وــــد 
 1.شود اطل ویخک اػ والک و ػارع ح وزارعۀ اعنی حا فوت هر؛ آود ظواهد
خـک اػ ػارع و والـک  اسـت و هـحر « الػم»وزارعۀ وعاوضـی اػ عقـدهای  . 795 مسأله

ر در قرارداد ت وقر  کـار درفسـز آن را ندارنـد و ػارع نحـز و حـق  ، قجل اػ ود    لـزم حـه انسـام 
ت وغکور وی  ؛ حاشد ود 

وگــر آنكــه والــک خــا ػارع در ضــهن قــرارداد وزارعــه بــرای ظــود حــق  فســز قــرار داده 
ـف شـرط و واننـد آن  حاشد خا شرعًا حق  فسز برای والک خـا ػارع حـه ضهـت ظحـار تصل 

 .  خا آنكه حا توافق هن قرارداد را ؤقاله نهاخند، ثاحت حاشد
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کـه  توانـد اػ اضـاػه والـک ویحنـابراین،  1.است« ضایز»وزارعۀ اعنی عقد  . 796 مسأله ای 
ف در ػوحنش حـه ػارع داده اسـت کـار لـزم حـه ادبرگـردد و ػارع نحـز و، ضهت تصر  اوـۀ انسـام 

گاه ظواسـته حاشـد وی کـار نحست و هر  طـه اخنكـه بـرای وزارعـه ؛ ظـودداری نهاخـد توانـد اػ 
ی را برای آن در نظر نگرفته حاشند ت ػوانی تعحين شده حاشد خا ػوان ظاص   ؛ ود 

نــی فســز نكننــد  کــه وزارعــه را تــا ػوــان وعح  کننــد  گــر شــرط  ــه ا شــرط صــححح ، الجت 
کنــد؛ حاشــد یاســت و عهــل حــه آن واضــب و گــر خكــی اػ دو طــرف فســز  ، حــا ایــن حــال ا

ت وصالفت حا شرطهرطند  ،شود وزارعه فسز وی ی حه عل  کرده است، و  .  گناه 

 شرايط اصل وزارعه
ــق شــدنش وی 2«عقــد»قــرارداد وزارعــه  . 797 مسأله الػم اســت ، حاشــد و بــرای وحق 

گحرد «اخساب و قجول»  .  صورت 

ــد و  . 798 مسأله ــه دو صــورت ، فــروشاخســاب و قجــول در وزارعــه نحــز ههاننــد ظرخ ح
 ؛ قابل انسام است« عهلی»و « لفظی»

ػوحن را برای زراعت حـه »: حه ػارع حگوخد 3وثل اخنكه صاحب ػوحن حه قصد وزارعه
کـردم گغار  کـردم»: و ػارع هـن حگوخـد« تو وا ، والـک خـا حـدون اخنكـه حرفـی بزننـد« قجـول 

گغار   .  عاطاتی()وزارعۀ و کند و ػارع قجول نهاخدػوحن را حه ػارع حه قصد زراعت وا

کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد  وی ،ههحن طور توانند قراردادی را حه صورت 
کنند  .  انسام وزارعه اوضا 

ع  شرايط والک زوحن و زار
والک و ػارع در وزارعه حاخد ناحـالغ و دیوانـه و سـفحه نجاشـند و وزارعـه را  . 799 مسأله

   .حا قصد و اظتحار انسام دهند

                                                           
 .  عکر شده است« 54» ۀتوضحح وعنای عقد ضایز در وسأل. 1
 . استتوضحح داده شده « 53»وعنای عقد در وسألۀ  2

ت آن. 3  .حا رعاخت شراخط صح 
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کــه ،ههــحن طــور  گــغار وــی کســی  کنــد نســجت حــه آنشــه حــا ػوــحن را بــرای وزارعــه وا
والـک خـا در حكـن والـک )واننـد وکحـل خـا ولـی   1،گـغارد وزارعه در اظتحـار دخگـری وی

ف در اوــوال ظــود  کــه اػ تصــر  ی( حاشــد و نحــز ضــزء ســایر افــرادی  شــرعی والــک خــا وتــول 
س)وانند و2اند وهنوع  .  نجاشد 3(فل 
س بودن ػارع اشكال ندو . 811 مسأله ی ویفل َ تواند حـدون اضـاػه اػ طلجكـاران  ارد و و

ی در اوـــوال ؛ اقـــدام حـــه وزارعـــه نهاخـــد ف و کـــه وزارعـــه ووضـــب تصـــر  وگـــر در صـــورتی 
 4.ظودش حاشد

 شرايط صّحت وزارعه
حاخـد شـراخط عیـل در آن  ،برای آنكه وزارعه حه صورت صححح واقـع شـود . 811 مسأله

 : رعاخت شود

 ؛ وورد زراعت وعلوم حاشد .1
ت وزارعه  .2   ؛ وعلوم حاشدود 
 ؛ ػوحن وورد زراعت وعلوم حاشد .3 
 ؛ ػوحن قابل زراعت حاشد .4 
که حه عهدۀ هر .5   ؛ خک است وعلوم حاشد وصارضی 
نی اػ وحصول ػوحن قرار داده ،خک اػ ػارع و والک برای هر .6   ؛ شود سهن وعح 
کسری اػ وحصول حاشد .7   .  سهن ػارع و والک حه صورت درصدی خا 

                                                           
کـه سـاحقًا بيـان شـد الػم نحسـت فـرد. 1 کـه حـا  ،ههان طـور  کـافی اسـت  والـک عـحن و ونفعـت ػوـحن حاشـد و 

ف در ػوحن را داشته حاشد  .  اضاره و وانند آن اظتحار تصر 

 .  شود عکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضحح وربوط حه این افراد. 2

کــه و ،ونظــور. 3 ف در اوــوالش وهنــوع   رشكســتۀشصصــی اســت  کن شــرع او را اػ تصــر  اقتصــادی شــده و حــا
 . نهوده است

کرده است، ونظور. 4 ف در آن ونع  ی را اػ تصر  کن شرع و که حا  . اووالی است 



    / وزارعه 

 2 . زراعت وعلوم باشدوورد 
نـــی را در نظـــر دارنـــد . 812 مسأله گـــر زراعـــت وعح  ن ، ا حاخـــد آن را هنگـــام وزارعـــه وعـــح 

ــد ــثالً ؛ نهاخن ــت و ــرنذ اس ــر ب گ ــدم و ا گن ــا  ــت خ ــرنذ اس ــد ب کنن ن  ــح  ــوع اػ آن ، وع ــدام ن ک
نی را در نظر ندارند؛ حاشد وی گر زراعت وعح  تعحين الػم نحست و اظتحار حـا ػارع ، ولی ا

 .  است

گر ز ،ههحن طور که در نظر دارند وعلوم حاشدا  .  تصرخح حه آن الػم نحست، راعتی را 

 1 .وّدت وزارعه وعلوم باشد 
ت  . 813 مسأله ت وزارعــه حاخــد بــرای دو طــرف قــرارداد وعلــوم حاشــد و تعحــين وــد  وــد 

 : حه هر خک اػ دو صورت عیل صححح است ،ػوان وزارعه
ل آن را وعح   .الف کنند و آظر آن را وقتاو   .  قرار دهند آودن وحصولحه دست  ن 

ت ػوان را حا  .ب کننـد« سال»خا « فصل»خا « واه»ود  ـه حاخـد ؛ و وانند آن تعحـين  الجت 
ت ػوـــان حـــه انـــداػه کـــه وـــد  آوـــدن وحصـــول در آن عرفـــًا اوكـــان حـــه دســـت  ای حاشـــد 

کهتر حاشد داشته ت وغکور  گر ود   .  وزارعه حاطل است، حاشد و ا
کـرده حاشـند . 814 مسأله تی را تعحين  گر برای وزارعه ود   کـه وعهـواًل وحصـول در آن ا

ت تهـام شـود و وحصـول، آخـد ویحـه دسـت  فاقـًا وـد  طنانشــه ، نحاخـدحـه دسـت  ولـی ات 
ت که حا تهام شـدن وـد  ت این بوده  فاقـًا هرطنـد  ،ونظور دو طرف هنگام تعحين ود  ات 

گــغاردن  ،وحصــول حــه دســت نحاوــده حاشــد وزارعــه تهــام شــود در ایــن صــورت حــاقی 
 ؛ اشكال ندارد زراعت حا رضاخت طرفحن

گـر والـک راضــی نشـود ـا ا گــر  وی، او  کــه زراعـت را حشحنـد و ا کنـد  توانـد ػارع را وادار 
ولـی ؛ الػم نحسـت عـوض آن را حـه او حدهـد، برای طحدن زراعـت ضـرری حـه ػارع برسـد

که زراعت در ػوحـنش حهانـد ػارع نهی کند  ػارع حاضـر هرطنـد  ،تواند والک را وسجور 
   .حه پرداظت اضرت حاشد
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 5 .زوحن وورد زراعت وعلوم باشد 
کــار  . 815 مسأله کــه حــا هــن در  کــه والــک طنــد قطعــه ػوــحن داشــته حاشــد  در صــورتی 

ن نهاخند، کشاورػی تفاوت داشته حاشند گـر فرقـی ؛ حاخد هنگام وزارعه آن را وعح  ولی ا
کدام اػ ػوحن تعحين الػم نحست و والک وی، نداشته حاشند هـاخش را حـه ػارع  تواند هر 

 .  حدهد

 7 .زوحن قابل زراعت باشد 
گــر زراعــت در ػوــحن وهكــن نجاشــد . 816 مسأله وثــل آنكــه ػوــحن نهكــزار بــوده و  ،ا

خا ػوـحن آب نداشـته حاشـد و نتـوان حـا حفـر  کاشت وحصول در آن اصاًل وهكن نجاشد
صـال حــه قنـات خــا طشـهه و واننــد آن ، آب وـورد نحــاػ زراعـت را تــأوحن نهــود، طـاه خــا ات 

 .  وزارعه حاطل است

گــر ،ههشنــحن ــت پــيش ا وــثاًل آب اػ ، آوــدی زراعــت در ػوــحن وهكــن نشــود حــه عل 
، ػوــحن قطــع شــود و فــراهن نهــون آب بــرای زراعــت حــه صــورت دخگــر نحــز وهكــن نجاشــد

 . شود وزارعه حاطل وی

گــر زراعــت فعــاًل در ػوــحن وهكــن نجاشــد . 817 مسأله کــه ، ا کننــد  کــاری  ــا حتواننــد  او 
ولـی حتـوان حـا حفـر طـاه خـا  ،وانند اخنكه ػوحن آب نداشته حاشـد - زراعت وهكن شود

صــال حــه قنــات خــا طشــهه وزارعــه صــححح  - آب وــورد نحــاػ زراعــت را تــأوحن نهــود، ات 
   .است

گر ػارع اػ این اور اطالع نداشته و قرارداد وزارعه وشروط حه ایـن شاخان عکر است،  ا
کـه ػوـحن هنگـام تحویـل حـه ػارع دارای آب حاشـد توانـد وزارعـه را فسـز ػارع وـی، بوده 

 .  نهاخد

گــر ػارع حــدون عــغر زراعــت نكنــد . 818 مسأله ف او بــوده و ه ػوــحن در تصــر  طنانشــ، ا
فی نداشته اسـت حاخـد اضـرت الهثـل اسـتفاده اػ ػوـحن را حـه والـک ، والک در آن تصر 

 .  حدهد
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 3 .که به عهدۀ هر  يک است وعلوم باشد وخارجی 
که الػم است هـر خـک اػ دو طـرف بـر هنگام وزارعه حاخد هزخنه . 819 مسأله عهـده  هایی 
کشاورػی و واننـد آن، کود، وانند حغر -گحرند  کننـد - لواػم  ن  گـر وصـارضی ؛ را وعـح  ولـی ا

 . الػم نحست حه آن تصرخح نهاخند، طور وعهول وعلوم حاشد خک است حه که حه عهدۀ هر

 6 .ع و والک سهن وعّحنی از وحصول زوحن قرار داده شود  برای هر  يک از زار
سـههی اػ ، خک اػ ػارع و والـک ػوـحن ی هرهنگام قرارداد وزارعه حاخد برا . 811 مسأله

 ؛ خک وعلوم حاشد هر وحصول آن قرار داده شود و نحز سهن

ه گر سهن والک و ػارع وعلوم حاشـد ،الجت  کـه عرفـًا نحـاػ حـه عکـر آن نجاشـد، ا ، طـوری 
 ؛ تصرخح حه آن الػم نحست

گر تعحين سهن سود هر . 811 مسأله کننـد ا گـغار  خـا وـثاًل بـرای  خک را حه توافق حعدی وا
وزارعـه ، وجلغـی پـول قـرار دهنـد، خكی اػ دو طرف حه ضـای سـههی اػ وحصـول ػوـحن

 .  حاطل است

 4 .ع و والک کسری از وحصول باشد ، سهن زار  به صورت درصدی يا 
خــک اػ ػارع و والــک حــه صــورت وقــدار ثاحــت  تعحــين ســهن وحصــول هــر . 812 مسأله

کسـری  گـرم 555واننـد  -غحر  حاخـد حـه حلكـه تعحـين سـهن آنـان ؛ صـححح نحسـت - کحلـو 
ــدی اػ وحصــول حاشــد ــا درص کســری خ م ؛ صــورت  کــه خــک ســو  ــه ایــن صــورت  وــثاًل ح

م آن برای والک ػوحن حاشـد درصـد وحصـول ػوـحن  35خـا  وحصول برای ػارع و دو سو 
کدام قرار دهند    ؛را برای هر 

ــه ــده ،الجت  ن ش ــد وعــح  ــا درص ــر خ کس ــت  ــحن ، الػم نحس ــول ػو ــام وحص ــاع در ته وش
گر . حنابراین، حاشد کـدام نصـف وحصـول ، سـهن ػارع و والـک، در قرارداد وزارعها هـر 

کــه ســهن ػارع اســت در  کــل  وحصــول  کــه نحهــی اػ  ن شــود و توافــق نهاخنــد  ػوــحن وعــح 
 .  وزارعه صححح است، قطعۀ شهالی ػوحن حاشد
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نـی اػ وحصـول . 813 مسأله که وقـدار وعح  گر والک حا ػارع قرار حگغارد  تـن  3وـثاًل  - ا
گنــدم کننــد بــرای خكــی حاشــد و - اػ  ن بــين ظودشــان تقســحن  ــه را حــه نســجت وعــح  ، حقح 

ــت ــل اس ــه حاط ــد  ،وزارع ــغکورهرطن ــهن و ــت س ــد اػ برداش کــه حع ــد  وقــداری اػ ، حدانن
 ؛ واند وحصول برای قسهت بين طرفحن حاقی وی

ــه کاشــته شــده  ،الجت  کــه حــه انــداػۀ حــغرهای  گــر قــرار حگغارنــد وقــداری اػ وحصــول  ا
کـه دولـ، است کـرده )و حـه والـک  ت ویخا وقـدار ظراضـی را  گحـرد اػ وحصـول اسـتثنا 

کــه ظــراح را پرداظــت نهــوده داده شــود( و حاقحهانــده بــين دو طــرف حــه کســی   حــغر خــا 
گردد کسری خا درصدی تقسحن   .  وزارعه صححح است، نسجت 

ک ػارع حــا والــک در وحصــول . 814 مسأله ــت اشــترا کــه ، کحفح  تــاحع قــراردادی اســت 
   .بين آن دو واقع شده است

خــش ،گنــدم وزارعــه توافــق شــده وــثاًل در زراعــتد گــاهی در عقــ  ــه و او اػ ػوــان رو لح 
 ؛ نصف شرخک حاشند، حه نسجت نصف، ػنی آن ضوانه

گنــــدم عــــنادر تهــــام وحصــــول  ،صــــورت در ایــــن  ســــجوس و واننــــد آن ، کــــاه، اػ 
 ؛ شرخكند

گنـدمگاهی در قـرارداد توافـق شـده فقـط در دانـه  حـه نسـجت وـغکور شـرخک ، هـای 
کاه و وانند آن وال صاحب حغر استدر ا؛ حاشند  .  ین صورت 

ـت شاخان عکر اسـت،   کحفح  کـه تصـرخحی در قـرارداد وزارعـه نسـجت حـه  در وـواردی 
ک والــک و ػارع نشــده و قــرارداد حــدون قحـد و شــرط واقــع شــده در  والــک و ػارع، اشـترا

کسری تعحين شده  .  حاشندشرخک وی، تهام وحصول حه نسجت 

کــردن  . 815 مسأله گــر حعــد اػ ضهــع  ت وزارعــها خشــۀ ، وحصــول و تهــام شــدن وــد  ر
طنانشه شـرط ، زراعت در ػوحن حهاند و سال حعد دو ورتجه سجز شود و وحصول دهد

خشـه شـرخک حاشـند کـه در ر م، نكرده حاشند  ـق حـه والـک حـغر ، وحصـول سـال دو  وتعل 
 .  است
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ع  فوت والک يا زار
گر حعد اػ انعقاد قرارداد وزارعـ . 816 مسأله وزارعـه ، ردوالـک خـا ػارع حهحـ 1وعاوضـی ۀا

کرده وی، ظورد و وارثان هن نهی حه  که فوت  کسی   ؛ شوند ضانشحن 

ه که ػارع ظودش زراعـت را انسـام دهـد ،الجت  کرده حاشند  ، طنانشه در وزارعه قحد 
که فقط زراعت گرفته حاشد طوری  ی ، شصص ػارع وورد قرارداد وزارعه قرار  حـا فـوت و

 . شود وزارعه حاطل وی
گــر در وزارعــه شــرط  . 817 مسأله کــه ػارع ظــودش زراعــت ا شــده حاشــد )نــه قحــد( 

ی وزارعه صححح است و والک وی 2،کند کـه حا فوت و تواند راضی شـود تـا فـردی 
کار را انسام دهد ورثۀ ػارع تعحين وی که وی، کنند  توانـد وزارعـه را فسـز  ههشنان 

 .  کند

کــه حســب عقــد وزارعــه . 818 مسأله کارهــایی  گــر  ــه  - ا طــه حــه صــورت قحــد و طــه ح
که ظودش انسـام دهـدبر ع - صورت شرط در هنگـام فـوت ػارع تهـام  ،هدۀ ػارع بوده 

هرطنـد ػوـان برداشـت وحصـول نرسـحده حاشـد و ، وزارعه صححح اسـت، شده حاشد
ی اػ وحصول را ارث وی تواننـد والـک  برنـد و آنـان وی در این صورت ورثۀ ػارع سهن و

ت وزارعه در  که سههشان اػ زراعت تا تهام شدن ود  کنند   .  ػوحن حاقی حهاندرا وادار 

 وزارعۀ باطل
گــر حعــد اػ زراعــت حفههنــد وزارعــه حاطــل بــوده . 819 مسأله ــق حــه، ا  طنانشــه حــغر وتعل 

کــه حــه دســت وی، والــک ػوــحن بــوده وــال اوســت و حاخــد وــزد ػارع ، آخــد وحصــولی هــن 
کـه )اضرت الهثل( و هزخنـه کـه انسـام داده و اضـرت الهثـل ابـزار و وسـاخلی را  هـایی را 

ق حه ػارع بو گرفته ده و در آن ػوحن حهوتعل     ؛حه او حدهد، کار 

گر ػارع ا ا ق حه اوست و حاخد ، والک حغر بوده، او  اضرت الهثل ػوحن وحصول وتعل 
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کــه بــرای آن زراعــت حكــار رفتــه و نحــز هزخنــه و ابــزار و وســایل کــه  والــک ػوــحن  هایی را 
 . حه او بپرداػد، والک برای زراعت انسام داده

گر در هنگام انعقـاد قـرارداد وزارعـهدر هشاخان عکر است،  والـک خـا ، ر دو صورت ا
ی در عقـد وزارعـه ن شـده بـرای و که سـهن وعـح  ه داشته  در فـرض صـححح  - ػارع توض 

ی حاحت ػوحن - بودن آن وسایل خـا دسـتهزدش ، احتهال دارد اػ استحقاق وعهولی و
کهتـر حاشـدهزخنه )اضرت الهثل( و نحز ـل شـده  کـه وتحه  ی  در ایـن، هـایی  صـورت و

خـادی حـه وـی 1وستحق  ههان وقدار تعحين شـده در قـرارداد حاشـد و پرداظـت وقـدار ز
ی واضب نحست  .  و

ق حه ػارع حاشد و حعد اػ زراعت حفههند وزارعه حاطل بـوده . 821 مسأله گر حغر وتعل  ، ا
کــه حــا اضــرت خــا حــدون اضــرت زراعــت در ػوــحن ، طنانشــه والــک و ػارع راضــی شــوند 

ــد ــر ،حهان گ ــدارد و ا ــكال ن ــود اش ــک راضــی نش ــق  دارد ػارع را ، وال ــه ح ــه اخنك ــجت ح نس
کنــد ، خــا نــه - وقــت طحــدنش نرســحده حاشــدهرطنــد  - وسجــور حــه طحــدن وحصــولش 

   ؛وسأله وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

ه گر ػارع ظود قصد برداشت زراعت اػ ػوحن را دارد ،الجت   توانـد ػارع را والک نهی ،ا
خافت اضرت و طه حدون اضرت  - گغاردن زراعت نهاخد -طه حا در  .  وادار حه حاقی 
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 مساقات و مغارسه

 تعريف و اقسام وساقات
کــه صــاحب درظتــان  ،«ســاقاتو» . 821 مسأله ــردی  کــه طــی  آن ف ــراردادی اســت  ق

تی در اظتحار دخگری )حاغجان( قرار وی، و وانند آن است 1وحوه دهـد تـا  آنها را برای ود 
کند )وثاًل آبيـاری نهـوده و آنهـا را پـرورش دهـد( و هـر دو درحه آنها رس  وحصـول حدگی 
که قرار وی ،آودهحه دست   .  شرخک حاشند، گغارند حه نسجتی 

 : وساقات دو نوع است . 822 مسأله
کـــه طـــی  آن ، ایـــن نـــوع وســـاقات؛ «عاوضـــیو»ســـاقات و .الفففف قـــراردادی اســـت 

رش درظتـان وحـوه و گحرد بين عهل حاغجانی و نگهداری و پـرو ای صورت وی وعاوضه
ص ت وشص  نـی اػ ، وانند آنكه بر عهدۀ حاغجان است در ود  در وقابل اخنكه سهن وعح 

که ظواهد آود - وحصول برای حاغجان حاشد و حاغجـان حـق  نگهـداری  - حا توضححی 
 .  و پرورش سهن ظوخش اػ وحصول را تا انتهای ػوان تعحين شده داشته حاشد

ـد و ولتـزم در وساقات وعاوضی  ،حنابراین حاغجان در قجال صاحب درظتان وتعه 
ت تعحـــين شـــده بـــرای وســـاقاتوـــی کـــه در وـــد  ـــت حاغجـــانیاقـــدام حـــه فع ،شـــود  ، الح 

                                                           
ف در درظتان را داشته حاشد. 1 که حا اضاره و وانند آن اظتحار تصر  کسی   .  خا 
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 نگهــداری و پــرورش درظتــان و وحصــول آنهــا نهاخــد و اػ طرفــی صــاحب درظتــان نحــز
د وی ی اػ وتعه  ر شـده بـرای و که حاغجان استحقاق نگهداری و پرورش سهن وقر  شود 

ن شده برای وساقات داشته حاشد ،را در حاعوحصول  ت وعح   .  در ود 
کـه احكـام آن در ایـن فصـل  ،این نوع وساقات ههان وساقات اصـطالحی اسـت 

 .  شود بيان وی
صـاحب درظتـان وحـوه و واننـد آن حـه ، در این نوع وساقات؛ «ؤعنی»وساقات  .ب

کـه وشـغول حاغجـانی حاغجان اعن و اضاػه وی رش آنهـا شـود و در نگهـداری و پـرو، دهد 
نحــه دســت  وحصــول شــرخک حاشــند و  - نصــف، وــثاًل نصــف - آوــده حــه نســجت وعــح 

که در وورد )الف( بيان شد نحست  .  وشتهل بر نوعی وعاوضه حا توضححاتی 

ــر اســت،  ــاقاتشــاخان عک ــوع وس ــن ن ــی اػ احكــام ای ــی ، حعض ــا وســاقات وعاوض ح
ص  ،اػ ضهلـــه اخنكـــه در وســـاقات اعنـــی؛ وتفـــاوت اســـت ت الػم وشـــص  نهـــودن وـــد 

کـه خكـی اػ دو طـرف وسـاقات ، اػ قـرارداد ظـوخش ونصـرف نشـده، نحست و تا ػوـانی 
کـــه ؛ حـــاقی اســـت گـــردد  ص  ت وســـاقات وشـــص  ـــا در وســـاقات وعاوضـــی حاخـــد وـــد  او 

ــد آوــد« 632»توضــحح آن در وســألۀ  ــا فــوت هــر ،و نحــز ظواه ــی ح خــک اػ  وســاقات اعن
 1.شود والک و حاغجان حاطل وی

خــک اػ حاغجــان و  اســت و هــحر « الػم»ضــی اػ عقــدهای وســاقات وعاو . 823 مسأله
ر در قـرارداد ت وقـر  فسـز آن را ندارنـد و حاغجـان نحـز حـق  ، صاحب درظتان قجل اػ وـد 

کار درو ت وغکور وی  لزم حه انسام   ؛ حاشد ود 

بـرای ظـود حـق   وگر آنكه صاحب درظتان خـا حاغجـان در ضـهن قـرارداد وسـاقات 
عًا حـق  فسـز بـرای صـاحب درظتـان خـا حاغجـان حـه ضهـت فسز قرار داده حاشد خا شـر

ف شرط و وانند آن ثاحت حاشد  .  خا آنكه حا توافق هن قرارداد را ؤقاله نهاخند ظحار تصل 

صـــاحب درظتـــان حنـــابراین،  2.اســـت« ضـــایز»وســـاقات اعنـــی عقـــد  . 824 مسأله
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    / وغارسه و وساقات 

ف در درظتان حه حاغجـان داده اسـت تواند اػ اضاػه وی که ضهت نگهداری و تصر  ، ای 
گاه ظواسته حاشد ویردد و حاغجان نحز وبرگ کار نحست و هر  توانـد اػ  لزم حه اداوۀ انسام 
ت ػوانی تعحين شده حاشـد خـا ػوـان ؛ ظودداری نهاخد کار طه اخنكه برای وساقات ود 

ی را برای آن در نظر نگرفته حاشند  ؛ ظاص 

ه  نی فسـز نكننـد ،الجت  که وساقات را تا ػوان وعح  کنند  گر شرط  صـححح  شـرط، ا
کنــد؛ حاشــد اســت و عهــل حــه آن واضــب وی گــر خكــی اػ دو طــرف فســز  ، حــا ایــن حــال ا

ت وصالفت حا شرطهرطند  ،شود وساقات فسز وی ی حه عل  کرده است، و  .  گناه 

 شرايط اصل وساقات

ـق شـدنش وی 1«عقد» ،قرارداد وساقات . 825 مسأله الػم اسـت ، حاشـد و بـرای وحق 
گحرد« اخساب و قجول»    .صورت 

حـه دو صـورت ، در وسـاقات نحـز ههاننـد ظرخـد و فـروش اخساب و قجـول . 826 مسأله
 ؛ قابل انسام است« عهلی»و « لفظی»

وثل اخنكه صاحب درظتـان حـه حاغجـان حـه قصـد وسـاقات  ،اخساب و قجول لفظی
کـردم»: حگوخد گـغار  قجـول »: و او هـن حگوخـد« درظتان را بـرای آبيـاری و پـرورش حـه تـو وا

 ؛ «کردم
درظتان را حه قصد وساقات حـه دخگـری ، كه والکوثل اخن ،اخساب و قجول عهلی

کند و او هن قجول نهاخد گغار     .وا
کتجی نوشته و دو طرف آن را حه قصد  وی ،ههحن طور توانند قراردادی را حه صورت 

کنند  .  انسام وساقات اوضا 

 شرايط دو طرف قرارداد وساقات
ــفحه نجاشــ . 827 مسأله ــالغ و دیوانــه و س ــاقات حاخــد ناح ــرف وعاولــه در وس ند و دو ط
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 ؛ وساقات را حا قصد و اظتحار انسام دهند
گــغار وی . 828 مسأله ــه حاغجــان وا ــرای وســاقات ح کــه درظتــان را ب ــد ، کنــد کســی  حاخ

والـک خـا در حكـن والـک  1،گـغاردنسجت حه آنشـه حـا وسـاقات در اظتحـار دخگـری وـی
ف  که اػ تصـر  ی( حاشد و نحز ضزء سایر افرادی  )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک خا وتول 

س)وانند و2اند اووال ظود وهنوعدر   .  نجاشد 3(فل 
ی ویو . 829 مسأله ـــس بـــودن حاغجـــان اشـــكال نـــدارد و و توانـــد حـــدون اضـــاػه اػ  فل َ

ی ؛ طلجكاران اقدام حه وساقات نهاخد ف و کـه وسـاقات ووضـب تصـر  وگر در صـورتی 
 4.در اووال ظودش حاشد

 شرايط صححح بودن وساقات
کـــه شـــراخ ،قـــرارداد وســـاقات . 831 مسأله ط عیـــل در آن در صـــورتی صـــححح اســـت 

 : رعاخت شود

گحاهان و درظتان وحوه واقع شود .1  ؛ وساقات بر 
گحاهان وورد وساقات .2 ن حاشد ،درظتان و   ؛ وعلوم و وعح 
ت وساقات وعلوم حاشد .3   ؛ ود 
خــادی خــا بهتــر شــدن خــا ســالن وانــدن اػ حــه دســت  کــار بــرای .4  آوــدن وحصــول خــا ز

 ؛ آفت حاشد
گحاهــان قــرار  ،خــک اػ دو طــرف بــرای هــر .5  نــی اػ وحصــول درظتــان خــا  ســهن وعح 

  ؛داده شود

                                                           
که ساحقًا بيـان شـد الػم نحسـت فـرد. 1 کـافی  ،ههان طور  گحاهـان حاشـد و  والـک عـحن و ونفعـت درظتـان خـا 

ف در آنها را داشته حاشد که حا اضاره و وانند آن اظتحار تصر   . است 

 .  شود عکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضحح وربوط حه این افراد. 2

کــه ،ونظــور. 3 ف در اوــوالش وهنــوع   ورشكســتۀ شصصــی اســت  کن شــرع او را اػ تصــر  اقتصــادی شــده و حــا
 . نهوده است

کرده است، ونظور. 4 ف در آن ونع  ی را اػ تصر  کن شرع و که حا  . اووالی است 



    / وغارسه و وساقات 

کسری اػ وحصول حاشد ،سهن دو طرف .6   .  حه صورت درصدی خا 
 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،توضحح این ووارد

 2 .گحاهان و درختان وحوه واقع شود  وساقات بر 

ـه وسـاق؛ شـودوساقات تنها بر درظتان وحوه و واننـد آن واقـع وـی . 831 مسأله ات الجت 
که وحوه نهیدر درظت ُگـل  ،دهد هایی  کـه  -طنانشـه وحصـول دخگـری وثـل بـرگ و 

ی است کـه ؛ داشته حاشد صححح است - دارای ارػش قابل توضه  وانند درظت حنـا 
 .  شود اػ برگ آن استفاده وی

ظحــار و واننــد آنهــا صــححح ، گوضــه، هندوانــه، وســاقات در بوتــۀ ظربــزه . 832 مسأله
 .  است

 1 . گحاهان وورد  وساقات وعلوم و وعّحن باشددرختان و 
گحاهــان و درظتــان وحــو . 833 مسأله  ،وــورد وســاقات ۀدر عقــد وســاقات الػم اســت 

ن حاشد  .  برای دو طرف قرارداد وعلوم و وعح 

 5 .وّدت وساقات وعلوم باشد 
ت  . 834 مسأله ت وساقات حاخد برای دو طرف قرارداد وعلـوم حاشـد و تعحـين وـد  ود 

   :ػوان وساقات حه هر خک اػ دو صورت عیل صححح است

ل آن را وعح   .الف کنند و آظر آن را وقت حه دست آودن وحصول قرار دهنداو   .  ن 
ت ػوان را حا  .ب کننـد« سال»خا « فصل»خا « واه»ود  ـه حاخـد ؛ و وانند آن تعحـين  الجت 

ت ػوان حه انداػه که ود  آوـدن وحصـول در آن عرفـًا اوكـان داشـته حـه دسـت  ای حاشد 
کهتر حاش ت وغکور  گر ود   .  وساقات حاطل است ،دحاشد و ا

 7 .آودن وحصول يا زيادی يا بهتبر شبدن يبا سبالن وانبدن آن از به دست  برای کار
 آفات باشد

؛ قرارداد وساقات الػم نحست قجل اػ ظاهر شـدن وحصـول ونعقـد شـود . 835 مسأله
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ــد ــن قــرارداد بجندن ــول )و قجــل اػ رســحدن آن( ه ــاهر شــدن وحص ــد اػ ظ گــر حع ــه ا ، حلك
کـــه  کـــاری وانـــده حاشـــد  خـــادی وحصـــول خـــا بهتـــر شـــدن آن خـــا ســـالن طنانشـــه  بـــرای ز

 ؛ وساقات صححح است، واندنش اػ آفات الػم حاشد

کــاری حــاقی نهانــده حاشــد گــر طنــحن  کــه بــرای پــرورش هرطنــد  ،ولــی ا کــار دخگــری 
گحــاه الػم اســت ، طحــدن وحــوه خــا نگهــداری اػ آن حــاقی وانــده حاشــد خــا، درظــت خــا 

ت قــرارداد  رعاخــت وقتضــای احتحــاط در ایــن  وحــل  اشــكال اســت ووســاقات صــح 
 .  وورد ترک نشود

که اػ آب حاران خا رطوحت ػوحن استفاده وی . 836 مسأله گحاهی  کنـد و حـه  درظت خا 
کارهـای دخگـر واننـد آنشـه در وسـألۀ قجـل عکـر شـد نحـاػ ، آبياری احتحـاح نـدارد گـر حـه  ا

 .  وساقات در وورد آن صححح است، دارد

 3 .گحاهبان قبرار داده يک از دو طرف سهن وعّحنی از  برای هر وحصول درختان يبا 
 شود 

ـــرای هـــر خـــک اػ دو طـــرف . 837 مسأله ســـههی اػ ، هنگـــام قـــرارداد وســـاقات حاخـــد ب
 ؛ هر خک وعلوم حاشد وحصول قرار داده شود و نحز سهن

ــه ــوم حاشــد ،الجت  ــهن والــک و حاغجــان وعل ــر س گ ــر آن ، ا ــه عک ــاػ ح ــًا نح کــه عرف ــوری  ط
 ؛ تصرخح حه آن الػم نحست، نجاشد

کننـد خـا وـثاًل بـرای ا ،حنابراین گـغار  گر تعحين سهن سود هر خک را حه توافق حعدی وا
گحاهــان وجلغــی پــول قــرار ، خكــی اػ دو طــرف حــه ضــای ســههی اػ وحصــول درظتــان خــا 

 .  وساقات حاطل است، دهند

 6 .کسری از وحصول باشد ، سهن دو طرف  به صورت درصدی يا 
وقدار ثاحـت  خک اػ حاغجان و والک حه صورت تعحين سهن وحصول هر . 838 مسأله

کسـری  گـرم  555واننـد  -غحر  حلكـه تعحـين سـهن آنـان حاخـد حـه ؛ صـححح نحسـت -کحلـو 
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کســـری اػ وحصـــول حاشـــد م ؛ صـــورت درصـــدی خـــا  کـــه خـــک ســـو  وـــثاًل حـــدین صـــورت 
م آن برای والک حاشد درصد وحصول را برای هـر  35خا  وحصول برای حاغجان و دو سو 

 .  کدام قرار دهند

گـــر حـــاع دارای انـــواع و . 839 مسأله ، واننـــد درظـــت ظروـــا ،صتلـــف درظتـــان حاشـــدا
الػم نحســت تعــداد هــر خــک اػ انـواع درظتــان حــه تفصــحل وعلــوم حاشــد و ، انگــور، سـحب

کافی است  .  شناظت اضهالی حا وشاهده و وانند آن 

که وورد وساقات قرار وی . 841 مسأله گر حاغی  دارای انـواع وصتلـف درظتـان ، گحرد ا
ـــد ـــرای  ،حاش ـــده ب ن ش ـــح  ـــری وع کس ـــجت  ـــت نس ـــۀ الػم نحس ـــه هه ـــجت ح ـــرف نس دو ط

   ؛تواند وتفاوت حاشدحلكه وی، وحصوالت خكی حاشد

ــف  ــا را نص ــول درظتــان ظرو ــهن وحص ــه س ــد اخنك ــدام، وانن ک ــرای هــر  ــف ب و  نص
م بـرای والـک م بـرای حاغجـان و دو سـو  و وحصـول  وحصول درظتان سـحب را خـک سـو 

 .  ر دهنددرظتان انگور را خک طهارم برای حاغجان و سه طهارم برای والک قرا

 فوت والک يا باغجان
گر حعد اػ انعقاد قرارداد وساقات وعاوضی . 841 مسأله ان ـــوالک درظتان خا حاغج 1،ا

ــــحهح ـــه ، ردـ ـــاقات ح ـــن نه وس ــــه ـــان یـ ــــضانشح، ظورد و وارث ـــرده ـ ک ـــوت  کـــه ف ـــی  کس ن 
   ؛دــشون وی

ــه ــودش نگهــداری و  ،الجت  ــان ظ ــه حاغج ک ــند  ــرده حاش ک ــاقات قحــد  طنانشــه در وس
کــار شــصص حاغجــان وــورد قــرارداد ، ا انســام دهــدحاغجــانی درظتــان ر کــه فقــط  طــوری 

گرفته حاشد ی وساقات ظود حه ظود فسز وی، وساقات قرار   .  شود حا فوت و
کـــه حاغجـــان ظـــودش . 842 مسأله گـــر در وســـاقات شـــرط شـــده حاشـــد  نگهـــداری و  ا

کند ی وساقات صححح است و والک درظتان  ،در این صورت 2،حاغجانی  حا فوت و

                                                           
 .  عکر شد« 644»در وسألۀ  ،وعنای وساقات وعاوضی. 1

 .  شود وعلوم وی« 253»اػ توضححات وسألۀ  ،فرق قحد و شرط. 2
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کــه ورثــۀ حاغجــان تعحــين ویتوانــد راضــی شــود تــوــی کــار را انســام دهــد ا فــردی  ، کننــد 
که وی کند ههشنان   .  تواند وساقات را فسز 

که حسـب عقـد وسـاقات . 843 مسأله کارهایی  گر  طـه حـه صـورت قحـد و طـه حـه  - ا
که ظودش انسام دهد - صورت شرط در هنگـام فـوت حاغجـان  ،بر عهدۀ حاغجان بوده 

ػوـان برداشـت وحصـول نرسـحده هرطنـد ، وساقات صـححح اسـت، تهام شده حاشد
ی اػ وحصـــول را ارث وی ،حاشــد و در ایـــن صـــورت برنـــد و آنـــان  ورثـــۀ حاغجــان ســـهن و

ت وسـاقات  وی که سههشان اػ وحصول تا تهام شدن وـد  کنند  توانند والک را وادار 
 .  در حاع حاقی حهاند

کارهــای پــرورش درظتــان و  . 844 مسأله کــه  گــر در وســاقات قحــد و شــرطی نجاشــد  ا
طنانشـه ورثـۀ حاغجـان ظـود اقـدام ، د حاغجان انسام دهد و حاغجان حهحـردحاغجانی را ظو

کار نكنند و برای آن اضحر هن نگحرند کن شرع وی، حه انسام حاقحهاندۀ  تواند اػ وـال حا
کارهــای حاقحهانــده اضحــر حگحــرد و وحصــول را بــين والــک و ورثــۀ  ی  بــرای انســام  وتــوف 

 .  حاغجان تقسحن نهاخد

 وساقات باطل
گــر د . 845 مسأله ، ر قــرارداد وســاقات شــرط شــود تهــام وحصــول بــرای والــک حاشــدا

ـق حـه والـک وی، ولی حا وضـود آن، وساقات حاطل است کسـی  وحصـول وتعل  حاشـد و 
کار وی  1؛تواند وطالجۀ اضرت نهاخد کند )حاغجان( نهی که 

ـت دخگـری حاشـد گر حاطل بودن وساقات حـه عل  ا ا هرطنـد تهـام وحصـول بـرای ، او 
ولـــی والـــک حاخـــد وـــزد نگهـــداری و آبيـــاری و  ،حاشـــدگحاهـــان وـــیوالـــک درظتـــان خـــا 

 ؛ الهثل( حه حاغجان بپرداػد کارهای دخگر را حه وقدار وعهول )اضرت 
ه گر حاغجان در هنگام انعقاد قرارداد وساقات ،الجت  ن ، ا کـه سـهن وعـح  ه داشـته  توض 

ی در عقـــد وســـاقات ـــرای و ػ احتهـــال دارد ا - در فـــرض صـــححح بـــودن آن - شـــده ب
                                                           

انی برای والک نهوده است ،در حقحقت زیرا. 1  . ظود اقدام حه عهل وس 
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کهتـر حاشـداضرت ی وسـتحق  ههـان وقـدار تعحـين ، الهثل عهلـش  در ایـن صـورت و
ی واضب نحستوی 1شده در قرارداد خادی حه و  .  حاشد و پرداظت وقدار ز

 وغارسه
ــهو» . 846 مسأله ــی  آن ،«غارس ــه ط ک ــر  ــين دو نف ــت ب ــراردادی اس ــی را در ، ق ــرد ػوحن ف

دو  آخــد بــرای هــریدهــد تــا در آن نهــال حكــارد و آنشــه عهــل وــ اظتحــار دخگــری قــرار وی
که درظـت وینهال طه اخنكه 2؛حاشد کسی  ق حه والک ػوحن حاشد خا  کـارد خـا  ها وتعل 

 .  وربوط حه هر دو حاشد

 .  حاشد هرطند احتحاط وستحب در ترک آن وی، طنحن قراردادی صححح است
تــوان اػ قراردادهــای دخگــری نحــز  وی 3،بــرای رســحدن حــه نتحســۀ وغارســه . 847 مسأله

 ؛ استفاده نهود

ــر آنشــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد وثــل ــا آنكــه در نهال، آنكــه ب کننــد خ هــا  وصــالحه 
کاشـتن نهـال و نگهـداری و ، ػوـحن ساس والک 4،شرخک شوند طـرف وقابـل را بـرای 

ن ت وعــح  ت اضحــر  ،رســحدگی حــه آنهــا در وــد  در وقابــل نصــف ونــافع ػوــحن در آن وــد 
 .  نهاخد

                                                           
کهتر اػ اضرت الهثل. 1  .وقدار 

نی شرخک حاشند. 2 کسر وعح  که در درظتان حه نسجت   .  طوری 

که وی. 3 کسانی  کـرده و اػ قـرارداد وغارسـه اسـتفاده  برای  ظواهنـد احتحـاط وسـتحب وسـألۀ قجـل را رعاخـت 
 . نكنند

که. 4 کت در اوـوال عکـر شـد حا توضححاتی  کتاب شرکت برای اخساد شرا و  555»واننـد آنشـه در وسـاجل  ،در 
 .  بيان شده است« 556





 

 )مصالحه( صلح

 تعريف و ارکان صلح
کـه پاخـه و اسـاس آن بـر نـوعی  ،ه(صالح)و« صلح» . 848 مسأله ی اسـت  قرارداد وستقل 

 ؛ «صلح حدون عوض»و « صلح در وقابل عوض»، حاشد و بر دو نوع است ساػش وی
گـغاری وـال خـا ونفعـت خـا  که انسان نسـجت حـه وا صلح در وقابل عوض آن است 

کــه دارد خــا انســام  ســقاط حــقاانتفــاع وــال ظــود حــه دخگــری خــا حصشــحدن و  خــا طلجــی 
 .  حا او ساػش نهاخد، در وقابل خكی اػ ههحن اوور اػ طرف وقابل، یعهل
کــه اوــور وــغکور را حــدون عــوض  انســان ســاػش وی، در صــلح حــدون عــوض  کنــد 

 .  انسام دهد
کننده  .  شودگفته وی« تصاِلحو» ،و حه فرد پغیرندۀ صلح« وصاِلح» ،حه فرد صلح 

حاشـد  وی «قـدع» - طه در وقابل عوض و طـه حـدون آن - قرارداد صلح . 849 مسأله
ـق شـدن آن الػم اسـت  کـه در « اخسـاب و قجـول»و برای وحق  حـا توضـححات و شـراخطی 

گحرد، عکر شد« ظرخد و فروش»وجحث   .  صورت 
تــوان حــه دو  وی، اخســاب و قجــول در صــلح را نحــز ههاننــد ظرخــد و فــروش . 851 مسأله

 ؛ صورت لفظی و عهلی انسام داد
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: وصالحه حه دخگری حگوخـد وثل آنكه فردی حه قصد انسام ،اخساب و قجول لفظی
کــاال» کــردم ایــن ظانـه را حــه تــو در وقابـل فــالن  قجــول »: و دخگـری هــن حگوخــد« وصـالحه 

 ؛ «کردم
ـانی خـا  ،اخساب و قجول عهلی کلحد ظانه را حه قصد وصـالحه )وس  وانند آنكه فرد 

خــا اخنكـــه  در وقابــل عــوض( حــه دخگــری حدهــد و او هــن حــه ههــحن قصــد آن را حگحــرد
کتجـی نوشـته و دو طـرف حـه قصـد انسـام وصـالحه آن را اوضـا  قراردادی را حـه صـورت 

 .  نهاخند
ــر اخقاعــات . 851 مسأله گ ــدارد 1ا ــل ن ــه قجــول طــرف وقاب ــاػ ح ــه نح ــراء - ک اػ  - واننــد اب

 ،تصـاِلح( ههـراه شـودحاخـد حـا قجـول طـرف وقابـل )و، طریق قـرارداد صـلح انسـام شـود
 2؛صلح حدون عوض حاشدهرطند 

گر فرد حه حدهكار   کـردم بـر اسـقاط طلـجن و بـریء »: ظود حگوخدپس ا حا تو وصالحه 
ه شدن تو ـق نهی ءابـرا، تا طرف وقابل قجول نكنـد، «الغو  ـه وحق  ـا طنانشـه ؛ شـود عو  او 

کــه حــه قصــد اســقاط حگوخــد، ایــن اوــر حــدون وصــالحه انســام شــود طلــجن را »: ههــحن 
کردم ه وی، حدهكار، «اسقاط   3.شود بریء الغو 

که صلح بر انسام عقد خا اخقـاعی واقـع شـده اسـتدر ووار ،ههحن طور حـدون  ،دی 
کننــده )وانســام  ،قجــول وتصــالح ــا اخقــاع بــر صــلح   .شــودصــاِلح( الػم نهــیآن عقــد خ

ه نهاخد تـا  ،حنابراین کند خا حدهكار را بریء الغو  که والی را هجه  کرده  گر فرد وصالحه  ا
کننــده واضــب ن، وتصــالح صــلح وــغکور را قجــول نكنــد حســت وــالش را هجــه بــر صــلح 

کنـد و حـا قجـول وتصـالح واضـب وـی ءنهاخد خا حدهكار را ابـرا ـه  ولـی تـا صـلح  ،شـودعو 

                                                           
 . عکر شد« 53»در وسألۀ  ،«عقد»و فرق آن حا « اخقاع»وعنای . 1

گر وثاًل ػنی  ،حنابراین .دادن شرط در ضهن صلح وغکور نحز اشكال ندارد قرار ،شاخان عکر است. 2 ه  35ا سـك 
ــۀ  ءطنانشــه وهــر وــغکور را حــه قصــد اســقاط آن و ابــرا، ر آػادی حاحــت وهــر اػ شــوهرش طلجكــار حاشــدبهــا عو 

ی وصـالحه نهاخـد کـه شـوهرش اقـدام حـه ازوداح ووـی، شوهر حه و کنـد  د توانـد در ضـهن صـلح شـرط  سـد 
ه ساقط وی، ط زوحنكند و حا پغیرش وصالحه توس  . شود و بر زوح وفای حه شرط الػم استوهرخ 

 . وحسوب شده و نحاػ حه قجول حدهكار ندارد« اخقاع»اسقاط وغکور  ،در این صورت. 3



    /(وصالحه) صلح 

ت طرف وقابل در نهی ،کننده وال را هجه نكند ـه  ءآخد و تـا ابـراوال وغکور حه ولكح  عو 
ه نهی، واقع نشود  .  شودحدهكار بریء الغو 

کننده و وتصالح  شرايط صلح 
ک . 852 مسأله حاخد حالغ و عاقل حاشـند  ،تصالح(ننده و ودو طرف وصالحه )صلح 

ی و اظتحار داشته حاشند ،و در انسام صلح    .قصد ضد 

ف وـالی بـرای افـراد حاشـد ،ههحن طور گر انسام خـا قجـول صـلح ووضـب تصـر  الػم ، ا
والـک خـا در حكـن والـک )واننـد وکحـل خـا ولـی  شـرعی  ،است عـالوه بـر شـراخط وـغکور

ف در اوـوال ظـود وهنوعضـزء سـایر ا والک( حاشـند و نحـز کـه شـرعًا اػ تصـر   1انـد فـرادی 
س)وانند و  .  نجاشند 2(فل 

که وکحل خا ولی  شرعی دخگری نحست . 853 مسأله کسی  گر  وـال او را حـدون اضـاػه ، ا
که برای ظرخد و فروش فضـولی عکـر ، و رضاختش وورد صلح قرار دهد وشاحه احكاوی 

 ؛ در وورد آن ضاری است، شد
طــور فضـولی اػ طریـق وصــالحه حـه دخگـری تهلحــک  حـهپـس طنانشـه وــثاًل وـالی را  
ف نحسـت  - طنانشه صاحب وال، کرده وصـالحه را  حعـداً  -که شرعًا وحسور اػ تصر 

 ؛ حاشد قرارداد صلح صححح وی، اضاػه دهد
ــی در صــلح ضــاری وی احكــام فضــولی حــه . 854 مسأله کل  آنشــه هرطنــد  ،شــود طــور 

گـر حـه تن، گحـرد وورد صلح قرار وی کـه ا هـایی و ظـارح اػ قـرارداد صـلح اػ اوـوری حاشـد 
 ؛ احكام فضولی در آن ضرخان نداشته حاشد، انسام شود

کسی گر  طلب او را حدون اخنكه وکالت خا والخت خـا اضـاػه  - غحر اػ طلجكار - وثاًل ا
ــه نهاخــد، داشــته حاشــد کــرده و حــدهكار را بــریء الغو  طنــحن ابــراء و اســقاطی ، اســقاط 

                                                           
 .  شود عکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضحح وساجل وربوط حه این افراد. 1

کــه ورشكســتۀ ،ونظــور. 2 ف در اوــوالش وهنــوع   شصصــی اســت  کن شــرع او را اػ تصــر  اقتصــادی شــده و حــا
 . نهوده است



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه توسـ، اطالعطلجكار پس اػ هرطند  ،حاطل است ط دخگـری انسـام ابراء خا اسقاطی 
 1؛شده را اضاػه دهد

گر فرد ا ا طلب دخگری را در وقابل عوض خا حـدون عـوض حـه حـدهكار وصـالحه ، او 
کند و حعدًا طلجكار حفههـد و وصـالحه را اضـاػه دهـد صـححح ، نهاخد و حدهكار قجول 

ه شده است  .  است و حدهكار بریء الغو 

 شود لح واقع ویشرايط آنچه وورد ص
حلكه در اووری ؛ قرارداد صلح اظتصاص حه ووارد اظتالف و نزاع ندارد . 855 مسأله

ی احتهال بروػ اظـتالف و نـزاع در آخنـده هـن نسـجت حـه  که وورد اظتالف نحست و حت 
 .  حاشد ضاری وی، آن وضود ندارد

وگــر ؛ قــرارداد وصــالحه نســجت حــه هــر اوــری انســام شــود صــححح اســت . 856 مسأله
کــه توضــححش در فصــل   آن ،ن شــرع حاشــدآنكــه آن اوــر وصــالف حكــ ظرخــد و »طنــان 

   .عکر شد« 476»وسألۀ  ،«فروش
کـه در اداوـه  ،حنابراین وصالحۀ هر خک اػ ووارد عیل حا رعاخت شرط فوق و نكـاتی 

، دیـن، انتفـاع اػ وـال، ونفعـت وـال، وـال( عـحن )ظـود: صـححح اسـت، شود عکر وی
 ؛ انسام عهل، حق  
ل عـوض بـوده و عوضـش خكـی اػ ههـحن اوـور حاشـد و طه اخنكه وصـالحه در وقابـ 

 .  طه حدون عوض انسام شود

 انتفاع از وال، ونفعت وال، عحن وال  
گر انسان ظود . 857 مسأله کاالهـا خـا ونفعـت ، وال )عحن( وانند پول ا ػوـحن و سـایر 

در وقابـــل عـــوض خـــا حـــدون آن  ،وـــال واننـــد ســـكونت خـــک ســـالۀ ظانـــه را حـــه دخگـــری
                                                           

ه. 1 گر ونظور اػ اضاػۀ وغکور نحز ههحن وعنـا  تواند ظود اقدام حه ابراء خا اسقاط دین نهاخدطلجكار وی ،الجت  و ا
کـافی اسـت ۀعو   ءخعنی حا این اضاػه قصد ابرا ،حاشد کـه وشـاحه آن در، ودیون را داشته حاشـد   ههـان طـور 

ت»فصل  ضلد طهارم،  .  شودعکر وی« 5573»وسألۀ  ،«وصح 



    /(وصالحه) صلح 

کند  .  شود والک آن عحن خا ونفعت وی، جول صلحطرف وقابل حا ق، وصالحه 

ت ونافع ونزل خا وغاػه و وانند آن حه ۀوصالح . 858 مسأله  45وثاًل  - طور داجن خا ووق 
کننده )و - ساله . صالح( خا ححـات وتصـالح صـححح اسـتخا تا ػوان ححات صلح 

کــرده حنــابراین،  ی صــلح  ــا ػوــان ححــات ههســرش حــه و کســی ونــافع ونــزلش را ت گــر  ا
کننــده ایـن صــلح ، حاشـد تـا ػوـان ػنــده بـودن ههسـرش حــاقی اسـت و حـا وفــات صـلح 

 1.شودحاطل نهی
که دخگری )وان ویانس . 859 مسأله کند  در وقابـل عـوض خـا  - تصالح(تواند صلح 

کند - حدون آن ی انتفاع برده و استفاده  کنـد ههسـاخه؛ اػ وال و اش  وثـل آنكـه صـلح 
ی حگـغارد خـا شـاظه تحر ی دیوار ونزل و درظـتش در فضـای  هـایآهن سقف ظود را رو

 2.)انتفاع( ولک او حاشد

در وثـال عیـل عکـر « انتفـاع»و صـلح « ونفعـت»های صـلح  خكی اػ فرق . 861 مسأله
 : شود وی

گــر صــاحب حــاغی ــه  ،ا ت دو ســال ح ــرای وــد  ــاع ظــوخش و درظتــان آن را ب ونــافع ح
ت وـال ، شصصی وصالحه نهاخد ـه حـه اخنكـه ونـافع حـاع و درظتـان در ایـن وـد  حـا توض 

ت وحـــوه دهنـــدطن، وتصـــالح اســـت ـــ، انشـــه درظتـــان طـــی  ایـــن وـــد  ق حـــه او ـوتعل 
   .دــحاش وی

کـه برظـی اػ وحوه ،حنابراین  ت قرارداد )دو سال( ػوانی حه پاخـان برسـد  گر ود  هـا خـا  ا
   ؛ها وال وتصالح است این وحوه، تهام آنها سر درظتان حاقی است

گــر حــا قــرارداد صــلح ــا ا ت دو ســال حــه انتفــاع اػ ههــحن حــاع و درظتــان آن  ،او  حــه وــد 
گــغار شــده حاشــد ی )وتصــالح( والــک ونــافع نهی، شــصص وــغکور وا ، شــود طــون و

ــت وتصــالح حاصــل نشــده و حــه حــه دســت  هــای وحوه ت در ولكح  آوــده در ایــن وــد 

                                                           
ی ونتقــل وــیعــحن وــال حــا وفــات صــل هرطنــد. 1 کننــده حــه ورثــۀ و ولــی ونــافع وــال تــا ػوــان ححــات  ،شــودح 

ی وحسوب وی  .  رسدشود و حه ارث نهیوتصالح ولک و

گغاری ونفعت و انتفاع حا خكدخگر تفاوت. 2  . شودها در وسألۀ حعد عکر ویخكی اػ این تفاوت، هایی داردوا
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ق دارد ه؛ صاحب حاع تعل  کـه انسـام شـده ،الجت  ت ، فرد حه ضهـت صـلحی  در طـی  وـد 
کند تواند اػ وحوه وی  ؛ ها استفاده 

ــان وی ،راینحنــاب  ــرارداد صــلح پاخ ت ق کــه وــد  ــغیرد در روػی  ــه اخنكــه ، پ ــه ح ــا توض  ح
کـه بـر سـر درظتـان حـاقی وانـده وحوه وتصـالح حـدون ، حـاع اسـت وـال صـاحب، هایی 

 .  تواند اػ آنها استفاده نهاخداعن او نهی

  َدين 
که اػ شصصـی دارد . 861 مسأله گر انسان طلجی را  ـانی صـلح  ،ا حـه او حـه صـورت وس 

ۀ حدهكار حاشـد ءقاط طلب و ابراکند و قصدش اس ای صـححح  طنـحن وصـالحه، عو 
ه شدن حدهكار وی  .  شود است و ووضب اسقاط طلب و بریءالغو 

کـه اػ شصصـی دارد انسان وی . 862 مسأله حـه فـردی غحـر اػ حـدهكار ، توانـد طلجـی را 
کار کند و حا این   .  شود آن فرد والک طلب )دین( وی، صلح 

  حّق 
گر انسان  . 863 مسأله کندظود را حه دخگ« حق  »ا  : سه صورت دارد، ری صلح 

که قابل نقل و انتقـال اسـت، آن حق .الف  1،واننـد حـق  تحسحـر؛ اػ حقوقی حاشد 
کـه حـا پرداظـت  ،حق  سرقفلی )ونظـور حـق  انتفـاع و اسـتفاده اػ وكـان تسـاری اسـت 

  2؛والک آن شده است(، عوض
ی حـه طـرف وقابـل  آن حـق، صححح است و حـا انسـام وصـالحه ،صلح طنحن حق 

 .  شود وتصالح( ونتقل وی)
کـه قابـل انتقـال حـه دخگـری نجـوده و وصصـوص ظـود ، آن حق .ب اػ حقوقی حاشد 

که قابل اسقاط است؛ فرد است  ؛ وانند حق  شفعه ،ولی اػ حقوقی حاشد 

                                                           
 . شودعکر وی« 5334»در وسألۀ  ،وعنای حق  تحسحر. 1

 .  عکر شد« 455تا  457»در وساجل  ،توضحح بيشتر در این حاره .2



    /(وصالحه) صلح 

طنانشـه . حنـابراین، صـححح اسـت حه قصد اسقاط حق ،صلح در طنحن وواردی
خـدار در اػای عـوض خـا حـدون آن حـه ظر ،ظوخش را حـه قصـد اسـقاط ۀشرخک حق  شفع

کند  .  حاشدصلح وغکور صححح وی، و وتصالح )ظرخدار( قجول نهاخد صلح 
که قابل انتقال نجوده و قابل اسقاط هن نحسـت .ج واننـد ؛ آن حق  اػ حقوقی حاشد 

کــه والــدین حصواهنــد حــق  حضــانت فرػندشــان را اػ ظــود  حــق  حضــانت در وــوردی 
 1.قرار دهند سلب و آن را برای شصص دخگری

 .  حاشدصححح نهی ،صلح در این وورد

 انجام عهل 
انســام عهلــی را بــر ظــود خــا  ،توانــد اػ طریــق قــرارداد وصــالحه انســان وی . 864 مسأله

که در وقابل عوض خـا ، دو الػم نهاخد دخگری خا هر کند  وثل اخنكه حا دخگری وصالحه 
ایی  کند خا برای او حن  خس  نی را تدر د شود درس وعح  کندحدون آن وتعه  اطی     .خا ظح 

ن ،اػ ههحن قجحل است  گـر فـرد حـا ؛ وصالحه بـر انسـام وعاولـه و قـرارداد وعـح  پـس ا
کنـد( که والی را حـه او حفروشـد خـا بجصشـد )هجـه  کند  و طـرف وقابـل  دخگری وصالحه 

کند کـه فـروش خـا هجـۀ وـغکور را انسـام  حا انسام این وصالحه بر او الػم وی، قجول  شـود 
 2.دهد

 ارداد صلح به عنوان جايگزين وعاوالت ديگربکارگحری قر 

o کهتر صلح نسجت به ساير وعاوالت  وحدودّيت  های 
واننـد ظرخـد و ، در حعضی اػ ووارد نتحسۀ وعاوالت دخگر، قرارداد صلح . 865 مسأله
کهتری نسـجت حـه ، فروش ت و شراخط  که دارای وحدودخ  اضاره و هجه را دارد و اػ آنسا 

                                                           
حـق  حضـانت و نگهـداری »وجحـث، «برظی اػ احكام وربـوط حـه اوالد»فصل  ،توضحح آن در ضلد طهارم. 1

 . شودعکر وی« 253»وسألۀ ، «فرػند

 .  عکر شد« 635»در وسألۀ  ،توضحح بيشتر. 2
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خـادی بـرای رسـحدن حـه نتحسـۀ وـورد نظـر و توان د وی، حاشد سایر قراردادها وی ر وـوارد ز
طنـد وـورد ؛ اػ این قرارداد )صلح( حه ضای وعاوالت دخگر استفاده نهود، سهولت اور

 :  شود حه عنوان وثال عکر وی
کنـد بـر  .1هثال گـر انسـان وصـالحه  گـغاری وـال ظـود حـه دخگـری در »ا تهلحـک و وا

ــی ــل عوض ــروش 1،«وقاب ــد و ف ــۀ ظرخ ــلحی نتحس ــحن ص ــع( را دارد طن ــت ؛ )بي ــا رعاخ او 
پــس طنانشــه وقــدار دو طــرف ؛ در آن الػم نحســت شــراخط وصصــوص ظرخــد و فــروش

ض و عـــوض( کـــه در بيـــع الػم اســـت آن - وصـــالحه )وعـــو  ، وعلـــوم نجاشـــد - طنـــان 
 .  وصالحۀ آن صححح است

کنـد بـر  .2هثال گر فـرد وصـالحه  گـغاری وـال ظـود حـه دخگـری حـدون »ا تهلحـک و وا
ا طون ؛ صلحی نتحسۀ هجه )حصشش( را دارد طنحن 2،«عوض کـه  - «تحویل و قـجض»او 

ــت ــه اس ت هج ــح  ــراخط ص ــزء ش ــت - ض ــلح نحس ــودن ص ــححح ب ــراخط ص ــل اػ ، اػ ش قج
ت طرف وقابل در وی  .  آخد تحویل هن وال حه ولكح 

گر انسان حا قرارداد اضاره .3هثال کـاری در وقابـل عوضـی شـودو ،ا ، لتـزم حـه انسـام 
ـــت و وقـــ کحفح  ـــد  ـــار در آن انســـام ویحاخ ک ـــه  ک ت ػوـــانی  ـــار و وـــد  ک ـــا  - شـــود دار آن  ح

که در وحل  ظود عکر شده کـار حـا قـرارداد ، وعلوم حاشد - توضححاتی  ا طنانشه ایـن  او 
 .  طور دقحق الػم نحست تعحين این اوور حه، وصالحه انسام پغیرد

ات بيشتر ههـحن وـوارد و نحـز نهونـه يشـتر در هـای ب در قالـب وثال، های دخگـر ضزجح 
 . شود اداوه عکر وی

o که وال وورد وعاوله وعلوم نحست  بکارگحری قرارداد صلح در وواردی 
وصـالحه  الػم نحسـت در نـزد دو طـرف ،شـود آنشه وورد صـلح واقـع وی . 866 مسأله

                                                           
ـه 555واشـحنن را در اػای وجلـغ : وخـدوانند اخنكه فرد ظطاب حه طرف وقابل حگ. 1 تـان حـه وحلحـون تووـان در عو 

 . شها صلح نهودم و وتصالح قجول نهاخد

انی حه شـها صـلح نهـودم و وتصـالح  واشحنن را حه: وانند اخنكه فرد ظطاب حه طرف وقابل حگوخد. 2 طور وس 
 .  قجول نهاخد
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 ؛ اطالع اػ آن برای آنها وهكن حاشدهرطند  ،وعلوم حاشد

خادی برای این وسألهنهونه  کـ، کـه در وجحـث وعـاوالت - های ز  - اربرد اسـتپـر 
کتفا وی که حه عکر دو وثال ا  : شود وضود دارد 

گر فرد حصواهد حه ضهتی تهام اوـوال ظـود خـا درصـدی اػ آن را حـه دخگـری صـلح  - ا
وعلوم نجودن اووال خا وقدار آن برای دو طرف وصـالحه خـا خكـی اػ آن دو اشـكال ، کند

 ؛ ندارد
گر فردی تهام خا درصدی اػ ووضودی وغاػه خـا ان - جـار خـا حـار واشـحن و واننـد آن را ا

ــت ــوم نحس ــاواًل وعل ک ــف آن  کح ــن  و  ک ــه  ــد، ک کن ــالحه  ــححح ، وص ــلحی ص ــحن ص طن
 .  حاشد وی

گر وال انسان حا وال فرد دخگر وصلوط شود . 867 مسأله تواند حا رضـاخت طـرف  وی، ا
ی وصـالحه  ،های عیـل خک اػ صـورت وقابل حه هر کـه وسـتلزم رحـا نجاشـد حـا و طـوری 

 :  دو حدون نحاػ حه وصالحه وهكن حاشد  ال حقحقی آنضداساػی وهرطند  ،کند
که در وال وصلوط شده .الف کند  کهتـر خـا بيشـتر  ،وصالحه  ی خا  حه نسجت وساو

 1؛شرخک حاشند
کــه وــال وصلــوط شــده .ب کنــد  کهتــر خــا بيشــتر  ،وصــالحه  ی خــا  حــه نســجت وســاو

 ؛ تقسحن شود
وـال ، لـوط شـدهههـۀ آنشـه وص، وال دخگری حه طرف وقابل حدهد و در عوض .ج

 .  او حاشد
گـــر انســـان وقــــدار حـــدهی ظــــود را حدانـــد . 868 مسأله ولــــی طلجكـــار اػ وقــــدار آن  ،ا

کهتر اػ وقـدار واقعـی ، اطالع حاشد بی گرفتن  طنانشه طلجكار طلب ظود را در وقابل 
کنــد وحلحــون تووــان صــلح  5وحلحــون تووــان طلجكــار حاشــد و آن را حــه  55وــثاًل ، صــلح 

                                                           
کــه اظــتالط ووضــب حصــول اشــاعه در وــال . 1 ــه در وــواردی  گــرم روغــن 4واننــد اخنكــه ، شــودوــیالجت   کحلــو 

گرم روغن آفتاب 4گردان اػ فردی حا  آفتاب ، طـرفحن حـه نسـجت نصـف، گردان اػ دخگری وصلوط شود کحلو 
کت حه نسجت وغکور ق شرا  . وصالحه نحستحه  نحاػ ،نصف در وال شرخک هستند و برای تحق 
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 ؛ وحلحون تووان( ههشنان حاقی است 3حاقحهانده ) حدهی فرد نسجت حه وقدار، کند

که وقـدار طلـب ظـود را وـی ی در صورتی  حـاػ  ،دانسـتوگر آنكه حداند طلجكار حت 
ــود ــه آن وصــالحه راضــی ب ــه؛ هــن ح کــه  ،الجت  الػم اســت وصــالحه طــوری انســام شــود 

 .  وستلزم رحا نجاشد
گــر حــدهكار وقــدار دقحــق حــدهی ظــود را ندانــد و ط ،طــور ههــحن لــع ا لجكــار اػ آن وط 

ــد کن ــالحه  ــت وص ــه هس ــتر اػ آنش ــه بيش ــد و آن را ح ــالل ، حاش ــراخش ح ــافه ب ــدار اض وق
که در قسهت قجل عکر شد؛ نحست  .  وگر حه صورتی حاشد 
در ، کـه در حـدهكاری )دیـن( ضـاری اسـت  حكن وسـألۀ قجـل ههشنـان . 869 مسأله

کاالها، وانند پول - وال( وورد عحن )ظود گر وثاًل ؛ نحز وضود دارد - ػوحن و سایر  پس ا
کــه وی ــق حــه ظــودش وی فــردی  م اػ وــال وصلــوط شــده وتعل  نــه  - حاشــد دانــد خــک ســو 

که نحهی اػ آن وال او حاشد نهی - بيشتر کند  کـه ؛ تواند وصالحه  وگر استثناجی حاشد 
 .  در وسألۀ قجل عکر شد

o بکارگحری قرارداد صلح جهت جايگزينی وصّحت يا وقف و وانند آن 
ی تواند انسان وی . 871 مسأله کسـی صـلح نهاخـد و در ضـهن آن حـا و وال ظود را حه 

کـه قجـل خـا حعـد اػ فـوتش کند  کنـد خـا بـرای ، شرط  نـی صـرف  آن وـال را در ضهـت وعح 
ی عهل وشروعی را انسام دهد   1؛و

کنـد - حدون عوض خا در وقابل عـوض - اش راوثل آنكه ظانه  ،حـه دخگـری صـلح 
کند نی وقف  کـه  - وشروط بر اخنكه آن را بر ضهت وعح  ـی حاشـد  طه اخنكه وقف ظاص 

کننده برگردد خا وقف ظاص  دخگر خا وقف عام حاشد خا وـثاًل شـحجی  - نفعش حه صلح 
ی پــس اػ فــوتش کنــد حــه شــرط اخنكــه و نهــاػ و روػۀ قضــا خــا حــذ  ، را حــه دخگــری صــلح 

 ؛ براخش حه ضا آورد ...نحاحتی و
                                                           

کننـده حـه و ،حا انسام صـلح. 1 ـت صـلح  ـت طـوـال اػ ولكح  تصـالح( در آوـده و دخگـر ضـزء رف وقابـل )ولكح 
ی حه ارث برسـددارایی کننده نحست تا حا وفات و ـ؛ های فرد صلح  گـر صـلح در برابـر عوضـی واقـع  ،هالجت  ا

ی وحسوب ویعوض وغکور ضزء دارایی، شده  .  شودهای و
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کند آناین وصالحه را حا شروط ضهن  ،طرف وقابل )وتصالح( نحز  .  قجول 
که وـال وـورد صـلح بيشـتر اػ ثلـث شاخان عکر است،  در حكن وغکور فرقی نحست 

کهتر ی خا  ی حاشد خا وساو ـز( لی الػم اسـت صـلح حـه صـورت قطعـی )وو 1؛اووال و نس 
 . شود که در وسألۀ حعد توضحح داده وی؛ نه تعلحقی، ونعقد شود

گر فرد . 871 مسأله ق بر وال ظوخش را حه دخگری حه صورت و ا کنـدعل   - وفـات صـلح 
ــد کــه پــس اػ وفــاتن والــک آن »: واننــد اخنكــه حگوخ کــردم  ــه فالنــی وصــالحه  ونــزلن را ح

 .  ای حاطل است طنحن وصالحه - «حاشد
، کتـاب، اثـاث ونـزل، واننـد ونـزل - تواند عـحن وـال ظـوخشانسان وی . 872 مسأله

کنــد - اشحــاع خــا وغــاػه ولــی ونــافع و انتفاعــات آن شــیء را تــا  ،را حــه شصصــی صــلح 
نــی وــثاًل ػوــا ت وعح  ، ســال اػ ایــن وصــالحه اســتثنا نهاخــد 35ن ححــات ظــود خــا تــا وــد 

 ؛ ناوندوی« صلح وسلوب الهنافع»ای را طنحن وصالحه
کننده حگوخد وشـروط  ،کـننونزلن را حـه ههسـرم وصـالحه وـی»: وانند اخنكه صلح 

کـه صـالح دانسـتن تـا وق ام تـی ػنـدهبر اخنكه حق  انتفاع و استحفاء ونافع آن هر طـوری 
ــالح ــز وص ــر )وتصــالح( نح ــد و ههس ــاظودم حاش ــول  ۀح ــهن آن قج ــرط ض ــا ش ــغکور را ح و

 .  نهاخد
ــت،  ــر اس ــا شــاخان عک ــر خ کهت ــلح  ــورد ص ــال و ــه و ک ــت  ــی نحس ــغکور فرق ــن و در حك

ی حاشـد ی خـا بيشـتر اػ ثلـث اوـوال و ولـی الػم اسـت صـلح حـه صـورت قطعـی  2؛وساو
که توضحح آن در وسأله قجل ب ز( حاشد   .  يان شد)ونس َ

o بکارگحری قرارداد صلح جهت ختن نزاع والی 
ن خا ونفعـت وـالی اظـتالف  . 873 مسأله گر دو نفر در وورد حدهی )دین( خا وال وعح  ا

عی و دخگـری ونكـر حاشـد - و نزاع داشته حاشند که خـک طـرف وـد  ی در صورتی   - حت 

                                                           
ه. 1 که در فصل احكام ویژه« ورض ووت»وصالحۀ اووال در  ،الجت   . ظواهد شدبيان « َحْسر»ای دارد 

 .  ههان. 2
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که فرد ونكر وی کنند  عا خـا وـال دخگـری ، توانند وصالحه  را حـه وقداری اػ وال وورد اد 
عی بپرداػد و در عوض عی حه نزاع ظاتهه دهد ،ود   ؛ ود 

عی  اثر طنحن وصالحه  ه بـرای وـد  که حق  طرح دعوی  و ورافعۀ شرعح  ای آن است 
کن شـرع وضـود حق  قس ،و ههحن طور عی نسـجت حـه ونكـر نـزد حـا که برای ود  ن دادنی 

 .  شود ساقط وی، دارد
ـا حاعـث؛ رودرای نـزاع حـه شـهار وـیای پاخان ظـاهری بـطنحن وصالحه ،حنابراین  او 

که بر حق کسی  کنـد ؛ شودنحست نهی حالل شدن وال برای  عا  گر وثاًل فردی اد  پس ا
عی حا، وجلغی اػ دخگری طلب دارد و او ونكر آن حاشد گرفتن نحهـی اػ  طنانشه فرد ود 

عا شده صلح نهاخد وجلغ  : دو صورت دارد، خا شیء اد 
عی در واقــع بــر حــ .الففف گرفتــه و ، در ایــن صــورت؛ ق  حاشــدوــد  ــش را  نحهــی اػ حق 

ۀ ونكر حاقی وی  ؛ واندنصف دخگر ههشنان بر عو 
عی حا انسام صلح  خافـت تهـام وـال و حـق  واقعـی ظـود صـرف ، وگر آنكه ود  اػ در

کهتر قلجًا راضی شده و حسنده نهاخـد  ،کـه در ایـن فـرض، نظر نهوده و حه ههان وقدار 
 .  واند ی نهیطحزی بر عهدۀ ونكر حاق

ــر .ب عی ب کــه وــی ،در ایــن صــورت؛ نجاشــد حــق وــد  ــا شــحجی را  گحــرد حــرام پــول خ
کنـد و ، دهدوگر آنكه ونكر آنشه را بر اساس وصالحه وی؛ است بـرای دخگـری حـالل 

کـارش حـا رضـاخت و طحـب ظـاطر حاشـد عـای دروع ، این  نـه اخنكـه بـرای ظالصـی اػ اد 
عی حه صلح راضی شود  .  ود 

o داد صلحربا در قرار 
گر دو نفر وـالی نـزد خكـدخگر داشـته حاشـند خـا هـر . 874 مسأله خـک اػ آن دو طلجـی اػ  ا

خـادی و  کـه وعاوضـۀ آنهـا حـه ز دخگری داشته حاشد و آن وال خا طلب اػ اشـحایی حاشـد 
ــا»کــن  ــيش اػ ، شــودوحســوب وــی« رح ــا طلــب ب ــی اػ آن دو وــال خ طنانشــه حداننــد خك

خادی خک طرف را رحا وی صلح آنها حا خكدخگر نحز، دخگری است گر احتهال ز حاشد و ا



    /(وصالحه) صلح 

 .  واضب ضاری استحنابر احتحاط  این حكن، حدهند
گر فردی وقدار طالی ساظته شده در دسـت شصصـی دارد و آن  ،حه عنوان وثال ا

ی دارد ، طنانشه حدانند وقدار طالی خكی، شصص نحز وقداری طالی شكسته نزد و
   .وقابل خكدخگر صلح نهاخندتوانند آنها را در نهی، اػ دخگری است بيشتر

کــه طــالی خــک حنــابر احتحــاط  ،ههــحن طــور  گــر احتهــال عقالیــی حدهنــد  واضــب ا
خادتر اػ طالی طرف دخگر است  .  طرف ز

کـه طرفحن وی ،برای رهایی اػ رحاشاخان عکر است،  توانند حـا هـن وصـالحه نهاخنـد 
کــه اػ دخگــری دســت اوســت هــر ی ب حــه ،کــدام وــالی را  ــانی حــه و جصشــد و هجــه طــور وس 

ی حصشحده و او را  نهاخد که اػ دخگری دارد حه و کدام طلجی را  که هر  کنند  خا وصالحه 
ــه نهاخــد بــریء ــه اػ دیــن  ءحصشــش وــال خــا ابــرا، حــا انســام وصــالحۀ وــغکور .الغو  عو 

د ظوخش عهل نهاخدطرفحن واضب وی بر کدام حاخد وطابق تعه   .  شود و هر 
o وصالحۀ دو طلج با يکديگر 

ــر دو . 875 مسأله گ ــر ا ــر ،نف م طلجــی داشــته حاشــند ه طنانشــه ، خــک اػ شــصص ســو 
ــا اشــكال شــرعی دخگــر نجاشــد ــا خ ــا خكــدخگر  تواننــد طلب وی، صــلح ووضــب رح هــا را ح

کنند گر ؛ وصالحه  وحلحـون تووـان پـول اػ  55« حسـن»کحلـوگرم بـرنذ و  555« علـی»وثاًل ا
که ، طلب داشته حاشند« سعحد» را حـا هـن هاخشان  طلب« حسن»و « علی»در صورتی 

ـــد کنن ـــالحه  ـــب ، وص ـــعحد»اػ « حســـن»اػ آن پـــس طل ـــب ، «س ـــرنذ و طل ـــی»ب اػ « عل
   .پول ظواهد بود« سعحد»

ــه وصــالحۀ طلب  ک ــواردی  ــی اػ و ــر  برظ ــرعی دخگ ــكال ش ــا اش ــا خ ــت رح ــه ضه ــا ح ه
 . شود در وسألۀ حعد عکر وی، صححح نحست

ـــۀ ســـلف حاشـــد . 876 مسأله ـــه وعاول ـــوط ح ـــر طلـــب وـــغکور در وســـألۀ قجـــل ورب گ ، ا
واضب صححح نحست و حعـد اػ آن حنابر احتحاط  ،ن قجل اػ سررسحد سلفوصالحۀ آ

  1.اشكال ندارد
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ــا پيهانــه ،طــور ههــحن گــر طلــب وــغکور اػ اشــحای وػنــی خ ضــات غحــر اػ وحــوه - ایا
آن را حا سود حه طلجكار دخگر ، حاشد و طلجكار حصواهد قجل اػ قجض و تحویل - )ِثهار(

گـــرفتنواضـــب حنـــابر احتحـــاط  ،وصـــالحه نهاخـــد ، صـــححح نحســـت و حعـــد اػ تحویـــل 
 1.وصالحۀ آن اشكال ندارد

کحلـوگرم  535کحلوگرم بـرنذ اػ خـک نـوع و دخگـری  555خكی اػ طلجكاران  اگر ،ههشنحن
که وجادلۀ آنها ووضب رحا است، برنذ اػ نوع دخگر طلب داشته حاشند توانند  نهی، اػ آنسا 

 . ها را حا خكدخگر وصالحه نهاخند طلب
گــر دو  . 877 مسأله وشــاحه حكــن ، هــر خــک اػ دو نفــر دخگــر طلــب داشــته حاشــند، نفــرا
حاشد و صلح آنها  در این وورد نحز ضاری وی، ها درحارۀ وصالحۀ طلب« 653»وسألۀ 

که ووضب رحا خا اشكال شرعی دخگر نجاشد  ؛ صححح است ،در صورتی 

 355« حســحن»طلــب داشــته و « ســعحد»وحلحــون تووــان اػ  55« علــی»وــثاًل طنانشــه 
رسـحده  طلـب داشـته حاشـند و ػوـان پرداظـت هـر دو طلـب فـرا« حهحـد»ر دخنار اػ هزا

که ، حاشد کننـد طلب« حسحن»و « علی»در صورتی  اػ آن پـس ، هـا را حـا هـن وصـالحه 
وحلحــون تووــان طلجكــار  55« ســعحد»اػ « حســحن»هــزار دخنــار و  355« حهحــد»اػ « علــی»

 .  ظواهند بود

o کردن طلج وّدت  صالحهدار از طريق و نقد 
کسی وقداری اػ اضناس وػنی خـا پيهانـه . 878 مسأله گر  تا دار اػ  ای حـه صـورت وـد 

و حصواهـــد آن را اػ  - شـــش واهـــه، گـــرم طـــال 55وـــثاًل  - شصصـــی طلـــب داشـــته حاشـــد
کهتـری اػ ههـان ضـنس کنـد - گـرم طـال 7وـثاًل  - حدهكار حا وصالحه حه وقـدار  ، نقـد 

کـه وی کنـد  ی صـلح  کـه طلـب 5توانـد حـا و ـه را  گـرم اػ طالیـی  دارد را بجصشـد و او حقح 
   2؛نقد بپرداػد
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ـــه ـــا پيهان ـــی خ ـــا در غحـــر اضنـــاس وػن ــــد پـواننـــ - ای او  ــــنق - ولـ کـــردن طلـ ــــد  ب اػ ـ
کهتـر اػ آنــشص  :وثـل آنكـه حگوخـد؛ اػ طریـق وصـالحه اشـكال نـدارد، ص حدهكار حه 

کـــه شـــش واهـــه طلجكـــارم وحلحـــون 55» وحلحـــون تووـــان نقـــد وصـــالحه  7حـــه  ،تووـــانی 
 .  و طرف وقابل هن بپغیرد« کنن وی

کسی وقداری اػ اضناس وػنی خـا پيهانـه . 879 مسأله گر  تا دار اػ  ای حـه صـورت وـد 
و حصواهـد آن را حـه شـصص  - گرم طـال شـش واهـه 55وثاًل  - فردی طلب داشته حاشد

کهتری اػ ههان ضنس گـرم طـالی  7وثاًل  - ثالث )غحر حدهكار( حا وصالحه حه وقدار 
کند - ووضود ـانی صـلح  تواند طلـب وـغکور را حـه شـصص وـغکور حـهوی، نقد  طـور وس 

ی )وتصالح( نحز ، کند کند( 7حه شرط آنكه و طـور  خا حه 1گرم طال را حه او بجصشد )هجه 
ی وصــالحه نهاخــد ــانی حــه و شــود  بــر وتصــالح واضــب وی ،حــا انعقــاد عقــد صــلح؛ وس 
   ؛وطابق شرط وغکور عهل نهاخد

ا در غحر اضناس وػنی خا پي کـردن طلـب حـه شـصص  - واننـد پـول - ای هانهاو  نقـد 
کهتر  .  اػ طریق صلح اشكال ندارد، ثالث حه 

  فسخ صلح 
کــه حــدون عــوض حاشــد - صــلح . 881 مسأله ــی در صــورتی   .عقــد الػم اســت - حت 

کنـدخک اػ دو طرف حدون رضاخت دخگری نهی هحر  ،حنابراین وگـر ؛ تواند آن را فسز 
ـــرار داده حاشـــد کـــه در  آنكـــه در ضـــهن صـــلح حـــق  فســـز ق ـــا اػ وـــوارد ظحـــار حاشـــد  خ

 .  شود عکر وی «663» وسألۀ

گر انسان وال ظود را حه . 881 مسأله انی حه دخگری صلح نهاخد ا طنانشه در ، طور وس 
قرار دادن حق  فسز در طنحن صلحی وحـل  ، صلح ظوخش قصد قرحت داشته حاشد

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

گر فـرد وـثاًل حـ . 882 مسأله ه ضهـت آنكـه ههسـر خـا فرػنـدش خـا شـصص دخگـر حعـد اػ ا
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ی بی ونزلش را حه ههسر خا فرػنـد خـا شـصص دخگـری وصـالحه ، سر پناه نهاندوفات و
ــد ن ،نهاخ ت وعــح  ــا وــد  ــا ت ــده اســت خ ــا وقتــی ظــودش ػن ــه شــرط آنكــه ت حــق  فســز ، ح

کــه وقصــود اػ قــرار دادن ظحــار بــرای ظــوخش آن ، وصــالحه را داشــته حاشــد در صــورتی 
که تنها ظودش حتواند وعاوله را فسز نهاخد خا فسز فقـط حـه نظـر او انسـام شـودب ، وده 

ی حه ورثه  1.رسداش حه ارث نهیطنحن ظحاری حا فوت و

کـــه در فصـــل  . 883 مسأله در  ،بيـــع( عکـــر شـــد)« ظرخـــد و فـــروش»برظـــی اػ ظحـــاراتی 
 : حه شرح عیل است ،تفصحل وطلب .حاشدصلح نحز ضاری وی

 .  در صلح ضاری نحست« حوانظحار ح»و « ظحار وسلس» -
که صـلح بـرای قطـع نـزاع و اظـتالف انسـام شـده« ظحار غجن» - حنـابر  ،در وواردی 

حاشــد و رعاخــت وقتضــای وحــل  اشــكال وــی، فتــوی  ثاحــت نحســت و در غحــر آن وــوارد
 .  احتحاط در وورد آن ترک نشود

کــه در وســألۀ « ظحــار تــأظحرِ »- وصصــوص ظرخــد و ، عکــر شــد« 354»اصــطالحی 
ــوده و در صــلح ضــاری نحســتفــ ــا در وــواردی واننــد آنشــه در وســألۀ ؛ روش ب « 455»او 

کنـد، شد عکر دخگـری حـق  فسـز ، طنانشه فـرد در تحویـل وـال وـورد وصـالحه تـأظحر 
 . دارد

 .  حاشددر صلح نحز ضاری وی ،عکر شده در بيع« سایر ظحارات»-
که حا وصالحه حه دخگری داده شده . 884 مسأله گر وعلوم شود والی   حوب بـودهوع، ا

کـه اػ وسـالۀ قجـل وعلـوم وـی - ی وـی - شـودههان طور  توانـد حـه سـجب ظحـار عحـب و
کند  ؛ وعاوله را فسز 

ــه  کــه فــرد در ظحــار عحــب شــرعًا نهــی ،الجت  کنــد در وــواردی  توانــد وعاولــه را فســز 
)تفــاوت قحهــت( وحــل  اشــكال اســت و رعاخــت  رشاگــرفتن  ،«325)وــوارد وســألۀ 

 .  د آن ترک نشودوقتضای احتحاط در وور
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 دو وسألۀ وتفّرقه 
ُگلش بریـزد . 885 مسأله گر فرد حصواهد وحوۀ درظت را قجل اػ آنكه دانه بجندد و  حـا ، ا

کنـد فـروش آن بـرای خـک سـال و هرطنـد  ،اشـكال نـدارد، وصالحه حـه دخگـری ونتقـل 
که در وسألۀ  ،حدون ضهحهه  .  حاشد صححح نهی، عکر شد« 553»ههان طور 
 . ها قجل اػ آشكار شدن آنها اشكال ندارد سجزی وصالحۀ زراعت و ،ههحن طور

گوسـفندان  . 886 مسأله کـه خـک سـال  کند  گوسفندان حا طوپان صلح  گر صاحب  ا
نی اػ  کند وقدار وعح  کند و در ضهن شرط  او را در وقابل شحر آنها حشراند و نگهداری 

گوسفند حدهـد کرۀ دخگری حه صاحب  ای صـححح  طنـحن وصـالحه، کرۀ آن شحرها خا 
 ؛ است

کنـد و حلكه ا کـه اػ شـحر آن اسـتفاده  گوسفند را خک ساله حه طوپان اضـاره دهـد  گر 
ــد ،در عــوض ــه او حده نــی روغــن ح ــن  ،وقــدار وعح  ــه ظصــوص روغ ــد نكنــد ح ــی وقح  ول

گوسفند  .  اضاره صححح است، حاصل اػ شحر ههان 





 

 َدين

 اههّحت پرداخت بدهی و دين
که وی» کـه وـن تصـهحن عر حه اوام ضواد: گوخداػ ابی ثهاوه نقل شده  کردم  ض 

ه سكونت نهاخنگرفته  نظـر شـها در، ولی وقداری حه وردم حدهكارم ،ام در ودخنه و وك 
کـه حـدهحت را : فروودند این حاره طحستا حضرت حه شهر ظودت برگـرد تـا ػوـانی 

کســـی نجاشـــی ـــت نهـــا در روػ والقـــات پروردگـــار )وـــرگ( وـــدیون  زیـــرا ؛ بپـــرداػی و دق 
 1.«کند یشصص حا اخهان ظحانت نه

که پياوجر ظـدا خـدن تـوانگر )در پرداظـت »: فروودنـد در حدخث است  ـل ورز تعل 
 2.«حدهی( ظلن است
کـه رسـول ظـدا اػ پدران بزرگـوارش اػ اوام صادق : فروودنـد رواخـت شـده 

ل ورػد» کسی حتواند حق  شصصی را بپرداػد و تعل  گر  گنـاه حـاضگحر ، ا که حگغرد  هر روػ 
که حه ستن اػ و  3.«گحرد( براخش نوشته شودردم والحات وی)کسی 
کـه رسـول ظـدا اػ پدران بزرگوارش نحز اػ اوام صادق : فروودنـد نقل شـده 
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کــس طحــزی اػ حــق  بــرادر وســلهانش را حــجس نهــوده و حــه او ندهــد ...» ظداونــد  ،هــر 
 1.«...وگر آنكه توحه نهاخد، کندبرکت رػق و روػی را بر او حرام وی

کــه  ــت »: فروودنــد اوــام صــادقدر حــدخث اســت  کــه حــدهكار اســت و نح  کســی 
اػ ضانب ظداوند وتعـال دو حـافو ههـراه او هسـتند تـا او را در ادای  ،ادای آن را دارد

کننــد کنــد، دیــن خــاری  کوتــاهی  ــتش در ادای حــدهی  گــر در قصــد و نح  و سســتی  پــس ا
کهـک و خـاری رسـاندن حـه او بـرا ،ورػد ی ادای دیـن حه ههان انداػه دو حافو الهـی اػ 

 2.«نهاخندکن وی
کـه اوـام حـاقر کـه توانـایی ادای »: فروودنـد اػ ابو حهزه ثهـالی رواخـت شـده  کسـی 

کرده و حـه او ندهـد  ،حق  برادر وسلهانش را دارد ولی آن را حه سجب ترس اػ فقر حجس 
کنـــد را اػ او  و آن حـــق )حاخــد حدانـــد( ظداونــد وتعـــال قـــادرتر اســت بـــر آنكـــه او را فقحــر 

اػ اخنكـــه او حصواهـــد غنـــای ظـــود را حـــا حـــجس و نـــدادن حـــق  دخگـــران تـــأوحن  ،ردحگحـــ
 3.«نهاخد

ــدا ــه پيــاوجر ظ ک ــت  ــدخث اس ــد در ح ــا »: فروودن ــه ح ک ــت  ــحر طلجكــاری نحس ه
خـا بـرای او ، رضاخت اػ نزد حدهكار بيـرون آخـد وگـر آنكـه ضنجنـدگان ػوـحن و واهحـان در

که توانایی پر کننددعا وی داظت حدهحش را داشته حاشـد و و هحر حدهكاری نحست 
ــا وگــر آنكــه ظداونــد وتعــال در اػای هــر رو، طلجكــارش ظشــهگحن اػ او ضــدا شــود ػ خ

که حق  وردم را حه ناحق ی وی ،کندحجس وی شجی   4.«نوخسدگناه ظلهی برای و
که وی الرحهناػ عجد احه نقل شده  احه اػ دنحـا رفـت»: گوخدبن سح  ، وقتـی پـدرم سـح 

کوبيــد دروــردی اػ دوســتانش  گفــت، حــه ســوخش رفــتن، ونــزل وــا را   .حــه وــن تســلحت 
گفـتن: ساس پرسحد گغاشـته اسـتا  کـه هـزار  کحسـه .نـه: پدرت طحزی برای شها  ای 
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    / َدین 

گفـت کـن )و حـا آن تسـارت نهـا( و  نحكـو: درهن در آن بود حه وـن داد و  آن را وحافظـت 
کن رم رفتن و او را نزد واد، ون ظوشحال شده؛ درآود حاصل اػ آن را برای ظود هزخنه 

 . حه این وسأله ظجر دادم
کنـد( نزد، در پاخان آن روػ ـا  کسجی وهح  او ، خكی اػ دوستان پدرم رفتن )که برای ون 

کسـب  در وغـاػه؛ ظرخـد« های سـابری ضاوـه»ای اػ  براخن سـرواخه ای نشسـتن و وشـغول 
 .  شدم

کسب ظحر حسحاری نصـحب فروـود حـه ، رسـحد وقـت حـذ؛ ظداوند وتعال ورا اػ آن 
کـردم، روم جن افتاد حه حذقل لـع  ه وط  گفـت .نزد وادرم رفته و او را اػ این قضـح  : وـادرم 

 .  هزار درهن آن ورد را حاػگردان
گفت، پول آن ورد را آواده و حه او پرداظتن کـن : او حه ون  که حـه تـو دادم  شاخد پولی 

کنی کسب  گر وی، بوده و نتوانستی حا آن  حـارت حگـغارما ظواهی بيش اػ این در اظت ا
 .  ظواستن پول شها را حاػگردانن، دارم نه قصد حذ: گفتن

ه رفتن گروهـی اػ ، ضـا آوردم هرا حـ اعهـال حـذ، حه وك  حـه ودخنـه شـرفحاب شـدم و حـا 
که اعن عام وی طون ضوان بـودم  .رفتنحه حضور اوام صادق ،دادند وردم در وقتی 

ـت نشسـتن، و ناشناظته کردنـد و حضـرت پاسـز وـردم شـروع حـه پرسـ، آظر ضهعح  ش 
گرفتن پاسز وی. آنان را دادند کن شد پس اػ  ت   .  رفتند تا ضهعح 

کردنــد و فروودنــداوــام صــادق گفــتن: حــه ســوی وــن اشــاره  : آخــا حــاضتی داریا 
احه هسـتن، فداختان شوم اػ : گفـتن. احـوال پـدرم را پرسـحدند. وـن عجـدالرحهن بـن سـح 

کند: وحزون و غهگحن شدند و فروودند، دنحا رفت  .  ظدا او را رحهت 
گفتن: پرسحدندحضرت اوام صادق گغاشتا   .  نه: پدرت والی اػ ظود 

کسا توانستی حه حذ: فروودند  که هـزار  اػ  بياییا شروع حه بيان واضرای آن وردی 
کـردن وـاضرا را ندادنـد و  اوـام صـادق، درهن حه ون قـرض داد نهـودم فرصـت تهـام 

گفـتن هزار درهن آن، آودی حذ: فروودند کـردیا  . حـه صـاحجش حـاػگردانن: ورد را طه 
 .  حسنتا: فروودند



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـردم آخا وی: ساس فروودند ، حلـی: ظواهی تو را توصـحه و سفارشـی نهـاخنا عرضـه 
 :  فروودنداوام صادق. فداختان شوم

ت حده تا در وال وردم شرخک شـویداری اههحه راستگویی و اوانت  در ههـحن ، ح 
ایـن طنـحن )در : را در هـن داظـل نهودنـد و فروودنـد حال حضرت انگشتان دو دست

 .شوی( وال وردم شرخک وی
کــردم )و حــه آن عهــل نهــودم( و آن قــدر وــال   وــن ایــن وصــحت را اػ حضــرت حفــو 

که ػکات سحصد هزار درهن را پرداظتن  1.«خافتن 

 توصحه به سجک باری از بدهی

ــاقر اػ اوــام صــادق ــدر بزرگــوارش اوــام ح کــ اػ پ  ه رســول ظــدارواخــت شــده 
خـد: فروودند ـه و انـدوه شـب و ظـواری روػ را حـه  ،زیـر حـار حـدهی نرو زیـرا حـدهكاری غص 

 2.آورد ههراه وی
کــه اوحــر الهــؤونحن خــاد»: فروودنــد رواخــت شــده  گــو  راســتگو را دروع ،حــدهكاری ز

 3.«نهاخدقول وی کند و ظوش قول را حدوی
که اوام صادق کـن قـرض کهتـ ...»: فروودنـد در حدخث است  کـه  ر وام حگحرخـد 

خاد وی ،داشتن  4.«...کندعهر را ز

گرفتن بر بدهی  توصحه به نوشتن و شاهد 
کرخن در این حاره وی ـغیَن آَوُنـوا ِؤعا َتـداَخْنُتْن ِحـَدْین  ِؤلـی  »: فرواخدقرآن 

َهـا ال َ ی ُ
َ
َضـل    خـا أ

َ
أ

ْکُتُجوُه  ی َفا    5.«…ُوَسه ً
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    / َدین 

که اخهـان آورده» کسانی  تهنگـا، اخـد اى  کـه حـدهی وـد  دارى )حـه ظـاطر وام خـا  وی 
کنحد  .  «آن را حنوخسحد، داد و ستد( حه خكدخگر پيدا 

کـه اوـام صـادق کـه دعاخشـان »: فروودنـد در حدخث است  گـروه هسـتند  طهـار 
نــه و ، شــودوســتساب نهــی ــدون بي  کــه وــالی دارد و آن را ح ــان وــردی اســت  خكــی اػ آن

گرفتن قرض دهد ظداونـد  .هحش را نـداده و انكـار نهاخـد()آن حدهكار هن حـد، شاهد 
که حه هنگام قرض دادن شاهد حگحر: فرواخدوتعال وی  1.«وگر حه تو نگفتن 

که رسول ظدا اػ اوام صادق کـه »: فروودنـد رواخت شده  گـروه هسـتند  طنـد 
ت، شـوددعاخشان وستساب نهی کـه وام وـد  کسـی   ،دار حـه شصصـی حدهـداػ ضهلـه 

ا خادداشت و نوشته گـواه ا او  خافـت وام نگحـرد و شـاهدانی را هـن  ی اػ حدهكار حاحـت در
 2.«قرار ندهد

که توانايی پرداخت بدهی ندارد  وهلت دادن به بدهکاری 
ــت  ــایی پرداظ ــه توان ک ــدهكاری  ــه ح ــت دادن ح ــوب وهل ــه وض ــجت ح ــرخن نس ک ــرآن  ق

 : فرواخدوی ،حدهحش را ندارد
کاَن ُعو ُعْسَرة  َفَنِظَرٌة » ِؤْن  ُکْنُتْن َتْعَلُهوَن َرة  َو َوْحَس   ِؤلی َو ُقوا َظْحٌر َلُكْن ِؤْن  ْن َتَصد َ

َ
   3.«أ

گــر )حــدهكار( قــدرت پرداظــت نداشــته حاشــد» وهلــت ، او را تــا هنگــام توانــایی، و ا
ــه رســن صــدقه دهحــد ى( ح ــه هنگــام تنگدســتی و ــراى شــها بهتــر ، و حصشــحدن آن )ح ب

کار و پاداش آن را( حدانحد گر )ونافع این   .  «است ا
کــه اوــام صــادقروا بپرهحزخــد اػ اخنكــه خكــی اػ بــرادران  ...»: فروودنــد خــت شــده 

خـد در فشـار قـرار دهحـد کـه در نـزد او دار گرفتن وـالی  در  ،وسلهان ظود را برای حاػ پس 
ی در تنگدســـتی حـــه ســـر وـــی کـــه و  زیـــرا ضـــد  بزرگواروـــان رســـول ظـــدا ،بـــردحـــالی 
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 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـس  در تنگنا و فشـار حگـغارد وسلهانی حق  ندارد وسلهان دخگر را: فروودند وی و هـر 
کــه هــحر ســاخه ،حــدهكار تنگدســتی را وهلــت دهــد ای ضــز ظداونــد وتعــال در روػی 

ی را ،ساخۀ او نحست  1.«در ساخۀ عرش ظود ضای دهد و
کرم که پياوجر ا گر دو حار قرض حدهن»: فروودند در حدخث است   ،هزار درهن را ا

کـه  ه حه عنـوان صـدقه بپـرداػمبيشتر دوست دارم اػ اخنكه آن را خک ورتج و ههـان طـور 
کنـد ندارد در پرداظـت حـدهحش سـهل حدهكار تو حق کـه توانـایی  ،انگـاری  در حـالی 

کـه وـی، والی دارد ی را  ،دانـی او در تنگدسـتی اسـتتو نحز در صورتی  ضـایز نحسـت و
خافت طلجت( در فشار و تنگنا قرار دهی  2.«)برای در

که روػ اػ اوام صادق بـر ونجـر رفتـه و پـس اػ حهـد و  ی رسـول ظـدانقل شده 
کـس  ،حاضران حه غایجان برسانند ،ای وردم»: ثنای پروردگار فروودند گاه حاشحد هـر  آ

کـه در هر روػ برای او ثواب صدقه ،حدهكار تنگدستی را وهلت دهد ای برابر حا طلجـی 
خافت نهاخد که وال ظود را در  3.«...اػ او دارد بر عهدۀ ظداست تا ػوانی 

ــام صــادق ــول ظــدا اػ او کــه رس کــس حصواهــد »: فروودنــد رواخــت شــده  هــر 
که هحر ساخه ای ضز ساخۀ او نحست او را در ساخۀ عرش ظـود ظداوند وتعال در روػی 

   4.«حدهكار تنگدست را وهلت دهد خا اخنكه اػ حق  ظود حگغرد ،ضای دهد
کـــه اوـــام حـــاقر ل در روػ ظداونـــد وتعـــا»: فروودنـــد در حـــدخث نقـــل شـــده اســـت 

کـــه طهـــرهقحاوـــت اقـــواوی را اػ زیـــر عـــرش الهـــی وجعـــوث وـــی ـــورکنـــد  و  هاخشـــان اػ ن
خنت هاخشان اػ نور لجاس ، انـدهـایی اػ نـور نشسـتهو بر صندلی هاخشان اػ نور استو ز

آنــان پيـــاوجران : گوخنــددهــد و وــردم وــیظداونــد وتعــال آنــان را حــه وــردم نشــان وــی
اخنـان پيـاوجران : دهـدتحـت عـرش الهـی نـدا سـر وـیدر آن هنگـام ونـادی اػ  .هستند

ونــادی اػ تحــت عــرش الهــی نــدا  .آنــان شــهحدان هســتند: گوخنــدوــردم وــی .نحســتند
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    / َدین 

که بر وـؤونحن آسـان وـی، اخنان شهحدان نحستند: نهاخد گروهی هستند  گرفتنـد اخشان 
که توانایی پرداظت حدهی نداشتند گشاخشـوهلت وی ،و حه حدهكاران  ی دادند تا حـه 

 1.«برسند

 تعريف و اقسام دين
ـۀ« حدهكاری و دین» . 887 مسأله ـی بـر عو  کل  کـه حـه صـورت   2عجارت اسـت اػ وـالی 

 ؛ انسان شرعًا ثاحت شده است

ـۀ حـدهكار وـی  کـه ووضـب ثاحـت شـدن دیـن در عو  عجارتنـد اػ قـرض ، شـوداووری 
ه، اضاره، سلف، وعاولۀ نسحه، گرفتن ن اتـالف و اػ بـين بـرد، نفقۀ ههسـر داجـن 3،وهرخ 
 ؛ ...وال و

ا وواردی ههشون اوور عیل پرداظـت هرطنـد  ،شـود دین شرعی وحسوب نهی ،او 
  4:آنها تكلحفًا واضب است

که شصص حه عنوان شرط ضهن عقد -  ؛ الػم است بپرداػد، وجلغی 

که بر شصص نفقه دهنده واضب شده است -  ؛ نفقۀ والدین و اوالد 

اره -  ؛ کف 

 5.نغر و وانند آن-
                                                           

 .5ح ،343، ص54حاب، ابواب فعل الهعروف، 54 ح ،لهسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائ. 1

کـه در وسـاجل . 2 ه اػ توضـححاتی  ی در عو  کل  ـه عکـر شـد« 63تـا  65»وعنای  ـی در عو  کل  کـاال و ثهـن  ، در وـورد 
 . شود وعلوم وی

ه خا اضاره. 3 گر وهرخ  ه ا « 63تـا  65»کـه وعنـای آن اػ توضـححات وسـاجل  - حه صورت عحن شصصـی، بها الجت 
ن شده حاشد - دعکر ش  .  شوددین وحسوب نهی، وعح 

که دین نحست« دین»فرق بين . 4 کـه  ، ولی تكلحفـًا پرداظـت آن بـر فـرد واضـب اسـت ،و والی  اػ توضـححاتی 
در وـورد فـرق بـين شـرط فعـل و شـرط نتحسـه عکـر  «5»اورقی، پ«426» نحز صفحۀو « 355و  477»در وساجل 

 .  شود وعلوم وی، شد

، شــودحــدهی وحســوب نهــی، دیــن ۀدیرکــرد و ظســارت تــأظحر تأدخــ، ثــل ســود ربــوی قــرضوــوارد حراوــی و. 5
ــغکور ضــایز هرطنــد  ــالغ و ــت وج خاف ــت و در ــرطی حاطــل اس ــحن ش ــرط شــده حاشــد و طن ــهن عقــد ش در ض

 . نحست
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 :  نوع است حدهكاری دو . 888 مسأله

ت: «حدهی حال  » .الف  گر ود  ت ندارد خا ا که ود  ػوان ادای ، دار بودهخعنی حدهی 
 ؛ آن فرا رسحده حاشد

ت» .ب  . «دارحدهی ود 

 يک از اقسام طلج هر وطالجۀ
گــر  . 889 مسأله توانــد آن را وطالجــه نهاخـــد و در طلجكـــار وــی، حــال  حاشــد« حــدهی»ا

ــر وــدیون واضــب اســت طنانشــه توا 1صــورت وطالجــه نــایی پرداظــت حــدهی ظــود را ب
 . فورًا آن را بپرداػد، دارد

گر حدهی . 891 مسأله ت، ا رسـحدن  طلجكار حق  وطالجۀ آن را قجل اػ فرا، دار حاشدود 
که تعحين شده ندارد و بر حد تی  آن ، دیـن هكار هن واضـب نحسـت قجـل اػ سررسـحدود 

 2؛را بپرداػد
ــه ت ،الجت  گــر تعحــين وــد  ــی حــه نفــع طلجكــار حاشــد، ا ی  ،تنهــا حق  در ایــن صــورت و

ر وطالجـه نهاخـد وی و بـر حـدهكار هـن پرداظـت آن  3تواند طلجش را قجل اػ سررسحد وقـر 
کثـر حـدهكاری، واضب است ـی ولی ا ت در آنهـا حق  گونـه نحسـت و تعحـين وـد  هـا ایـن 

که حه نفع حدهكار قرار داده شده است خا وشترک بين هر دو نفر وی  .  حاشد است 
                                                           

طلجكـار آن را وطالجـه هرطنـد  ،فـورًا الػم اسـت پرداظت حدهی حال   ،در حعضی اػ ووارد. شاخان عکر است، 1
گرفته و حدون پرداظت آن وصرف شده است خـا ؛ شدنكرده حا ق  که حه آن ظهس خا ػکات تعل  وانند والی 

که در وسحر حرام هزخنه شده است کـه غاصـب  ،ههشنحن است حكن .ظهس درآودی  نسجت حه والی 
کــرده اســت کــرده و در نــزدش تلــف شــده خــا آن را تلــف  وگــر آنكــه غاصــب حدانــد طلجكــار ، آن را غصــب 

 . در پرداظت حدهی است راضی حه تأظحر

ت. 2 کـه طلجكـار و حـدهكار بـين ظـود ونعقـد ، دار بودن دینود  گاه حه ضهت نوع خا شـراخط قـراردادی اسـت 
ت در وعاول، اندنهوده گاهی حـدون اخنكـه   نسحه خا سلف خا اقساط اضاره ۀوانند ود  بها در قرارداد اضاره و 

کرده حاشند تی تعحين  ت ػوانیشر ، طلجكار و حدهكار ود  برای پرداظت دین تعحين شده خا تعحين  عًا ود 
ن وی؛ گردد وی کن شرع در پرداظت دخه وعح  که حا  . کندوانند اقساطی 

گـرفتن . 3 وثل اخنكه قـرض دهنـده حـه ضهـت نداشـتن وكـان وناسـب بـرای نگهـداری اوـوال و در ظطـر قـرار 
که وال را حه او قرض وی، وال کسی  ی پس ندهدکند تا ود   دهد شرط وی حا  ن آن را حه و  .  ت وعح 
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 قسام بدهیيک از ا زوان پرداخت هر
گر حدهكار حصواهد حدهی ظوخش را بپرداػد . 891 مسأله ، طلجكار حاخـد قجـول نهاخـد، ا

کـه در ضـهن قـرارداد تعحـين شـده وگر تی  ـی حـه نفـع طلجكـار نحـز بـوده خـا ،آنكه وـد   حق 
توانــد پــيش اػ تهــام شــدن  طلجكــار وــی ،کــه در ایــن صــورت 1فقــط حــق  طلجكــار بــوده

ت خافت طلب ظود اوتناع نهاخد، ود   .  اػ در
ت، حال   دین . 892 مسأله ت؛ شود دار نهیود  دار بـودن آن در ضـهن  وگر اخنكه وـد 

 ؛ عقد الػم خا ضایزی شرط شده حاشد

گر فرد والی را حه دخگری قرض دهد وثالً  کنـد و  ،ا ن  تی وعـح  حدون آنكه برای آن وـد 
کاالیی را حه قحهت حاػاری )ثهن الهثل( حه طلجكار حفروشـد و در ضـهن  حعدًا حدهكار 

ت سـه وـاه شـرط نهاخـد، این فروش در ایـن ، حق  تأظحر در پرداظت قرض را برای وـد 
ت وغکور ندارد ۀصورت طلجكار حق  وطالج  ؛ طلب ظوخش را قجل اػ ود 

کـاال فسـز خـا اقالـه شـده گونـه ،وگر آنكه وعاولۀ فـروش  کـه شـرط ضـهن آن حـه  ای 
گردد  . ساقط 

ت . 893 مسأله ی وــد  ــۀ و گــر وــردی ههســرش را طــالق دهــد و وهرخ  ولــی  ،شــددار حاا
ت ـت( حـاقی حاشـد ود  کـه پيونـد اػدواح )زوضح  حـه  ؛ دار بودن آن وصصوص ػوانی بـوده 

ت حا طالق و واننـد آن اػ بـين بـرود گر زوضح  که ا ، تجـدیل حـه دیـن حـال  شـود،  این وعنا 
ـق اوـر وـغکور ـه آن را قجـل اػ فـرا رسـحدن ووعـد او توانـدػن وـی ،در این صورت حـا تحق  لح 

   .وطالجه نهاخد

تاخان عکــر اســت، شــ کــه دیــن وــد  دیــن ، شــود تجــدیل حــه حــال  وی، داراػ وــواردی 
که توضحح آن در وسألۀ  ی  است   .  شود عکر وی« 723»)حدهی( وتوف 

کار کسج و   لزوم پرداخت بدهی با فروش اووال يا 
ت بوده خا وقت  . 894 مسأله کند و طلب حدون ود  گر طلجكار طلب ظود را وطالجه  ا

                                                           
 .  ههان. 1
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واضب اسـت فـورًا آن را ، كار حتواند حدهی ظود را حدهدطنانشه حده، آن رسحده حاشد
 ؛ بپرداػد

کاالی تساری خا ػوحن اضـافه  کار الػم حاشد اووال ظود ههشون  هر طند برای این 
کــه شــرعًا  1غحــر وســكونی را حفروشــد ۀخــا حــاع خــا ظانــ خــا طلــب ظــوخش را در صــورتی 

ک ظـود ر، استحقاق وطالجه داشته حاشد ا اضـاره دهـد و خـا وـالی وطالجه نهاخد خا اوال
   .حگحرد الحسنه قرضرا 

ت  بر حدهكار ،حنابراین کـه وشـق  کـدام اػ وـوارد فـوق را در صـورتی  واضب است هـر 
خــادی )کــه وعهــوالً  ــل نحســت( نداشــته حاشــد  ز بــرای پرداظــت حــدهی ظــود ، قابــل تحه 

 .  حاشد گناهكار وی ،در غحر این صورت؛ انسام دهد
گر انسان حدهی حال  داشته . 895 مسأله ی  ا حاشد و طلجكارش طلب ظـوخش را اػ و

م است بر صرف وال در اوور وستحجی، نهاخد وطالجه وی  پرداظت حدهی وغکور وقد 
خــارتی خــا ای بــرای ظــودش خــا ظــانوادهههشــون نفقــات توســعه ،خــا وجــاح اش خــا ســفر ز

ات  ؛ تفرخحی خا وساعدت والی نحاػوندان خا ظحرات و وجر 

ـــه  بـــرای دفـــع حـــال و افـــزاخش رػق و واننـــد آن ، انـــدکصـــدقه دادن حـــه وقـــدار  ،الجت 
 . اشكال ندارد

که نهی . 896 مسأله کسـب درآوـد ، تواند حدهی ظـود را بپـرداػد حدهكاری  کـار و  گـر  ا
کاری داشـته حاشـد، برای او آسان حاشد کسب و  کنـد و ، خا شغل و  کـار  واضـب اسـت 

 ؛ بپرداػد حدهی ظوخش را

کــار ،حلكــه در غحــر ایــن دو صــورت نحــز  گــر حتوانــد  کــه الیــق شــأنش حاشــد و ا کنــد  ی 
ت فوق کـرده و ، العاده بـرای او نداشـته نجاشـد وشق  کـار  کـه  احتحـاط واضـب آن اسـت 

 . حدهی ظوخش را بپرداػد
ــه  . 897 مسأله ــدون عــوض ح فاتی وثــل صــلح و هجــۀ )حصشــش( ح گــر حــدهكار تصــر  ا

                                                           
کـه سـند قـانونی آن حـه. 1 ولـی ولـک  ،طـور صـوری حـه نـام اشـصاص دخگـر ثجـت شـده این حكن شاول اووالی 

 .  شودشرعی حدهكار است نحز وی
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ت آن وحل  اشكال است و ، قصد فرار اػ پرداظت حدهی در اووالش انسام دهد صح 
ی ؛ ی احتحــاط در ایــن وــورد تــرک نشــودوراعــات وقتضــا کــه و وصصوصــًا در صــورتی 

 .  هاخش نداشته حاشداوحد حه دست آوردن وال دخگری برای پرداظت حدهی

 رهانحدن بدهکار از دست طلجکار
کسی حه زور خا ححله . 898 مسأله گر  طنانشـه ، حدهكار را اػ دست طلجكـار برهانـد ،ا

خافـت آن را ک - طلجكار دسترسی حه او نداشته حاشد تا طلجش را ه شرعًا اسـتحقاق در
که حدهكار را رهانحده، اػ او حگحرد - دارد حاخد او را نزد طلجكـار حاضـر سـاػد خـا ، کسی 

ی را بپرداػد  . طلب و

که از پرداخت بدهی ناتوان است   وطالجۀ طلج از بدهکاری 

کـه در وسـاجل  . 899 مسأله گر حدهكار نتواند حـدهی ظـود را حـا توضـححاتی  تـا  672»ا
کند، بپرداػد عکر شد« 674 حلكه حاخـد ؛ بر طلجكار حرام است طلب ظوخش را وطالجه 

که حتواند حدهی ظود را بپرداػد  .  حه حدهكار وهلت دهد تا ػوانی 

حدهكار حاخد تصهحن داشته حاشد تا حدهی ظوخش را در هنگـام شاخان عکر است،  
 .  توانایی بپرداػد

 وستثنحات دين و وساجل وربوط به آن

را حه ضهت حدهی حدهكار توقحـف « ستثنحات دینو»اند تو طلجكار نهی . 911 مسأله
گر توقحف نهاخـد کند و اػ او حگحرد ف در آن ، خا او را وسجور حه فروش آنها نهاخد و ا تصـر 

. گـردد حدون رضاخت حـدهكار غاصـجانه اسـت و فـروش آن بيـع فضـولی وحسـوب وی
 .  حاطل است، طنانشه حدهكار آن وعاوله را اضاػه ندهدحنابراین، 

 لجـاس وـورد احتحـاح، ظانۀ وحل  سـكونت عجارتند اػ« ستثنحات دینو» . 911 مسأله
ــی حاشــد هرطنــد لجاس - خنت ــاث  - هــای ز ــواػم و اث ــد ل ــاػ وانن ــورد نح کاالهــای و ــایر  س

که در اداوه عکر وی، وسحلۀ نقلحه و غحر آن، کتاب، ونزل  ؛ شودحا توضححی 
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ی حه کل  ک وستثنحات دین  ،طور  اوـوالی  -غحـر آن  طه در ووارد فوق و طـه در -وال
ــه آن احتحــاح دارد ــأنش ح ــال و ش ــر حســب ح ــرد ب ــه ف ک ــا را ، اســت  ــر آنه گ ــه ا ک ــوری  ط

ل نحسـت ، حفروشد خا حه طلجكار حدهد که وعهواًل قابل تحه  خاد  در ػحهت و وضحقۀ ز
ی وحســوب شــده و ووضــب ، گحــرد )َحــَرح( قــرار وی کســر شــأن و خــا نداشــتن آنهــا عرفــًا 

  ؛گردد آبرویی او وی ۀصدو
ها که در وسألۀ حعد عکر وی ،لجت  اػ وسـتثنحات دیـن حـه حنـابر احتحـاط  ،شود ووردی 

 .  آخد حساب نهی
کـرده و حـه ایـن سـجب  . 912 مسأله گر فرد وال شصص دخگر )وثاًل پـولش( را غصـب  ا

کـاالی وـورد نحـاػ ظـود را بپـرداػد، ساس حا آن پول، حه او حدهكار شود ، ثهـن )قحهـت( 
کاال شود که والک آن  ـی در  ای را در وقابل وجلغـی حـه كه ظانهوثل اخن ،طوری  کل  طـور 

ــه ظرخــداری نهــوده و پــولش را اػ وــال غصــجی بپــرداػد در اخنكــه ظانــۀ وــغکور ضــزء ، عو 
وســأله وحــل  اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای ، وســتثنحات دیــن وحســوب شــود

 .  احتحاط ترک نشود
کـه وجلغـی پـول و وضـ . 913 مسأله کـه اػ فردی  ت سـتثنحاو»ه نقـد بـرای تهحـۀ اوـوالی 

گرفتـــهوحســـوب وـــی« دیـــن گـــر آن را صـــرف ادای حـــدهی  1،شـــود در نظـــر  کـــه ا طـــوری 
ی واضب نحست آن پول را ، اووال وغکور براخش وقدور نجاشد ۀتهح  ، ظوخش نهاخد بر و

 .  صرف پرداظت حدهكاری ظود نهاخد

گر حدهكار برای سـكونت ظـود و ظـانواده . 914 مسأله اش حـه حسـب حـال و شـأن و ا
ی ظوخش کـه حـا فـروش آن حـه ، ونزل وسكونی داشـته حاشـداحتحاح حه دو ، آبرو طـوری 

ل نحست وجتال وی که وعهواًل قابل تحه  خاد  کسـر شـأن او سصتی ز شود )َحَرح( خا عرفًا 
ی وی ی آنها اػ ، گردد تلق   .  شودوحسوب وی« ستثنحات دینو»هر دو

اثــاث ونــزل و اشــحای دخگــر نحــز ضــاری ، لجــاس، در وــورد وســحلۀ نقلحــه ،ایــن حكــن
   .است

                                                           
که در وسأل. 1  . عکر شد« 755» ۀحا توضححی 
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ــا وغــاػه . 915 مسأله ــد ونــزل وســكونی ظــوخش خ ــدهكار حتوان ــر ح گ ــه، ا ــا  وســحلۀ نقلح  خ
کــن ارػش ی و حــه وقــدار  - تــر اشــحای دخگــر را حــه وــوارد  کــه عرفــًا وناســب حــال و شــأن و

، نهاخــد 1تجــدیل نهـوده و وقــدار اضــافۀ آن را صـرف ادای حــدهحش - حاضـت او حاشــد
کار بر او واضب است  .  انسام این 

گــر حــدهكار اوــوا . 916 مسأله ولــی ، داشــته حاشــد« ســتثنحات دیــنو»بــر لی اضــافه ا
ــر اػ  ناطــار حاشــد آنهــا را ارػان، را بپــرداػد 2طنانشــه حصواهــد حــا فــروظتن آنهــا حــدهحش ت

واضــب اســت حــه ایــن اوــر اقــدام نهاخــد و تــأظحر در فــروش ، قحهــت وعهــول آن حفروشــد
ــه ضهــت انتظــار ــه آنهــا را حصــرد اوــوال ح ــه قحهــت عادالن ــه ح ک ضــایز  ،وشــتری دخگــری 

 ؛ نحست

ــه  کــه عقــال فقــط در حــال  ،الجت  ــاد حاشــد  خ ــه قــدری ز ــين دو قحهــت ح گــر تفــاوت ب ا
 .  فروش آن واضب نحست، نهاخندضرورت و اضطرار حه آن اقدام وی

گاه حدهكار حا رضاخت ظود و حدون  . 917 مسأله ظانۀ وحل  سـكونت ظـود ، کراهاهر 
و حصواهـد حـا آن  شـود را حفروشـدوحسـوب وـی« سـتثنحات دیـنو»که اػ  خا وال دخگری

هرطنـد سـزاوار اسـت ، گـرفتن آن بـرای طلجكـار ضـایز اسـت، بپـرداػد حدهی ظـوخش را
 3.طلجكار راضی حه فروش آن نشود

                                                           
که حدهكار ،ونظور. 1  . بيان شد« 675و  667» وساجلوضحح آن در که ت، حاخد آن را فورًا بپرداػد حدهی است 

 .  ههان. 2

ــه حضــرت اوــام صــادق. 3 کــرد رواخــت شــده شصصــی ح ظواهــد  وــن اػ فــردی طلجكــارم و او وی: عــرض 
ََ ِحـاِه »: دو حـار فروودنـد حضرت صـادق، اش را حفروشد و طلب ورا حدهد ظانه عحـُغ

ُ
ْن ُتْصِرَضـُه ِوـْن أ

َ
 أ

ِسه
ْ
ِ َرأ

کنی حه ظدا پناه: «ِظل   .  بجر اػ اخنكه او را اػ سر پناهش بيرون 
 .53ح ،565ص، الدیون و احكاوها ،65حاب ،4ح ،جهزيب األحكام 

تی ورشكســت شــد و وــالش اػ بــين رفتــه و فقحــر شــد، پارطــه فــروش بــود ابــی عهحــر ابــن ی اػ ، حعــد اػ وــد  و
ت ابـن ابـی عهحـر وط  ، شصصی ده هزار درهن طلجكار بود ونـزل وسـكونی ، لـع شـدوقتی آن شصص اػ وضعح 

ایــن : ابــن ابــی عهحــر اػ او پرســحد، و وــال را حــه در ظانــۀ ابــن ابــی عهحــر آورد ظــود را حــه ده هــزار درهــن فروظــت
گفت که وی: طحستا   .  ام حه تو بپرداػمظواهن حاحت ادای حدهی والی است 

گفـت  گفـت: ابن ابـی عهحـر  اسـتا وـرد  کسـی حـه تـو حصشـحده: گفـت .نـه: حـه تـو ارث رسـحده اسـتاورد 
گفتقطعه ػوحنی را فروظته: گفت .نه: گفت  پس این وال طحستا: گفت .نه: ایا ورد 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 دادرسی و وانند آن از بدهکار  وطالجۀ هزينۀ
گـر حـدهكار حـا وضــود اخنكـه قـدرت پرداظــت حـدهی ظـود را دارد . 918 مسأله حــدون ، ا

لجكار بـرای وصـول طلـجش حـه دادگـاه و کند و ط عغر شرعی اػ پرداظت آن ظودداری 
ـــل وصـــارضی اػ قجحـــل احطـــال تهجـــر  واننـــد کـــرده و وتحه  هزخنـــۀ ، پوشـــه، آن وراضعـــه 

کارشناســی و حــق  ، دادرســی گــردد حــق   ها  حــدهكار شــرعًا ضــاون ایــن هزخنــه، الوکالــه 
 ؛ نحست

کــه حــدهكار حــه ضهــت تــأظحر در پرداظــت حــدهی وعصــحت نهــوده و   ولــی اػ آنســا 
ی ر هـــای وــغکور اػ طلجكـــار توانــد حــا ضجـــران هزخنــهوـــی، ا ضــاخع نهـــوده اســتحــق  و

ت حطلجد    ؛حاللح 
ــه کــه در وســألۀ حعــد عکــر  تواننــد پرداظــت هزخنــه وی ،الجت  های فــوق را حــا توضــححی 

کنند، شود وی  .  بر حدهكار واضب 

ــود  . 919 مسأله ــرط ش ــحه ش ــه نس ــد وعاول ــرض( وانن ــر اػ ق ــدی )غح ــهن عق ــر در ض گ ا
ظت حدهی حا وضود توانایی والی اوتناع ورػد و طلجكـار بـرای طنانشه حدهكار اػ پردا

ـل شـودهزخنه، وصول اصل طلب حاخـد حـدهكار آن ، های دادرسی و وانند آن را وتحه 
ی بپـرداػد را ضجران نهاخد و وعادل هزخنه وغکور را حه ـانی حـه و عهـل حـه شـرط ، طور وس 

خافت وضه التزام خا ظسـارت تـأظحر 1؛واضب است تأدخـه حاحـت تـأظحر در  ولی شرط در
 .  ادای دین )دیرکرد( در هر حال رحا وحسوب شده و ضایز نحست

                                                                                                                               
گفت  گفـت .ام را فروظتن تا حـدهحن را بپـرداػمظانه وسكونی: ورد  خـح : ابـن ابـی عهحـر  کـرد وـرا عر حـدخث 

که حضرت اوام صادق کن است : فروودند وحاربی  که در آن سا بيـرون کسی حه ظاطر حدهحش اػ ونزلی 
ـا اػ  ،ههانا ون در ایـن وقـت وحتـاح خـک درهـن هسـتن، ورا نحاػ حه آن نحست، پولت را بردار، شودکرده نهی او 

ــی خــک درهــن وارد ظانــه  ،55حــاب، ابــواب الــدین و القــرض، 56 ح، وسففائل الشففیعه. کــننام نهــیایــن پــول حت 
 .3ح ،325ص

« 355و  477»اػ توضححات وسـاجل  ،«رط نتحسهش»شود و فرق آن حا  ناوحده وی« شرط فعل»طنحن شرطی . 1
 .  شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀو نحز 



    / َدین 

کاهش ارزش وال در زوان پرداخت بدهی  1افزايش يا 
ـۀ حـدهكار اسـت اػ اوـوال وثلـی . 911 مسأله کـه بـر عو  گر دخنی  ، )غحـر اػ پـول( حاشـد 2ا

کــاهش ارػش پرداظــت وثــل ، حــدهكار ضــاون وثــل آن اســت و در صــورت افــزاخش خــا 
   ؛کافی است ههان

کـه فـرد آن را حـه دخگـری قـرض داده ـۀ زوضـه خـا وـالی  طنـد ، پس طنانشه وثاًل وهرخ 
ۀ طــال حاشــد ه اســت، ســك  ی ههــان تعــداد ســك  ه ؛ حــدهكاری و طــه اخنكــه قحهــت ســك 

کاهش خافته حاشد  ؛ افزوده شده خا 
گر حدهكاری )دین( ا ا ـی اػ اعتجـ،  او  کل  کرده خا حه  کاهش ارػش پيدا  ار پول حاشد و 

 .  شود حكن آن در ضهن سه وسألۀ حعد عکر وی، ساقط شده حاشد
گــر فــرد وجلغــی  . 911 مسأله ــا « پــول»ا ــا ثهــن وعاولــۀ نســحه خ اػ دخگــری قــرض حگحــرد خ

ــۀ ػن حــه صــورت  ــا وهرخ  ــۀ فــرد « پــول»اضــرت در عقــد اضــاره و واننــد آن خ ــر عو  و دیــن ب
که حـدهكار قصـد دارد حـدهی ظـود را حـه طلجكـ ، ار بپـرداػد)حدهكار( حاشد و در ػوانی 

کاهش خافته حاشد کافی است، ارػش پول  ه    ؛ پرداظت ههان وقدار اولح 
کـاهش ارػش پـول  پـول حـه انـداػۀ خـک  وـثاًل ارػش؛ العـاده زخـاد حاشـد  فـوق، وگر آنكـه 

ــه شــودبيســتن وجلــغ او واضــب حنــابر احتحــاط  ،پرداظــت آن وجلــغ ،کــه در ایــن صــورت؛ لح 
کندالػم احنابر احتحاط  کافی نجوده و  3.4ست حا پرداظت وجلغ بيشتر حا طلجكار وصالحه 

                                                           
کـه دیـن حـدهكار  ،. در این وجحث1 ـت ادای دیـن )تهـام اقسـام دیـن( در وـواردی  کحفح  ی در وـورد  کل  طند وسألۀ 

ه ادای برظـی اػ دیـون در گردد و سـایر احكـام وربـوط حـ ، عکر وی وثلی بوده و افزاخش خا کاهش قحهت پيدا کرده
 و غحر آن حه وناسجت عکر گردخده است. « آور غصب و سایر اوور ضهان»، «دخه»، «قرض»وجاحث 

 . شودعکر وی« 5352»در وسألۀ  ،توضحح اووال وثلی. 2

 .  شود حه استثنای آنشه در وسألۀ حعد عکر وی. 3

ه. 4 م و  گحـردن صـورت وـیتعحين وجلغ وورد وصـالحه حـا توافـق و تراضـی طـرفح ،الجت  و بـرای وحاسـجۀ نـرد تـور 
کاهش ارػش آن کـاالی حـه ظصوصـی، تغحير قدرت ظرخد پول و  واننـد ػوـحن خـا ظانـه خـا طـال خـا  - قحهـت 

ی - گوسفند گـاػ و تلفـن خـا  وانند اضاره - و خا ظدوات وصرفی ظاص  بهـای وسـكن خـا هزخنـۀ آب و بـرق و 
ــا بهداشــت و دروــان ــرای وصــالح حــار نحســتوع - ظــدوات حهــل و نقــل خ  ۀو وناســب اســت طــرفحن ب

کاالها و اراجۀ ظدوات را در نظر حگحرند  . کاهش نسجی قدرت ظرخد در عهوم 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــه شـرعاً  . 912 مسأله گـر حــدهكار در ػوــانی  درصــدد ، حــق  ادای حــدهی ظــود را دارد  ا
کـرده و پـس اػ ، ادای دین برآوده خافت آن اوتنـاع  ولی طلجكار حدون عغر شرعی اػ در

کــاهش فــوق کــافی ، العــادۀ ارػش پــول رد داده حاشــد آن  پرداظــت ههــان وجلــغ ســابق 
 .  ستا

تی حســحار طــوالنی قــرار داده شــده و  ،ههــحن طــور طنانشــه بــرای ادای حــدهی وــد 
ت کـاهش فـوق العاطـ، طلجكار در هنگام قرار دادن وـد  م و  العـادۀ ارػش پـول تـا  اػ تـور 

داده و حـا اظتحـار ظـود ػوـان سررسـحد ادای حـدهی داشـته خـا احتهـال وعقـول آن را وـی
ـه حاحـت ادای دیـن شـدهپرداظت ههان وجلـغ اوه و راضی حه اقدام حه این اور نهود ، لح 

پرداظـت ههـان ، در این صورت نحـز )طـون ظـود اقـدام حـه ضـرر علحـه ظـوخش نهـوده(
کافی است  .  وجلغ سابق 

ــی را اػ درضــۀ اعتجــار ســاقط نهاخــد . 913 مسأله گــر دولــت پــول ظاص  خــا واحــد پــول ، ا
کنــد آن را لحــاظ حــدهكار حاخــد ارػش پــول قجلــی در آظــرین ػوــان اعتجــار ، کشــور تغحيــر 

که ضاخگزین شده بپرداػد ،کرده و وعادل آن را در ػوان تغحير   ؛اػ پولی 

ه کاهش ارػش پول و قدرت ظرخـد حـه وـرور ػوـان ،الجت  طـه قجـل اػ تغحيـر ، طنانشه 
خاد حاشد فوق، واحد پول و طه حعد اػ آن  .  بيان شد«755»حكن آن در وسألۀ ، العاده ز

 تقسحن طلج و بدهی
کــردن ط . 914 مسأله بــين دو خــا طنــد ، لــب )دیــن( وشــترک قجــل اػ وصــولتقســحن 

کــه در فصــل  حنــابر  ، عکــر شــد« 565، 564»وســاجل ، «شــرکت»شــرخک حــا توضــححاتی 
   .فتوی  خا احتحاط واضب صححح نحست

کـردن حـدهی ،طور ههحن  کـه دو خـا طنـد شـرخک حـهتقسـحن  طـور وشـترک حـه  هـایی 
ههــان فصــل وســألۀ  بــين ظودشــان صــححح نحســت و توضــحح آن در، دخگــران دارنــد

 1.عکر شد« 567»

                                                           
کار اصالح هر وورد نحز. 1 گردخده است ،شاخان عکر است راه   . . در ههان فصل بيان 



    / َدین 

کردن بدهکار  بخشش دين و بریء الذّوه 

گر طلجكار . 915 مسأله ی را ابـرا 1طلب ظوخش ،ا کـرده و و ـه  ءاػ حدهكار را اسقاط  عو 
حـدهكار بـریء  ،و در ایـن صـورت 2صححح است و قجول حـدهكار الػم نحسـت، نهاخد

ه شده و طلجكار دخگر حق  رضوع و پشحهانی ندارد   3؛الغو 

که  ،نوان وثالحه ع ه بهار آػادی در عو   35ػنی  ـه طلجكـار  ۀسك  شوهرش حاحـت وهرخ 
ی ، است کرده و حـه شـوهرش بجصشـد )و ه را اسقاط  کراه و اضجار وهرخ  طنانشه حدون ا

ـه نهاخــد( هرطنــد ، صـححح اسـت و دخگــر حـق  پشـحهانی و رضــوع نـدارد، را بـریء الغو 
ی نجاشد  4.شوهر اػ ظوخشاوندان نسجی و

ه  که فرد نسجت حه آن بریء، در وورد وسألۀ حعدالجت  ـه شـده حدهی  دوحـاره حـه  ، الغو 
ی بروی ۀ و  . گردد عو 

گر در وعاوضه . 916 مسأله  واننـد - وثل ظرخد و فروش خا آنشه شـجحه وعاوضـه اسـت ،ا
ـۀ حـدهكار اػ او طلـب دارد -جارات طالق ُظلع خا و کـه در عو  عـوض ، شصص والی را 

گـرددنشـه شـجحه وعاوضـه اسـت وخـا آ ساس آن وعاوضـه فسـز شـود ،قرار دهد ، لغـی  
که ساقط شده بود ه بر وی، دخنی   ؛ گردددوحاره حه عو 

کـاالیی را اػ حـدهكار ظرخـداری نهاخـد و عـوض آن را طلجـی   وثاًل طنانشه طلجكار 
ۀ او دارد قرار دهد دوحـاره طلـب ، ساس حه ضهتی وعاولۀ وغکور فسز شـود، که در عو 

ۀ حدهكار بر وی   .ددگرحه عو 
ــۀ شــوهرش اػ او طلجكــار  ،طــور ههــحن کــه در عو  ــا شــیء دخگــری را  ــه خ گــر ػن وهرخ  ا

کـه ، حغل نهاخد و طالق حگحـرد« جاراتعوض طالق ُظلع خا و»ست حه عنوان ا اػ آنسـا 
                                                           

کار، ثهن وعاوله نسحه، وانند قرض. 1  . حانوان ۀوهرخ  ، اضرت 

ه ءطه ابرا. 2 ی حاشد عو  گرفته و طه بودن اطالع و  . حا اطالع حدهكار صورت 

گـر. 3 گــردد حكـن آن در ضلــد طهــارم ءابــرا ا ــد حــه اوــری  ــۀ وــدیون وشــروط خـا وقح  وجحــث ، «اػدواح»فصــل ، عو 
 . شودعکر وی« 435»وسألۀ ، «وهرخه»

انی حه ق حه و حكن صلح دین رضوع شود« 5454»حه وسألۀ  در وورد هجۀ دین. 4 صـد اسـقاط طلـب و طور وس 
 .  عکر شد« 645»حدهكار در وسألۀ  ۀعو   ءابرا
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ۀ طــالق ظلــع خــا و توانــد تــا قجــلوــی ، جــارات اػ حــغل ظــوخش برگــردداػ تهــام شــدن عــد 
کـار )رضـوع حـه حـغل( را انسـ دًا حـه وهـر خـا شـیء وـغکور ، ام دهـدطنانشه این  وـرد وسـد 

ه ظواهد داشتحدهكار وی ام عد   .  شود و نحز حق  رضوع حه ػن را در اخ 

 پرداخت بدهی فرد ديگر
انــًا بپــرداػدانســان وــی . 917 مسأله ظــواه آن شــصص ، توانــد حــدهی فــرد دخگــری را وس 

شـود و  یحدهكاری وـدیون حـه ههـان وقـدار ادا و، ػنده حاشد خا ورده و حا این پرداظت
انی دین ،در این وورد حا اعن و اضاػۀ حدهكار خـا ، فرقی نحست بين اخنكه پرداظت وس 
کرده حاشد خا نه، طه اخنكه حدهكار؛ حاشد حدون اعن او ی را اػ این پرداظت ونع   .  و

 شّک وربوط به بدهی

گــر حــدهكار شــک . 918 مسأله ــه ا ــا ن کــه حــدهی ظــوخش را ادا نهــوده خ ، داشــته حاشــد 
 1حـه دلحـل وعتجـری، وگـر آنكـه پرداظـت حـدهی؛ شـود ب وـیههشنان حدهكار وحسو

کرده است ثاحت شود ه  ی را بریء الغو  که طلجكار و    ؛خا وعلوم شود 
گر فرد شک ا ا اس والی بـر عهـده او  که حق  الن  اش آوـده خـا نـه و دلحـل داشته حاشد 

 ؛ شودحدهكار وحسوب نهی، وعتجری هن بر آن وضود نداشته حاشد

ه  گر تح ،الجت  کـه ، سهل و آسـان حاشـد قحق در این ووردا احتحـاط واضـب آن اسـت 
 ؛ فحص نهاخد

گــر فــرد حــه آســانی حتوانــد حــا  اػ وضــود خــا ، وراضعــه حــه دفتــر حسابرســی اوــوالش پــس ا
کند ـه، عدم حدهی اطالع پيدا  که وسـحلۀ نقلح  ـۀ خا وثاًل در هنگاوی  اش حـا وسـحلۀ نقلح 

کرده کـرده خـا  حتواند حه آسانی حا، دخگری برظورد  کـردن حفههـد آسـحجی حـه آن وارد  نگاه 
 .  احتحاط واضب است فحص نهاخد 2،نه

                                                           
کرده است وثل اخنكه. 1 ی حدهی را پرداظت  که و نه( شهادت دهند   . دو ورد عادل )بي 

کرده. 2 که آسحجی حه وسحلۀ نقلحه طرف وقابل وارد  که ووضب ضـهان وـالی بـر عهـدۀ  ،احتهال وعقول دهد 
ی است  . و
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اس والی حه عهده . 919 مسأله گر فرد حداند حق  الن  ولـی نسـجت حـه ، اش آوده اسـتا
پرداظـت وقـدار ، و حه دلحل وعتجری وقدار آن ثاحت نشود داشته حاشد وقدار آن شک

کافی وی حداقل  ؛ حاشدکه اطهحنان حه وضود آن دارد 

ه  ر حاشد ،الجت  دانسـته وی وثل اخنكه قجاًل وقدار آن را، طنانشه فرد در این اور وقص 
گحـری خـا اری در پـیانگ ولی حه ضهت سهل، آن حه آسانی فراهن بوده الع اػخا اوكان اط

کنــون وقــدار آن را فراوــوش نهــوده، آن ثجــت و خادداشــت  واضــبحنــابر احتحــاط  ،هــن ا
ــ نهی ــه پرداظــت وجل ــد ح کنــد و غ حــداقلتوان کتفــا  ــه  ا ک الػم اســت وقــدار بيشــتری را 

ه شدن ظوخش  ،دهد بپرداػد خا حا وصالحه و وانند آن وی احتهال اقدام حه بریء الغو 
 1.نهاخد

گر حدهكار قجاًل  . 921 مسأله کـه ، وجلغی را حاحت ادای حـدهحش پرداظتـه ا ـا اػ آنسـا  او 
ص حاشد خش نابرا وقدار حدهی حاقحهانده ، داند طقدر اػ آن را داده  نهی در این ، وشص 

ــورت  ــار  ص ــه طلجك ــوده ح ــدهحش را ادا نه ــام ح کنــد ته ــان  ــه اطهحن ک ــداری  ــه وق ــد ح حاخ
 ؛ بپرداػد

گــر وی کســی  55دانــد   وــثاًل ا ــوده وحلحــون تووــان حــه  ــا نهی، حــدهكار ب  4دانــد قــجاًل  او 
                                                           

که پرداظت وا. 1 کثر دیـن اػ آنسا  ا اقل و حـد  فاوت وقدار حد  ـر بـودن حـدهكار(، حه الت   در صـورت فـوق )وقص 
واضـب حـدون رعاخـت آنشـه در حنـابر احتحـاط  ،، طلجكار نحز در صورت شـکاست« احتحاط واضب»حنابر 

کند د ظود را نسجت حه آن وقدار وستحقتوان نهی ، گردد اداوه عکر وی خافت   ؛ دانسته و در
گــر طل ،حنــابراین کنــد و آن وستهــدا ــه ورضــع فــاألعلن وراضعــه  ــه ، جكــار احتحــاط واضــب فــوق را ح فتــوی ح

خادی حـا شـراخط وـغکور در وـتن حدهـد خافـت آن بـرای طلجكـار حـالل ، استحقاق طلجكار نسجت حه وقدار ز در
ه شدن طنانشه حدهكار حصواهد ضهت اطهحنان حه بریء ،طور ههحن .است احتحـاط فـوق را رعاخـت ، الغو 

خافـت نهاخـد طلجكار وی ، حا رضاخت و طحب ظاطر وجلغ بيشتر را بپرداػدکرده و  گـر حـا ؛ تواند آن وجلـغ را در نحـز ا
خافـت آن ، جلغ اضـافه خـا حصشـی اػ آن را حـا وصـالحه و واننـد آن حـه حـدهكار حدهـدطلجكار و ،توافق طرفحن در
 . اشكال ندارد

که حدهكار احتحاط واضب وغکور را ح کند و آن وستهـد حدیهی است در صورتی  ه ورضع فاألعلن وراضعه 
کند خادی   ؛ الػم نحست آن را بپرداػد، فتوی  حه عدم وضوب پرداظت وقدار ز

ــه کــه طلجكــار نحــز در وقــدار حــدهی شــک داشــته حاشــد و حــه ،الجت  ــی  ایــن حكــن در صــورتی اســت  کل  طــور 
ک کن شـرع طنانشه طرفحن در اور فوق نزاع و اظتالف داشته و برای رفع نزاع حه حـا کننـد و حـا ن شـرع وراضعـه 

کند کنند، حكن  ت   .  حاخد اػ آن تجعح 
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 .  وحلحون تووان دخگر بپرداػد 2حاخد ، وحلحون تووان اػ آن را داده خا بيشتر

 کحفّحت پرداخت بدهی و ادای آن

 کحفّحت آن  تحويل بدهی و 

نـــی اػ حـــدهی ظـــوخش را حـــه قصـــد ادای دیـــن اػ  . 921 مسأله گــر حـــدهكار وقـــدار وعح  ا
کنار حگغارد کرده و  صی اػ ظـود ونتقـل نهاخـد والش ضدا  ، خا حه حساب حانكی وشص 

که آن وقدار توس کـه در حكـن طلجكـار اسـت واننـد وکحـل  ط طلجكارتا ػوانی  کسی   خا 
ــی  شــرعی ــا ول خافــت نشــده خ ــل و در ــدهكار ، او تحوی وــال وــغکور ههشنــان اػ اوــوال ح

که اػ بين برود  1.واند فرد ههشنان حدهكار حاقی وی، وحسوب شده و در صورتی 

الػم است حـدهكار قصـد پرداظـت ، برای اخنكه حدهی حدهكار ادا شود . 922 مسأله
خافــت طلــجش را داشــته حاشــد حــدهكار براین، . حنــاحــدهی ظــود و طلجكــار نحــز قصــد در

 .  حاخد حدهی ظود را در صورت اوكان حا ههاهنگی و اطالع طلجكار بپرداػد

که وثاًل  کسی  کـه  ،گرفته الحسنه قرضوحلحون تووان اػ دخگری  55پس  در صورتی 
ی ، وجلغ وغکور را حه قصد پرداظت حدهی حـدون ههـاهنگی حـا طلجكـار حـه حسـاب و

                                                           
وگــر آنكــه ؛ حاخــد وــال را حــه طلجكــار خــا ولــی  خــا وکــحلش تحویــل دهــد، حــدهكار بــرای ادای حــدهی ،حنــابراین. 1

ی ههشون  کـه نحـاػ حـه تحویـل و « حوالـه»خـا « صلح»پرداظت حدهی اػ طریق قرارداد وستقل  گحـرد  صـورت 
 ؛ حاشد قجض نداشته

ن ظـود )واننـد   را وـثالً « حسـن»تواند حدهی ظوخش حـه  وی« علی» ،پس حه عنوان وثال در وقابـل وـال وعـح 
ه که اػ  خا اش( وسحلۀ نقلح  کـه در فصـل « حسن»در وقابل طلجی  ی ، عکـر شـد« صـلح»دارد حا توضححاتی  حـه و

کند ور ادا شـده و نحـاػ حـه تحویـل و حـدهی وـغک«( حسـن»حا انسام این صلح )و پـغیرفتن آن اػ ضانـب ؛ صلح 
ه؛ قجض وجلغ نحست ه در وثال فوق ،الجت  گر صلح در قجال والی وانند وسحلۀ نقلح  آن وال پـس ، انسام شده ا

ت حسن در وی  . آخد اػ صلح حه ولكح 

گر  ،ههحن طور حا نقل وضه اعتجاری اػ طریق شجكۀ شـتاب حـانكی و اػ  ،حدهكار حاشد« حسن»حه « علی»ا
ی حه حساب پس حساب پس کـار ؛ شـود حدهحش ادا وی ، انداػ طرف وقابل انداػ و علـی طلجكـار ، زیـرا حـا ایـن 

های وــغکور را قجــول  حوالــه ، ظــود )حســن( را حــه حــدهكار ظــود )حانــک( حوالــه داده و حانــک نحــز حســب فــرض
ق حواله وی که حه حسن داشته، نهاخد و حا تحق  ه وی ، علی نسجت حه حدهی   .  گردد بریء الغو 
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ـــت طلـــجش خاف ـــرای در ی را ب ـــز نهـــوده و و ـــه داده واری ـــک حوال ـــه حان ـــا در َدظـــ 1،ح ل و خ
ی )طلجكــــار( اســــت قــــرار داده کــــه در اظتحــــار و ادای دیــــن وحســــوب ، صــــندوقش 

   ؛شود نهی
ه کـرده خـا وجلغـی را وـغکور را  ۀلع شده و حوالـطنانشه حعدًا طلجكار وط ،الجت  قجـول 

گغاشـتهکه در َدظ خـافتی  ،انـدل و صـندوقش  حاحـت ادای دیـن پغیرفتـه خـا حـه وجلـغ در
کرده ه   .  کافی است، رضاخت داده و حدهكار را بریء الغو 

ن  . 923 مسأله ــت حــدهی وعــح  بــرای ادا شــدن حــدهی الػم نحســت نــام حــدهكار خــا عل 
گــر حــدهكار حترســد بــرای پرداظــت حــدهی. حنــابراین، حاشــد فــی ظــودش خــا بيــان ، ا وعر 

خش وفسده ت حدهكار تواند وال را حه واسطۀ اوحنی حدهـد تـا  وی 2،ای داشته حاشد عل 
ت حدهی - حدهی ء آن را حه عنوان ادا فی حدهكار و عل   3حـه طلجكـار حدهـد - حدون وعر 
 4؛گردد حدهی فرد ادا وی، و حا قجول طلجكار

گــر حــه هــحر وضــه نتوانــد وــال را ــا ا حــه  - حــدون وفســده - حــه عنــوان ادای حــدهی او 
ی تحویـل دهـدوـی، طلجكار برسـاند کن شـرع خـا وکحـل و در ایـن کـه ؛ توانـد آن را حـه حـا

ـه وـی ،صورت خافت او حدهكار بریء الغو  تـی حا قجول و در کحفح  کن شـرع حـه  شـود و حـا
 .  رساند داند آن را حه طلجكار وی که صالح وی

 کسی قرار داده وجاز در تصّرف غحر که بدهکاربابت ادای دين در اختحار   والی 
گـــر حـــدهكار وـــالی را حـــه شصصـــی حدهـــد تـــا آن را حاحـــت ادای دیـــن حـــه  . 924 مسأله ا

                                                           
 .  حه صورت فضولی و اقع شده است ،حواله. 1

فـی  وثل اخنكه فرد والی را قجاًل . 2 گغشـته خـا وعر  فاقـات  حدون رضاخت و اطالع والک اػ بين برده و توضحح ات 
ی وی، ظود ت خا ضرر حه و  . شود ووضب هتک ححثح 

ی حگوخد. 3 ی را نگوخـد و  ،تاین پول حاحت ادای حدهی حندۀ ظـدایی حـه شهاسـ: وانند اخنكه حه و ولـی نـام و
 . او هن قجول نهاخد

گر وال را اػ خک راه عقالیی دخگر ،طور ههحن. 4 ن و حـا عکـر وثاًل حا ارسال آن اػ طریق پست حدون نام و نشـا ،ا
که او قجـول  ت حدهی( حه طلجكار برساند و وطهجن حاشد  اخنكه این وال حاحت حدهی است )حدون عکر عل 

 . کافی است ،کرده
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کـه در وـورد آن  ،ار برسـاندطلجك فی  ی غفلـت تصـر  ولـی شـصص وـغکور عهـدًا خـا اػ رو
کند واننـد اخنكـه وـال را بـرای ظـود ، ضاون است، اضاػه نداشته نهاخد و وال را تلف 

کـــه در ایـــن صـــورت کنـــد  شـــود و ضـــاون وـــی - نـــه طلجكـــار - بـــرای حـــدهكار 1هزخنـــه 
ف غحر وأعون  گرفتن اػ طلجكار نسجت حه تصر  ت  خـا ادای دیـن حـدهكار اػ وـال حاللح 

ی نهــی ،دخگــر ــه شــدن و ــه حــدهكار ، شــود ووضــب بــریء الغو  حلكــه حاخــد حــدهحش را ح
گونه؛ بپرداػد گرفته و حدهكار او را ابراوگر حه  ت  ی حاللح  ه نهاخد ءای اػ و  ؛عو 

ه کالـت ،الجت  گر شصص وغکور وکحـل اػ طـرف طلجكـار بـوده و حـه و  وـال را حاحـت  ،ا
کردهادای دین قجول  و  شـودوال وغکور ولـک طلجكـار وحسـوب وـی، است 2و قجض 

کـــه در وـــورد آن اضـــاػه نداشـــته فی  کنـــد ،طنانشـــه تصـــر  بـــرای ، نهاخـــد و وـــال را تلـــف 
 .  ضاون است - نه حدهكار - طلجكار

که فرد وـالی را در اظتحـار شصصـی قـرار وـی ،این حكن دهـد تـا آن را حـه در ووردی 
ـاره دخگری هدخه دهد خا حاحت نفقه  کف  ی بپرداػد خا طعاوی را حاحت  حه ههسر خا فرػند و

 .  حه وستحق  حدهد و وانند آن نحز ضاری است

 که در دسترس نحست  کحفّحت ادای بدهی به طلجکاری 
گر دسترسی حه طلجكار . 925 مسأله ی خا حـجس و واننـد آن  3ا ت غاخب بودن و حه عل 

ت فــوق ی وشــق  ــه و ــا دسترســی ح کــه وعهــوالً  العــاده وضــود نداشــته خ ــل  ای  ــل تحه  قاب
 : دو صورت دارد، نحست )َحَرح( داشته حاشد

اػ دسترســی حــه طلجكــار )و وارثــش در ، حــدهكار حــا وضــود فحــص و ضســتسو .الففف
ی(  ؛ وأیوس حاشد، صورت فوت و

حــه فقــرای « رد  وظــالن»حــدهكار حاخــد حــدهی ظــوخش را حــه عنــوان  ،در ایــن صــورت 

                                                           
 . شودقحهت آن را ضاون وی، وثل آن و در اشحای قحهی، در اشحای وثلی. 1

گرفته است. 2  . تحویل 

ی. 3  . خا وکحل خا ولی  شرعی و



    / َدین 

کن ط حنابر احتحـا بپرداػد و 1دارای شراخط استحقاق کـار را حـا اضـاػه اػ حـا واضـب ایـن 
ی انسـام دهـد کن شـرع خـا نهاخنـده  شرع خا نهاخنـدۀ و ـت رد  وظـالن حـه حـا خـا آن را حـه نح 

ی حه عنوان ولی  فقرا تحویل دهد  . و
که طلجكـار )و در صـورت  .ب  حدهكار اوحد داشته حاشد )احتهال عقالیی دهد( 

کند ی وارثش( را پيدا   ؛ فوت و
کنـد و طنانشـه او را پيـدا نكنـد  ،در این صورت  حاخد ونتظر حهاند و اػ او ضستسو 

گـر حعـد اػ فـوتش طلجكـار ، و ههشنان اوحدوار حه پيدا شدنش حاشد کـه ا کنـد  ت  وصح 
طلـب او را اػ وـالش بپرداػنـد و حـه هـر ، وارثـش( پيـدا شـد، )و در صورت فوت طلجكار

ه ، حال تا حدهحش حه طلجكار پرداظته نشده  .  شودنهیبریء الغو 
در صــورت )ب( طنانشــه حــدهكار حصواهــد ظــود را نســجت حــه شــاخان عکــر اســت، 

که بر عهده دارد بریء کند حدهی  ه  کن شـرع خـا  وی، الغو  توانـد حـدهی ظـوخش را حـه حـا
خافــت او حــه عنــوان ولــی  غاجــب )طلجكــار( ی تحویــل نهاخــد و حــا قجــول و در ، نهاخنــدۀ و

ـــی ـــه و ـــریء الغو  ـــدهكار ب ـــودح ک؛ ش ـــاس حـــا ـــوخش س ـــب صـــالحدخد ظ ـــرع حس ن ش
 .  نهاخدوی عهل

ــوده و هــحر ظجــری اػ ػنــده خــا وــرده بــودن او  . 926 مسأله ــر ب ــود االث ــر طلجكــار وفق گ ا
گغشـــت ، ولـــی ورثـــۀ او ووضـــود حاشـــند، نجاشـــد اػ « ده ســـال قهـــری»حـــدهكار حعـــد اػ 

ی تحویل حدهد 2،االثر شدن طلجكار وفقود  ؛ واضب است حدهحش را حه ورثۀ و

گغشت حدهكاشاخان عکر است،  االثر شـدن  اػ وفقود« طهار سال قهری»ر حعد اػ 
ی نحــز ت بــرای  ،توانــد حــدهی را حــه ورثــۀ طلجكــار حدهــد وی و حــه شــرط آنكــه در ایــن وــد 

کن شرع 3خافتن طلجكار فحص و ضستسوی الػم را  .  انسام داده حاشد حا اعن حا
که حه ضهت تضحيع اوـوال نهادهـای دولتـی وـدیون شـده . 927 مسأله توانـد وـی، فردی 

                                                           
 . شودعکر وی« و حعد اػ آن 735»شراخط استحقاق در وساجل . 1
 وجحـث، «ارث»فصـل ، که توضحح آن در ضلد طهارم حكن حه ووت فرضی طلجكار شده ،در این صورت. 2

 .  شودعکر وی« 5354» ۀوسأل ،«احكام ارث وفقود االثر»

که در ضلد طهارم. 3  . ظواهد آود« 455» وسألۀ، «طالق»فصل ، حا توضححی 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کن شرعحده کند و طنانشه این اور وهكن  ی ظوخش را حا اعن حا حه ههان نهاد پرداظت 
الهـال حـه ظزانـۀ عهـووی دولـت واریـز نجاشد و وطابق قانون حاخد اووال تضـحيع شـدۀ بيـت

کافی است، شود فی شده  که حاحت این اور وعر   . واریز آن وجلغ حه شهاره حسابی 
رشــاخان عکــر اســت،   گــر طنــحن اوــری وقــر  اػ آن طریــق وهكــن  نشــده خــا پرداظــت ا

کـه دیـن وـغکور حـه فقحـر، نجاشد  ،پرداظـت شـود 1دارای شـراخط اسـتحقاق در صورتی 
 .  حاشدکافی وی

 اوتناع طلجکار از دريافت طلج 
گــر حــدهكار . 928 مسأله کــه توضــحح آن در ، ا کــه حــق  ادای حــدهی را دارد  در وــواردی 

ـــدهی ظـــود را بپـــرداػد، عکـــر شـــد« 675»وســـألۀ  ـــر طلجكـــ ، ح ار قجـــول آن الػم اســـت و ب
کن شـرع ، در صورت درظواست حـدهكار، طنانشه طلجكار اػ قجول آن اوتناع ورػد حـا

خافت آن وی  .  نهاخد او را وسجور حه در
ــه  ــل  ،الجت  کــه وعهــواًل قابــل تحه  خــاد  ت ظحلــی ز گــر اضجــار او غحــر وهكــن خــا وشــق  ا

کن حدهكار وی، نحست )َحَرح( داشته حاشد ی تحویل تواند آن را حه حا شرع خا وکحل و
که در ایـن صـورت خافـت او حـه عنـوان ولـی   حـا ،دهد  ، فـرد وهتنـع )طلجكـار( قجـول و در
ه وی   ؛شود حدهكار بریء الغو 

ی برای رساندن وال وغکور حه صاحب آن حسـب   کن شرع خا نهاخندۀ و ساس حا
   2.نهاخدصالحدخد عهل وی

 ناوعلوم بودن طلجکار 
کــه حــق  وــالی حــه  . 929 مسأله گــر فــردی  ، حاشــدعهــدۀ او ثاحــت اســت و وــدیون وــیا

                                                           
 .  شودعکر وی «و حعد اػ آن 735»وساجل  شراخط استحقاق در. 1

کن شـرع. 2 حـار و تحـت کنـد تـا وـال وـغکور را در اظتفـرد حـدهكار خـا شـصص دخگـری را وکحـل  ،وثل اخنكه حا
ط صاحب آن )طلجكار( قرار دهد کسی نحسـت ضهانی بر ،و طنانشه حعد اػ آن تلف شود تسل  خـا ، عهدۀ 

کـه رفـع وشـكل شـده و صـاحب وـال حاضـر حـه  آنكه آن را حـه ودخعـه نـزد شـصص اوحنـی حسـاارد تـا ػوـانی 
گردد خافت آن   .  در



    / َدین 

ی ، طلجكار را نشناسد که حا فحص و تحقحق حتوانـد و طنانشه احتهال عقالیی دهد 
ی در صـورت فـوت( ، را شناسایی نهاخد الػم است برای شناسایی طلجكار )خا ورثـۀ و

 1.ضستسو و تحقحق نهوده و حدهی ظوخش را وطابق دستور شرع حه طلجكار ادا نهاخد
گر حد . 931 مسأله ن وثاًل خكی اػ پـنذ نفـر - 2هكار حداند خكی اػ افراد وحصورا  - وعـح 

ی طلجكار است کدام خک ،اػ و  احتحـاط واضـب اسـت حـه هـر، اػ آنهاسـت  ولی نداند 
که براخش وقدور است  - هرطند حا پرداظت وجلغی اػ وـال ظـوخش حـه آنهـا - صورت 

گـرفتن اػ 3اػ ههۀ آنان رضاخت حطلجـد گـر رضـاخت  حاخـد ، خش وهكـن نجاشـدآنهـا بـرا و ا
 5؛بينداػد 4قرعه

د بين تعداد غحر وحصوری )وثاًل صد نفـر( بـوده و  ص و ورد  گر طلجكار ناوشص  ا ا او 
ی در صــورت فــوت( هرطنــد در آخنــده کــردن آن شــصص )خــا ورثــۀ و ، حــدهكار اػ پيــدا 

اػ طـرف طلجكـار واقعـی حـه  6حاخد حدهی وـغکور را هـر طـه زودتـر، وأیوس و نااوحد حاشد
احتحــاط  صــدقه دهــد و حنــابر 7حــه فقــرای دارای شــراخط اســتحقاق« رد  وظــالن»نــوان ع

ی حاشد کن شرع خا نهاخندۀ و کار حا اضاػه اػ حا    8.واضب این 

                                                           
 . عکر شد« 743»در وسألۀ  ،توضححات تكهحلی. 1

که« غحر وحصور»وقابل در « وحصور». 2  تعداد افـراد است و ونظور اػ افراد غحر وحصور در اخنسا این است 

گرفته شود حه انداػه گر هر وورد در نظر  که ا ی حاشـد، احتهال اخنكه طلب، ای است  ق حه و احتهـال ، وتعل 
گردد کـه آن احتهـال عرفـًا ووهـوم حـه شـهار وی؛ اندکی وحسوب  احتهـالی  واننـد اخنكـه وـوارد؛ آخـد طوری 

 . وورد حاشد «555»

ه. 3 ی ندارنـد ،الجت  کـه طلجـی اػ و گـر حعضـی اػ اشـصاص وـغکور اقـرار نهاخنـد  ضلـب رضـاخت آن اشـصاص ، ا
 . الػم نحست

ت قرعه. 4  . شود بيان وی« 5236»در وسألۀ  ،کحفح 
ت فـوق ،ههحن طور. 5 گرفتن اػ آنان وشـق  که رضاخت  کـه وعهـواًل تالعـاده در ووردی  ـل نهـیای دارد  شـود حه 

ن نهاخدوی، )َحَرح(  . تواند حا قرعه طلجكار را وعح 

ت عرفی. 6 خ   . حا رعاخت فور
 . شودشراخط استحقاق فقرا در اداوه عکر وی. 7

ی اقدام حه این اور نهـوده. 8 کن شرع خا نهاخندۀ و گر فرد حدون اعن حا کن بـرای تصـححح آن وـی، ا توانـد حـه حـا
ی وراضعه   . نهاخدشرع خا نهاخندۀ و
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 شرايط وستحقحن رّد وظالن 
ــر . 931 مسأله ــور اػ فقح ــت  - ونظ خاف ــه وســتحق  در ــالن»ک ــد وی« رد  وظ ــرى  - حاش فقح

م وســألۀ  کــه توضــحح آن در ضلــد دو  اجل پــس اػ آن بيــان شــد و نحــز و وســ« 655»اســت 
ی رد  وظــالن داده وی کــه حــه و حلكــه شــحعۀ دواػده ، وســلهان، شــود الػم اســت فقحــری 

 .  اواوی حاشد

کـه نفقـۀ او بـر فـرد رد  وظـالن دهنـده واضـب اسـت  . 932 مسأله کسـی  رد  وظالن را حه 
م - )واننــد پــدر و وــادر و فرػنــد و زوضــۀ داجهــی( کــه در ضلــد دو  فصــل  ،حــا توضــححاتی 

 .  توان پرداظت نهودنهی - و وساجل حعد اػ آن عکر شد« 772»وسألۀ  ،«ػکات»

ــــدهكار حاشــــد . 933 مسأله ــــرد حهحــــرد و رد  وظــــالن ح گــــر ف کــــه ، ا کســــانی  طنانشــــه 
فقــۀ او در ػوــان ححــاتش بودنــد واضــب ــوان رد  وظــالن وــغکور راوــی، فقحرنــد، الن  ــا  - ت ح

 .  حه آنان پرداظت نهود - رعاخت سایر شراخط استحقاق

که وست . 934 مسأله  ولـی؛ الػم نحسـت عـادل حاشـد، حاشـد حق  رد  وظـالن ویفقحرى 
ـالة خـا شـارب الصهـرحنابر  که تارک الص  تسـاهر خـا و احتحاط واضب رد  وظالن حه فقحرى 

گناه وی  . کند داده نشودحه فسق است و آشكارا 

که رد  وظالن را در وعصحت وصـرف وی . 935 مسأله نجاخـد رد  وظـالن حـه ، کنـد کسی 
کهـک حـه حاط حنابر احت ههشنحن، او حدهند ی  واضـب نجاخـد پرداظـت رد  وظـالن حـه و

کار قجحح و ناپسند وحسوب شود  .  گناه خا تشویق بر 

د نحســت وــی . 936 مسأله کــه ســح  د بپــرداػدفــردی  ؛ توانــد رد  وظــالهش را حــه فقحــر ســح 
د حدهد که آن را حه فقحر غحر سح   .  ولی احتحاط وستحب است 

فهواننـــد صـــرف وـــال در وشـــ، دادن رد  وظـــالن حـــه غحـــر فقحـــر . 937 مسأله ، اهد وشـــر 
کــافی نحســت و ووضــب وســاضد و حســحنحه هــا خــا هحجــات وــغهجی و وراســن عــزاداری 

ه شدن فرد نهی بریء  .  شودالغو 
که وظحفۀ حدهكار . 938 مسأله وظـالن  صدقه دادن حـه فقـرا حـه عنـوان رد   ،در وواردی 
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، طلجكار پيدا شود و حه صدقه راضی نگـردد، طنانشه حعد اػ پرداظت صدقه، است
   1.حاشدواضب ضاون ویحتحاط حنابر ا حدهكار

ــد رد  وظــالن بپــرداػد . 939 مسأله کــه حاخ ــردی  ــر ف گ ــر حاشــد، ظــود ا ــد رد  نهــی، فقح  توان
که شـراخط اسـتحقاق ، وظالن را برای ظوخش هزخنه نهاخد حلكه حاخد آن را حه فقحر دخگر 

 .  را دارا است حدهد

 کحفّحت رهايی از بدهی به بّچۀ نابالغ 

گر انسان وال حشۀ ناحـالغ را اػ . 941 مسأله ی حاحـت دخـه و واننـد آن  ا بـين بـرده خـا حـه و
کــه  حــدهكار شــده و حصواهــد اػ حــق  النــاس وــغکور رهــایی خاحــد )ظصوصــًا در وقتــی 

ی حــه  وی ،توانــایی پرداظــت آن را نــدارد( توانــد حــا وراضعــه حــه ولــی  ناحــالغ و ووافقــت و
کند  : صورت عیل عهل 

حـه   ه و ظـود شصصـاً نهـود 2«ضهانت نقل دین»حدهی وغکور را ، ولی  شرعی طفل 
ه ناحـالغ )طلجكـار( ضـهانت را قجـول نهاخـد گحرد و حه عنوان ولی  اػ طرف حش  حـا ؛ عهده 

کـار ـۀ ضـاو ، انسام این   شـود و شـصصن )ولـی  طفـل( ونتقـل وـیحـدهی وـغکور حـه عو 
انی بـوده عی و وس  و  اػ فـرد وـغکور طلجـی نـدارد، ولی  طنانشه ضهانتش حه صورت تجر 

ی طلجكار وی ،در غحر این صورت    3.شوداػ و
کــه ظــودش وــال ــۀ ناحــالغی  کــه تــأوحن نفقــات حش  ی  بــر ولــی   ،دارد 4آنگــاه اػ آنســا  و

( وـی، واضب نحست ی )ولی  آن را حـه حسـاب ، توانـد در هنگـام تـأوحن نفقـات طفـلو
کسر نهاخد گغاشته و اػ وقدار حدهی ظوخش  ، کفـش، لجاس وثالً ، طلب فرػند اػ ظود 

                                                           
خافت آن برای طلجكار حا رعاخت آنشه در . 1 ه در  . ضایز است، عکر شد «5»پاورقی  ،«235»صفحۀ الجت 

 . شودعکر وی« 5554»وعنای ضهانت نقل دین در وسألۀ . 2
ه ولی  حش  . 3 کـه ضـهانتش را  تواند تهام طلب خا حصشـی اػ آن را اػ ناحالغ )ضاون( وی ۀالجت  فـرد وـغکور )کسـی 

ه نهاخد کرده( خافت نكرده و او را بریء الغو   .  در

 .  گردد وال وحسوب وی، ههحن طلب طفل اػ ولی  ظوخش ،شاخان عکر است. 4
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حریــر ــانی اػ وــال ظــوخش ظرخــداری نكنــد حــه را ...،اســجاب حــاػی، لــواػم الت  ، طــور وس 
 .  حلكه حه حساب حدهی ظود حه فرػندش ونظور نهاخد

 پرداخت بدهی از جنس ديگر
کـه ، تواند حا رضاخت طلجكارحدهكار وی . 941 مسأله حدهی ظوخش را اػ غحر ضنسـی 

ـه، حه آن ودیون است بپرداػد کـه اػ شـوهرش حاحـت وهرخ  ۀ طـال، وثاًل ػنی   طلجكـار سـك 
ه پـول، بـرای ادای دیـن طنانشه شـوهر، است هـا را حـه ههسـرش حدهـد و او قجـول سـك 
 .  اشكال ندارد ،نهاخد

ــار وی . 942 مسأله ــدهكار طلجك ــاخت ح ــا رض ــد ح ی دارد ،توان ــۀ و ــر عو  ــه ب ک ــی را  ، طلج
ــۀ او نهاخــد کــه ؛ تجــدیل حــه ضــنس دخگــر در عو  وحلحــون تووــان اػ دخگــری  55وــثاًل فــردی 

ـۀ حـدهكار ن فرا رسحده و ویطلب دارد و سررسحد آ ظواهد آن را حه دخنـار عراقـی در عو 
طلـجن را تجـدیل حـه دخنـار »: طنانشـه حـه حـدهكار حگوخـد، حه صورت حال  تجـدیل نهاخـد

ه کنعراقی در عو  کند صححح است« ات  طه اخنكه حصواهد آن را پس ؛ و او هن قجول 
ۀ کند خا آن را ههشنان در عو  خافت  ی حا  اػ تجدیل در گغاردو  ؛ قی 

کــه تجـدیل فـوقشـاخان عکـر اســت،  حاخـد شــراخط  ،اســت« عاوضـهو»نــوعی ، اػ آنسـا 
ت وعاوضه اػ ضهله وعلوم بودن وقدار در آن رعاخت شود    .صح 

وحلحـون تووـان  55در وثال فوق الػم است در هنگام تجدیل وعلوم حاشـد  ،حنابراین 
گـر ؛  طند دخنار است طلـب ، هـزار دخنـار حاشـد 355ان وحلحـون تووـان در آن ػوـ 55پـس ا

کـه هرطند  ،شود هزار دخنار وی 355فرد تجدیل حه  کنـد  خافـت  وحلحـون  55آن را ػوانی در
 .  هزار دخنار شده حاشد 435  وثالً  ،تووان

 ديون و وطالجات وتوّفی

 فوت بدهکار 
گر حدهكار حهحرد . 943 مسأله های او اػ اصل والش پرداظـت واضب است حدهی، ا
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گردخـده و طلجكـاران ویتو دیـون وـد   1شود تواننـد طلـب  دار او تجـدیل حـه دیـن حـال  
ۀ آنوخش را قجل اػ فرا رسحدن ووعد اوظ    .وطالجه نهاخند، لح 

ی پرداظت حدهی ،در صورت فوق ی  اػ اووال و هرطنـد  ،واضـب اسـت 2های وتوف 
کـه اػ  حكـن . حنـابراین، شـودوحسـوب وـی 3«سـتثنحات دیـنو»حا فروش اووالی حاشـد 

فقـط وربـوط حـه ػوـان ػنـده بـودن ، نحات دین وانند ظانۀ وسكونی وورد احتحاحستثو
ی نهی    4.شودحدهكار است و شاول حعد اػ وفات و

که حعد اػ وفات حاصـل وـیشاخان عکر است،  ولـی  ،شـوداین حكن شاول اووالی 
ی  اســت نحــز وــی گــر شصصــی حــه قتــل برســد. حنــابراین، شــوددر حكــن وــال وتــوف  دخــۀ ، ا

ک ی اسـت و حـدهی ،شـوده حاحت قتل ثاحت وـیشرعی  ی اػ در حكـن دارایـی و هـای و
گـر فـرد در ػوـان ححـات ظـود داوـی را  ،ههحن طور اسـت حكـن .شودآن پرداظت وی ا

کند و حعد اػ وفاتش وـاهی خـا ححـوان وحشـی واننـد آهـو در آن واقـع  برای صحد نصب 
 5.شود

 فوت طلجکار 
گر طلجكار حهحرد . 944 مسأله تطلب، ا ی ههشنـان بـر حـال ظـودش دار وهای ود 

 .  حاقی است و ورثۀ او حق  وطالجۀ آن را قجل اػ فرا رسحدن ووعدش ندارند

                                                           
کـرده حاشـد حـدهی. 1 ت  ی را اػ ثلـث وـالش بپرداػنـد وگر آنكه وصح  طنانشـه ثلـث  ،و در ایـن صـورت های و

کافی نجاشد کسر وی ،وال   . شودحاقحهاندۀ حدهی اػ اصل وال 

ی اػ پ. 2 ث در ػوـان ححـات ظـوخش اقـدام حـه تحسحـر و اححـای آن « ػوحن وـوات»رداظت حدهی وتوف  کـه وـور 
ی بوده ،نكرده که در وسألۀ حكن ویژه، ولی سند رسهی آن حه نام و  . شودعکر وی« 5346»ای دارد 

 . عکر شد«755»در وسألۀ  ،ستثنحات دین. وعنای و3

که والی را حه شصصی قرض دا. 4 کسی  ی طلجكـار وـیحكن  حاشـد و حعـد اػ ده خا فروظتـه و اػ ایـن حاحـت اػ و
ی  ووضــود اســت در فصــل  ،وفــات آن شــصص عکــر « 5462»وســألۀ  ،«َحْســر»عــحن وــالش در وــاترک وتــوف 

 . شود وی

ــه ضلــد طهــارم. 5 ت»فصــل  ،ح ــات»و فصــل « 5525»وســألۀ  ،«وصــح  وراضعــه « 5235و  5343»وســاجل  ،«دخ
 .  شود
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 اجاره دادن اووال وتوّفی با وجود داشتن بدهی 

کــه فــوت شــده حــه وــردم حــدهكار حاشــد . 945 مسأله گــر فــردی  و ورثــه حصواهنــد وــثاًل  ا
ی را اضــاره دهنــد کــه حــا ادای حــد 1،ونــزل خــا وغــاػۀ و ی  طنانشــه طــوری حاشــد  هی وتــوف 

ــه  ،ونافــات نداشــته حاشــد ــه ورث ــق ح ــدارد و در ایــن صــورت اضــاره بهــا وتعل  اشــكال ن
ی در آن ندارند 2است  ؛ و طلجكاران حق 

ی  ونافـات داشـته حاشـد کـه حـا ادای حـدهی وتـوف  گر اضـاره دادن طـوری حاشـد  ا ا ، او 
ی  واننـد اخنكـه حـدهكاری ؛اضاره حـدون اعن طلجكـاران صـححح نحسـت حـه  هـای وتـوف 

ــت اوــوال وــورد انــداػۀ اوــوال و دارایــی ی حاشــد و بــر اثــر اضــاره دادن ارػش و والح  هــای و
کاسته شود و برای ادای حدهی کافی نجاشداضاره   .  هاخش 

 طلج وهرّيه با فوت يکی از زوجحن 

ت . 946 مسأله ــۀ زوضــه وــد  گــر وهرخ  ــدا ی حــق  ، در صــورت فــوت او، دار حاش ورثــۀ و
ت  ؛ ن را وطالجه نهاخندآ، ندارند قجل اػ فرا رسحدن ود 

گر شوهر قجل اػ   ا ا ت وهر حهحرد سررسحداو  ی حـق  دارد وهـر ظـوخش را ، ود  زوضـۀ و
 .  وطالجه نهاخد

 های وتوّفی وظحفۀ هر وارث نسجت به بدهی 

که ودیون است فوت نهاخد و حعضی اػ ورثه وعصحت نهـوده  . 947 مسأله گر فردی  ا
ی  اوتنـاع ورػنـد و اوـوال او بـي  وارثـحن دخگـر 3،ن ورثـه قسـهت شـودو اػ ادای دیون وتوف 

                                                           
فات دخگر وا. 1 کهتر اػ وعهولتصر   .  ههحن حكن را دارد ،نند هجه و حصشش خا فروش اووال حه قحهت 

ــه. 2 ی  ضــزء ورثــه حاشــد ،الجت  گــر زوضــۀ وتــوف  کــه توضــحح آن در ضلــد ، اػ وــال االضــارۀ وــغکور ســههی نــدارد، ا
 . شودعکر وی« 5445»وسألۀ ، «ارث ػن و شوهر»وجحث ، «ارث»فصل  ،طهارم

ــه. 3 ( الػم اســت ورثــه راولــی  شــرعی  بــر ،الجت  ی  )واننــد وصــی  کن صــالحه  - وتــوف  هرطنــد حــا وراضعــه حــه وحــا
ی قجـل اػ تقسـحن ارث نهاخـدو - قضایی کـار بـر؛ لزم حه پرداظت دیـون وتـوف  ی وهكـن ای وگـر آنكـه ایـن  و

ت فوق ل نحست )َحَرح( حاشدالعاده نجاشد خا وستلزم ضرر خا وشق  که وعهواًل قابل تحه   .  ای 
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گرفته بپرداػند که در اظتحارشان قرار  ی  را اػ والی   ؛ الػم نحست تهام دیون وتوف 

ــه ههــان   ــه تهــام اوــوالش وحاســجه نهــوده و ح ی  را ح ــد نســجت دیــون وتــوف  حلكــه حاخ
که در اظتحار دارند، نسجت  1.برای ادای دیون اقدام نهاخند ،اػ اووالی 

گـــر ارػ ی  وـــثاًل ا ی  35ش اوـــوال وتـــوف  وحلحـــون تووـــان حـــه  55وحلحـــون تووـــان بـــوده و و
الػم است هر خک اػ ورثه تنها حـه انـداػۀ خـک پـنسن اػ اوـوالی را ، دخگران حدهكار حاشد

گرفته گغار نهاخند ،که در اظتحارشان قرار   .  ضهت ادای دیون وا

 تزاحن ديون وتوّفٓی با ساير واججات 
ی  پرداظـت حـدهی . 948 مسأله ت و ارث اسـتهـای وتـوف  م بـر وصـح  . حنــابراین، وقـد 

ی  حــه انــداػۀ حــدهی گــر اوــوال وتــوف  کهتــر حاشــدا حاخــد وــالش را صــرف ادای ، هــای او خــا 
ی نهاخندحدهی  2.رسد و حه وارث او طحزی نهی، های و

ــز در  . 949 مسأله ــارح تسهح ــایر وص کفــن و س ــا وســتحب در  ــب خ ــأوحن وقــدار واض ت
گرفتن شأن و تحدود وعهول و وتعارف حا در نظر  م بر ادای دیـون و عهـل حـه  3،ح  وقد 

ت و تقسحن ارث وی  .  حاشدوصح 

که اػ دنحا رفته . 951 مسأله گر فردی  والی را نزد دخگران حـه عنـوان رهـن شـرعی قـرار  ،ا
کفن و هزخنۀ تسهحز نداشته حاشد طنانشه وال ، داده حاشد و وال دخگری برای تأوحن 
ی شــرعی( در اػای حــدهكاری شــصص  ، دخگــری حاشــدوــغکور حــه عنــوان رهــن )گــرو

ی  صرف نهود نهی کفن و هزخنۀ تسهحز وتوف  گرویی را ضهت   ؛ توان وال 

                                                           
که سهن ظـود اػ حـدهی را پرداظتـهتحاط وستحب است ورثههرطند اح. 1 قجـل اػ ادای تهـام حـدهی ، انـدای 

ی   ی دارد، وتوف  که ونافات حا ادای دین و فاتی  ی نسجت حه سهن ظوخش اضتناب نهاخنـد و در  ،اػ تصر  حت 
ی  نسجت حه سهن ورثه ،فرض وغکور خـدهحدهی وتوف  که اوتنـاع ورز نـد و ورثـۀ وا ههشنـان حـاقی وی، انـدای 

ف هستند ی  را بپرداػند و ضاون وال وورد تصر   . وغکور ورتكب وعصحت شده و وظحفه دارند حدهی وتوف 

ــه. 2 ی  را اػ اوــوال ظودشــان بپرداػنــد و الػم نحســت دیــن اػ ظــود اوــوال  تواننــد حــدهیورثــه وــی ،الجت  های وتــوف 
ی  پرداظت شود  .  وتوف 

که در حـد  وعهـول و شـأن اػ اصـل وـال برداشـته وـیتوضحح بيشتر در وورد آنشه اػ وصا. 3 شـود در رح تسهحز 
 . عکر شد« 555تا  542»وساجل  ،«احكام اووات»فصل  ،ضلد اول



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ی  حاشــد  گرویــی در اػای حــدهكاری ظــود وتــوف  ــا طنانشــه وــال  آن وــال ضهــت ، او 
ی گـرفتن شـأن و ی  در حـدود وعهـول و وتعـارف حـا در نظـر   1کفن و هزخنـۀ تسهحـز وتـوف 

 .  شودوصرف وی

ی   . 951 مسأله گر وتوف  ی  وـردم داشـتهقرض و حـدهی حـه  ا ـة االسـالم بـر عهـدۀ و و حس 
کرده حاشد و ظهس و ػکات وال نحز حدهكار بوده و والی را حاحـت حـدهی  استقرار پيدا 

گغاشـته حاشـد و نسـجت حـه نهـاػ و روػه و ی شرعی  گرو  ظودش خا دخگران نزد طلجكار 

ت نهــوده حاشــد و نحــز ــارات و پرداظــت نــغر هــن وصــح  ی  کف  کفــن و تسهحــز و ضهــت 
کــافی نجاشــد، ای الػم حاشــدهزخنــه ــت در انســام ، ولــی دارایــی او بــرای ههــۀ آنهــا  اولوخ 
 :  عیل است 2ها حه ترتحب هزخنه

کـه حـه آن  .الف که عحن آن ووضود است )خعنی ههـان وـالی  ظهس و ػکات والی 
گرفته وضود داشته حاشد( ق   ؛ ظهس و ػکات تعل 

ی   .ب کفن و تسهحز وتوف   3؛هزخنۀ 

که فرد نسجت حه وردم دارد اریها و حدهك قرض .ج  ؛ هایی 
ة االسالم .د  ؛ ادای حس 
ـه دارد .  ه که فرد بـر عو  )خعنـی وـال وـورد ظهـس خـا ػکـات وصـرف  ظهس و ػکاتی 

ــۀ فــرد ونتقــل شــده ، شــده خــا اػ بــين رفتــه خــا حــا دســتگردان وصــالحه و واننــد آن حــه عو 
 ؛ حاشد(

                                                           
 .  ههان. 1

 .  رسدنوحت حه ورتجۀ حعدی نهی، حا وضود ورتجۀ قجلی. 2

ی  در ػوــان ححــات. 3 گــر وتــوف  گغاشــ ،ا گــرو )رهــن شــرعی(  ، حاشــد  تهوــال ظــود را حاحــت حــدهی شــصص دخگــر 
هانۀ طلجكار حق   م بر وورد ، الر  گـر در عـحن آن« ب»وقد  که ا م است حه این وعنا  وـال ظهـس  ،و در رتجۀ دو 

)حــا رعاخــت  اػ آن وــال ضهــت برداشــت حــق  طلجكــار ، و ػکــات نجاشــد و حــدهكار حــدهی ظــود را ادا نكنــد
ی  در ػوـان ؛ رسـد نهی شـود و نوحـت حـه وـوارد حعـدی وـغکور در وـتن وساجل رهن( استفاده وی گـر وتـوف  ـا ا او 

گغاشــته حاشــد، ححــات گــرو )رهــن شــرعی( نــزد طلجكــار  هانــۀ  حــق   ، وــال ظــود را حاحــت حــدهی ظــودش  الر 
م بــر وــورد  ، طلجكــار در آن وــال ر اػ وــورد « ح»وقــد  عکــر « 735»بيشــتر در وســألۀ  توضــحح؛ اســت« ب»و وــؤظ 

 .  شد



    / َدین 

ــه .و ــرد نســجت ح کــه ف ــغری  ــاره و ن کف  ت نهــوده اســت نهــاػ و روػه و  کــه  ،آن وصــح 
ت عکر وی   .شود توضحح آن در احكام وصح 

ی  حـه، در ظصـوص ظهـسشاخان عکـر اسـت،  دادن ظهـس عقحـده    طنانشـه وتـوف 
کوتـــاهی و ســـهل ،خـــا عقحـــده داشـــته نداشـــته ی  انگـــاری ظهـــس  ولـــی عهـــدًا خـــا اػ رو

ـــه دادن ظهـــس نحـــز نكـــرده نهـــی ت ح ـــۀ، داده و وصـــح  کـــه شـــحع الػم نحســـت ورث ی  ۀ و
ــد دواػده ــر او را بپرداػن ــب ب ــس واض ــتند ظه م ، اوــاوی هس ــد دو  ــحح آن در ضل ــه توض ک
 .  عکر شد« 367»وسألۀ 

 فروش طلج )دين(
کـه احكـام هـر خـک اػ آنهـا در وسـاجل  ،های وصتلفـی دارد صورت 1«فروش طلب»

 .  حعد ظواهد آود

 فروش طلج در وقابل عحن شخصی 

کــه حــه صــورت عــحن توانــد طلــب ظــوخش را حــه وــال وعح   طلجكــار وی . 952 مسأله نــی 
کهتر اػ ارػش طلـب حاشـد ،حفروشد حاشد وی 2شصصی حـه  ،هرطند ارػش وال وغکور 

 .  شرط آنكه ووضب رحای وعاولی خا اشكال شرعی دخگر نجاشد
گر فرد اػ دخگری  ،حنابراین   7طلجكـار حاشـد و آن را حـه ، وحلحون تووان سـه واهـه 55ا

که عحن آن ووضود  ولـی طنانشـه ، است حفروشد اشـكال نـداردوحلحون تووان پول نقد 
کحلوگرم برنذ طلجكار حاشد و حصواهد آن را حه شـصص دخگـری  5555فرد اػ دخگری وثاًل 

 3.رحا و حرام است ،کحلوگرم برنذ ووضود حفروشد 755حه 

                                                           
که توضـحح وعنـای آن در وسـأل. 1 در واقـع اػ اقسـام فـروش طلـب ، شـود عکـر وی« 745»ۀ فروش طک حقحقی 

 . حاشد وی

 .  شود وعلوم وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل  ،«عحن شصصی»توضحح وعنای . 2

 .  گغشت« وعاوالت حاطل و حرام»در فصل  ،توضحح احكام آن. 3



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 کردن طلج وّدت کهتر نقد   دار در وقابل وجلغ 
ت ،تواند حا رضاخت حدهكار طلجكار وی . 953 مسأله ی را  وقداری اػ حدهی وـد  دار و

کند و او را اػ وقدار حاقحهاندۀ   نقداً  خافت  ه نهاخد، حدهی در  .  بریء الغو 
که وجلغ  ت شش واه اػ دخگـری طلجكـار اسـت 55وثاًل فردی  ، وحلحون تووان حه ود 

ــا توافــق حــدهكاروــی ــد ح خافــت نهــوده و  6، توان ــه صــورت نقــد در وحلحــون تووــان آن را ح
ۀ ه نهاخدطلب ظوخش را حه حدهكار  حقح   1.بجصشد و او را بریء الغو 

 فروش طلج به غحر از بدهکار به صورت نقد يا نسحه 
کـــه اػ دخگـــری طلجكـــار اســـت . 954 مسأله طـــه  - توانـــد طلـــب ظـــود راوـــی، کســـی 
ت ـی - دار حاشد و طه حال   ود  کل  ی 2حه شصص دخگر حه ثهـن  ـۀ و حـه صـورت  3،در عو 

( حفروشــد ــا ؛ نجاشــد 4عی دخگــرحــه شــرط آنكــه ووضــب رحــا خــا اشــكال شــر، نقــد )حــال  او 
ت ــۀ آن شــصص حــه صــورت وــد  ــی در عو  کل  دار )نســحه( فــروش طلــب وــغکور حــه ثهــن 

 5.صححح نحست

گر علی  د آن را حـه ـــطنانشـه حصواه، دـــردی طلجكار حاشــار اػ فــزار دخنـــه 355وثاًل ا

                                                           
کــار را وی ،شــاخان عکــر اســت. 1 که« فــروش»توانــد حــا  طلجكــار ههــحن  تــر انســام دهــد طلــب ظــوخش حــه وجلــغ 

کـه ظرخـدار، ثهـن وشروط بر اخنكه ووضب رحا نجاشد و نحـز قجـل اػ ایـن وعاولـه داشـته ، نجاخـد طلجـی حاشـد 
گـر علـی   وـثالً ، )دین سابق بر عقـد( وحلحـون  54وحلحـون تووـان طلـب حـال  اػ حسـحن داشـته و حسـحن  55ا

ت ن تووان طلب ظـوخش را در وقابـل وحلحو 54تواند  حسحن نهی، دار اػ علی داشته حاشد تووان طلب ود 
 .  حفروشد ، وحلحون تووان طلب علی اػ ظود 55

کهتر. 2  .  هرطند قحهت 

ۀ ظرخدار حاحت ثهن ،در این فرض. 3 ق وی، دین در عو  دین سابق ، وعاوله و ثهن شودحا انعقاد وعاوله وحق 
 . بر عقد نحستسابق 

که فرد والی را )حه وعاول. 4 کـرده و اػ ایـن حاحـت طلجكـار اسـت و حصواهـد ظرخ سلف( پيش ۀوانند ووردی  د 
ت کـه  ههشنان - وغکور ۀدار وغکور را که هنوػ سررسحد آن نرسحده حه شصص ثالث حفروشد، وعاولطلب ود 

 . حاطل است - عکر شد« 427»در وسأله 

ــۀ شــصص ثالــث دارد )دیــن ســابق بــر عقــد(. 5 کــه ظرخــدار در عو  در ، حكــن فــروش آن طلــب در اػای طلجــی 
 .  شودألۀ حعد عکر ویوس



    / َدین 

ۀ حسن خک واهه حفروشد 55  1؛وعاوله صححح نحست، وحلحون تووان در عو 
گــر   ــا ا ــاو  ت در عو  وعاولــه صــححح ، ظرخــدار حاشــد ۀثهــن وــغکور حــال  و حــدون وــد 

 .  است حه شرط آنكه ووضب رحا و اشكال شرعی دخگر نگردد

  فروش طلج در وقابل طلج خريدار از شخص ثالث 
گر طلجكار طلب ظوخش را حـه شـصص دخگـری حفروشـد . 955 مسأله کـه ، ا در حـالی 

م )ظرخــ کــه فــرد دو  ، دار طلــب( اػ دخگــری داردقحهــت و ثهــن وعاولــه نحــز طلجــی حاشــد 
 2.وعاولۀ وغکور حاطل است

کنــد بــين اخنكــه هــر دو  در حاطــل بــودن ایــن وعاولــه فرقــی نهیشــاخان عکــر اســت،  
ت ت خا وصتلف حاشند طلب ود  گر وعاولۀ وغکور را حه صورت ، دار خا حدون ود  ولی ا

گونه ،وصالحه انسام دهند که رحا خا اشـكال شـرعی دخگـر پـيش نحاخـدحه  اشـكال ، ای 
 . ندارد

گر علی  وحلحـون  55 هزار دخنار عراقی اػ دخگری طلب داشـته و حسـن نحـز 355وثاًل ا
هـزار دخنـار( را در  355تواند طلـب ظـوخش )علی نهی، تووان اػ شصصی طلجكار حاشد

تواننــد وعاولــۀ وــغکور را حــه ولــی وــی ،وحلحــون تووــان( حفروشــد 55وقابــل طلــب حســن )
 .  هندصورت وصالحه انسام د

کـه در وسـاجل  احكام توانایی بر . 956 مسأله کاال  در ، شـد عکـر« 555تـا  545»تحویل 
کــه فــرد اػ دخگــری دارد و وــی ظواهــد آن را حــه شــصص ثالــث حفروشــد نحــز وــورد دخنــی 

 .  شودضاری وی
کـــه اػ دخگـــری طلجكـــار بـــوده حـــه شـــصص ثـــالثی  ،حنـــابراین گـــر فروشـــنده دخنـــی را  ا

حــه ظرخــدار تحویــل دهــد و  وــان اســتحقاق آنالػم اســت دیــن وــغکور را در ػ، حفروشــد

                                                           
گر وعاولۀ وغکور را حه صورت وصالحه انسـام دهنـد. 1 گونـه ،ا کـه رحـا خـا اشـكال شـرعی دخگـرحـه  واننـد  - ای 

 . اشكال ندارد، پيش نحاخد - عکر شد« 427»آنشه در وسألۀ 

 . شود)بيع دین حه دین( ناوحده وی« فروش دین حه دین»ای  طنحن وعاوله. 2
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کـه ظرخـدار حتوانـد آن را ، دین تحویـل دهـد نتواند آن را حه ظرخدار طنانشه در صـورتی 
 .  وعاوله صححح است، وصول نهاخد

کـاًل وضـود نـدارد  که اوكان تحویل دین حه طرف وقابل  وعاولـه حاطـل ، در صورتی 
که ؛است هی دارد و قابـل  وگر آنكه آن را حه ههراه شیء دخگری  ارػش والی قابـل تـوض 

کند تحویل وی  .  که در این صورت وعاوله صححح است، حاشد وعاوله 
ــودن وعاولــۀ فــروش دیــن در وســأله قجــل . 957 مسأله ــایی ، وعحــار در صــححح ب توان

خـا قـدرت ظرخـدار در وصـول آن اسـت و عـدم قـدرت و  فروشنده در تحویل دادن دین
 . توانایی ودیون اثری ندارد

ــابراین ــن ،حن خافــت دی ــتحقاق در ــر در ػوــان اس گ ــایی وــدیون و، ا ــر حاشــد و توان عس
ــه شــصص ثالــث ــه ســجب ورشكســتگی - پرداظــت دیــن را ح نداشــته  - و واننــد آن ح

ولـــی فروشـــندۀ دیـــن حتوانـــد حـــه طریـــق وشـــروعی حـــدهی وـــدیون را حـــه ظرخـــدار ، حاشـــد
 ؛ )شصص ثالث( ادا نهاخد وعاوله صححح است

ػوحنۀ ، دین سررسحداست هنگام وطالجۀ ظرخدار در بر فروشنده واضب  ،حنابراین
کــه اػ وــال ظــود حــه انــداػۀ دیــن حــه هرطنــد  ،ادای دیــن را فــراهن نهاخــد حــه ایــن صــورت 

ـت و ، ودیون قرض دهد تا او حتواند حدهحش حه ظرخدار را بپرداػد خا حدون قصد وسانح 
ع حا   . اعن حدهكار حدهی او را بپرداػدتجر 

کّلی در ذّوۀ فردخريد و فروش وال به   صورت 
ـۀ فـرد حاشـد ـی در عو  کل  که وعاولـۀ وـال حـه صـورت  حكـن آن در اداوـه  ،در صورتی 

 .  شود عکر وی

 کّلی در ذّوۀ  وّدت دار  هر دو طرف وعاوله 

ت . 958 مسأله ۀ ظود و ود  ی در عو  کل  گر فرد والی را حه صورت  در وقابـل وـالی ، دارا



    / َدین 

تـــــکــه آن هــن حــه ص ــی و وــد  کل  ــۀ ورت   ایــن 1،دــــت حفروشــــطــرف وقابــل اسدار در عو 
کالی»ای طنحن وعاوله؛ قرارداد حاطل است کالی حه     2.شودناوحده وی« وعاولۀ 

ۀ  کوثاًل طنانشه علی خ ی در عو  کل  ن حه صورت  دستگاه ظودرو را حا اوصاف وعح 
ت خک سال برای تحویل وحلحون تووان حـه صـورت  535در اػای ، آن  ظودش حا قرار ود 

تا رأسی خا  .  وعاولۀ وغکور حاطل است، دار دو ساله حفروشدقساط ود 

 کّلی در ذّوۀ وّدت  دار و ديگری حاّل  يک طرف 

ۀ ظـود . 959 مسأله ی در عو  کل  گر فرد والی را حه صورت  کـه آن هـن  ،ا در وقابـل وـالی 
ۀ طرف وقابل است ی در عو  ت( بـوده خـا ، حفروشـد  کل  طنانشـه هـر دو حـال  )حـدون وـد 

تخكی اػ آن دو حدون و ت و دخگری ود  حـه شـرط ؛  وعاوله صححح اسـت، دار حاشد د 
 .  نجاشد 3آنكه ووضب رحا خا اشكال شرعی دخگر

ـۀ فروشـنده حـه ـی در عو  کل  ن حـه صـورت  طــور  وثـل اخنكـه ظـودرویی حـا اوصـاف وعـح 
ت ــه وــد  ــرای تحویــل در خــک وــاه حعــد فروظتــه شــود ح ــۀ  555دار ب وحلحــون تووــان در عو 

ت(ظرخدار حه صورت حال    ؛ حاشد وی« سلف»ای  که طنحن وعاوله ،)حدون ود 
ـۀ   ـی در عو  کل  ی وـغکور حـه صـورت  ت(  خا اخنكـه ظـودرو فروشـنده حـال  )حـدون وـد 

ۀ 535فروظتـــه شـــود حـــه  ت دو ســـال )وعاولـــۀ  وحلحـــون تووـــان در عو  ظرخـــدار بـــرای وـــد 
 ؛ وغکور صححح است که هر دو وعاولۀ   ،نسحه(

                                                           
ـق وی، ثهنن حاحـت ثهـن و وـ، دیدر این فرض. 1 ـۀ طـرفحن وحق  شـود و دیـن سـابق بـر  حـا انعقـاد وعاولـه بـر عو 

 .  عکر شد« 733»در وسألۀ  ،حكن فروش دین سابق بر عقد حه دین سابق بر عقد دخگر؛ عقد نحست

کشحدن « َکَلَ »اػ واؼه « کالٖی »حا تصفحف ههزه « کاِلئ». 2 کـه در آناحه وعنای انتظار  رفحن طـ، ظغ شـده اسـت 
خافت وثهن و ثهن در آخنـده اػ خكـدخگر هسـتند، وعاوله اوـروػه ایـن نـوع وعاولـه خكـی اػ اقسـام ؛ ونتظر در

 . آخدحه حساب وی« فردایی»خا « آتی»وعروف وعاوالت 

ت ، وانند اخنكه وعاوله. 3 ۀ ظوخش و ود  ی در عو  کل  دار حه ثهـن سلف حاشد و فرد حصواهد والی را حه صورت 
ــ ولــی ثهــن وــغکور قجــل اػ ضــدایی فروشــنده و ظرخــدار تحویــل داده ، ۀ شــصص ثالــث حفروشــدحــال  در عو 

که در وسأله  - وغکور ۀوعاول ،در این صورت، نشود  .  حاطل است - عکر شد« 435»ههشنان 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ــه ل )وعاو ،الجت  لــۀ ســلف( ثهــن وعاولــه حاخــد قجــل اػ ضــدایی ظرخــدار و در وثــال او 
 1.حه فروشنده تحویل داده شود، فروشنده اػ خكدخگر

 خريد و فروش چک و سفته 
 :  خا سفته بر دو قسن است طک . 961 مسأله

   .دهد که حدهكار در اػای حدهی ظود حه طلجكار وی ؛چک يا سفحۀ حمیمی. الف
ــا  ــدهكاری وهكــن اســت حاحــت وعاولــۀ نســحه خ ــار و  حســنهال قــرضح ک ــا اضــرت  خ

 .  حقوق خا اتالف اووال دخگران خا غحر آن حاصل شده حاشد
این قسن اػ طک خا سـفته حـه ونزلـۀ سـند حـدهكاری اسـت و ظـود حـه انـداػۀ وجلـغ  

ــدارد ــار وــالی ن ــحن ضهــت؛ ونــدرح در آن اعتج ــه هه ــی در  ،ح ــرد وجلغ کــه ف در وــواردی 
خافت وی گغاری طک در حلكه طلجـی ، شود آن واقع نهی وعاوله بر ظود، کند وقابل وا

ـــری  ـــه دخگ ـــانه و ســـند آن اســـت ح ـــا ســـفته نش ـــدهكار دارد و طـــک خ ـــۀ ح ـــر عو  ـــه ب ک را 
 .  فروشد وی

 ،حاشـد کـه در اػای طلـب و حـدهكاری نهی ؛صفىس  يفا دوسفحايه ۀچک يا سفح. ب
خک ، ای انسام داده حاشد وثل اخنكه فرد حدون اخنكه اػ حانک طلجكار حاشد خا وعاوله

ت خک سالبرگه ط  .  وحلحون تووان اػ ظود صادر نهاخد 555حه وجلغ صد ، ک حه ود 
 . گردد در وساجل حعد عکر وی ،احكام وربوط حه هر دو وورد

که طک حقحقی . 961 مسأله  حاشـد در دست اوست و اػ دخگری طلجكـار وی 2فردی 
کهتر اػ وجلـغ وـغکور در طـک حفروشـد ، و قصد دارد طلب ظود را حه شصص ثالث حه 

 : اردطند صورت د

 3؛عحن شصصی حاشد ،ثهن وعاوله .الف 
                                                           

 .  وراضعه شود« 425تا  435»حه وساجل . 1

که توضحح ههان فروش طلب وی در واقع ،فروش طک حقحقی. 2 در وساجل قجل عکر شـد و  وساجل آن حاشد 
 .  گردد برظی اػ وساجل آن بيان وی ،در این قسهت نحز

ه»و « عحن شصصی». توضحح وعنای 3 ی در عو   .  شود وعلوم وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل  ،«کل 



    / َدین 

ت( حاشد ،ثهن .ب ۀ ظرخدار حه صورت نقد )حال  و حدون ود  ی در عو   1؛کل 
 .  صححح است ،فروش طلب در این دو صورت )الف و ب(

ت ،ثهن .ج ۀ ظرخدار حه صورت ود  ی در عو   ؛ دار )نسحه( حاشدکل 
ت ،ثهن .د  که ظرخدارطلب حال  خا ود   2؛اػ شصص ثالث دارد داری حاشد 

   3.حاطل است ،فروش طلب در این دو صورت )ح و د(
گر طک )طلب( حه  ،حنابراین وـاه حعـد حاشـد و فـرد طلـب  4وحلحون تووان برای  55ا

(  7وغکور را حه شصص ثالث حه وجلغ  ی حه صـورت نقـد )حـال  ۀ و وحلحون تووان در عو 
ا فروش نسحۀ آ، فروش وغکور صححح است، حفروشد  .  ن حاطل استاو 

که طـک حقحقـی در دسـت اوسـت و اػ دخگـری طلجكـار اسـ . 962 مسأله ت و فردی 
گرفتـه قصد دارد طلب ظوخش را حـه ظـود کـه طـک را اػ او  کهتـر اػ وجلـغ  ،حـدهكار  حـه 

کن ـــغار  گ ــــوـــغکور در طـــک وا ــــتوان وی، دـ ـــا رضاخـ ــــد ح ـــدهكار وقـــداری اػ طلـــب ـ ت ح
ت ی را اػ وقــد  دار ظــود را نقــداً  وــد  کنــد و و خافــت  ــه  بــریء، حــدهی ار حاقحهانــدۀ در الغو 
 .  نهاخد

حـدهكار حـه دو صـورت )الـف و ب( اػ  واند طلب وغکور را حه ظودتوی ،ههحن طور
گـر طلـب فـرد )طـک( ؛ وسألۀ قجل حفروشد  ،وحلحـون تووـان شـش واهـه اسـت 55وـثاًل ا

کـه وـی، وحلحون تووـان پـول نقـد حفروشـد 5تواند آن را حه وی وحلحـون  5توانـدههشنـان 
وحلحـون تووـان  3و حـدهكار را نسـجت حـه  تووان نقد اػ حدهكار حاحـت ادای دیـن حگحـرد

ه نهاخد  .  دخگر بریء الغو 

کهتر نقدی . 963 مسأله  : طند صورت دارد ،فروش طک خا سفتۀ صوری حه وجلغ 

ت .الف  ی و وـد  کل  که فرد وجلغی را حه صورت  ـۀ ظـود  وقصود این حاشد  دار در عو 
 ؛ پول قرار دهد )وعاولۀ سلف( حفروشد و عوض آن را هن وجلغی

                                                           
ق وی ،ونظور. 1 ۀ ظرخدار حا انسام وعاوله وحق  که در عو  ی است   . شوددین حال 

 .گغشت« 733»توضحح بيشتر در وسألۀ ، له حاشددین سابق بر وعاو ،ثهن. 2

کهتر. 3 کردن طک حه وجلغ   .  شودنحز ناوحده وی« اسكونت طک»خا « تنزیل طک»، نقد 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 ،«ظرخــد و فــروش پــول»وجحــث ، «ظرخــد و فــروش»حكــن ایــن صــورت در فصــل 
 .  عکر شد« 455و  447»وساجل 

خعنـی فـردی ؛ وقصود اػ ظرخد طک خا سفتۀ صـوری ههـان قـرض دادن حاشـد .ب
خافـــت  کــه وجلغـــی پــول حـــه دخگــری وی دهـــد و در عــوض خـــک بــرگ طـــک صــوری در

 .  وجلغ وغکور حاشد ض دادنوقصودش قر،  کند وی
ـــورد آن ضـــاری وی ،در ایـــن صـــورت ـــرض در و کـــه توضـــحح آن در  احكـــام ق شـــود 

گر فرد حا توضححات فوق  وثالً ؛ شود عکر وی« قرض» فصل وحلحون تووان نقد قـرض  5ا
قــرض ، وحلحـون تووـانی شـش واهـه حدهـد 55حدهـد حـه شـرط آنكـه حـدهكار خـک طـک 

که وشروط حه پرداظت وجلغ ا  .  رحا و حرام است، ضافی شدهوغکور 
ـت نـدارد، وقصود .ج کـه عرفـًا والح  طنـحن ؛ وعاولۀ ظود برگۀ طک خـا سـفته حاشـد 

   1.ای صححح نحست وعاوله

 ها(تهاتر ديون )ساقط شدن و تسويۀ بدهی
که هر خک اػ دخگری طلجكار است . 964 مسأله گر دو نفر  کـه، ا کنند   هـر حا هن توافق 

کــه اػ دخگــری دارد بجصشــد  ــه نهاخــدخــک طلجــی را  ی را بــریء الغو  عهــل وــغکور را ، و و
 .  ناوندوی« ر قصدیَتهات»

ـــا در حعضـــی اػ وـــوارد ـــۀ طـــرفحن اســـت تســـوخه  ،او  کـــه در عو  نســـجت حـــه دو حـــدهی 
کـه دو حـدهی اػ ؛ گحـردحساب قهری صورت وی ـۀ آنـان ظـود حـه ظـود و حـدین وعنـا  عو 

 .  ناوندوی« ر قهریَتهات»که آن را ، شودادای دین ساقط وی حدون قصد
ق  . 965 مسأله ـۀ طـرفحن وی« تهاتر قهری»شراخط تحق  که در عو  وـوارد ، حاشـد دو دین 

 :  عیل است

                                                           
کــه در ضلــد طهــارمهــای صــوری وــیبــرای تصــححح طــک. 1 راهكارهــایی بــرای »فصــل ، تــوان اػ راهكــاری 

، شـــودعکـــر وـــی« 5327و  5325» وســـاجل، «هـــای رهـــایی اػ رحـــای قرضـــیشـــحوه»وجحـــث ، «رهـــایی اػ رحـــا
کرد  .  استفاده 



    / َدین 

ـا ، وثاًل هر دو پول راخذ ههسنس حاشند، دو حدهی اػ نظر ضنس خكی حاشند .1 او 
گر خكی اػ حدهی ۀ طـال - وثالً  - هاا تهـاتر قهـری ضـاری ، و حـدهی دخگـر پـول حاشـد سـك 

   ؛شودنهی
ه گر د ،الجت  وثـل ، ولـی اػ نظـر وقـدار وتفـاوت حاشـد ،و حدهی اػ نظر ضـنس خكـی بـودها

، وحلحــون تووــان حــه طــرف وقابــل حــدهكار حاشــد 4وحلحــون تووــان و دخگــری  55اخنكــه خكــی 
کهتر ) ق وی 4تهاتر نسجت حه وقدار   . شود وحلحون تووان( حا وضود سایر شراخط وحق 

ن و توانایی پرداظت حدهی ظو .2 ی ، خش را داشته حاشـندهر دو نفر تهك  خـا هـر دو
 .  آنها قدرت پرداظت آن را نداشته حاشند

گـر دو حـدهی اػ هـر ضهـت وثـل هـن حاشـند ،حنابراین ولـی خكـی اػ دو نفـر توانـایی ، ا
پرداظــــت حــــدهی ظــــوخش را داشــــته حاشــــد و دخگــــری قــــدرت پرداظــــت حــــدهحش را 

 .  شود تهاتر قهری ضاری نهی، حاشد نداشته

ت هر دو حدهی حال   .3 ت( حاشند و در صورت ود  دو  دار بـودن خكـی اػ)حدون ود 
ی آنها ر شده فرا رسحده حاشد، حدهی خا هر دو که وقر  تی   .  ود 

گر طلب حسن اػ حسحن  و طلـب حسـحن  وحلحـون تووـان 55واهه حه وجلـغ  3وثاًل ا
وگـر ، شـودتهـاتر قهـری ضـاری نهـی، وحلحـون تووـان حاشـد 55واهه حـه وجلـغ  4اػ حسن 

کــه در ایــن  سررســحدكــه پرداظــت حــدهی حســحن تــا آن طلــب او اػ حســن تــأظحر افتــد 
 .  پغیردتهاتر قهری صورت وی، صورت حا وضود سایر شراخط

ـق نگرفتـه حاشـد حق  شـصص ثـالثی حـه هـحر  .4 کـه وـانع اػ ، خـک اػ دو حـدهی تعل 
 .  تهاتر شود

گر علی وجلغ  ،حه عنوان وثال سـاس حـه ، حاشـدوحلحون تووان اػ حسن طلجكار  55ا
ت ورشكستگی کن شرع حكن حه وحسور بودن علی نهاخد و حعـد اػ آن حسـن ، عل  حا

 ،در این صـورت، وحلحون تووان طلجكار شود 55حا خكی اػ اسجاب شرعی اػ علی وجلغ 
حق  طلجكاران در ووقع صـدور حكـن َحْسـر ، طون نسجت حه طلجكاری علی اػ حسن

گرفته ق   .  گحردور صورت نهیتهاتر بين دو دین وغک، تعل 





 

 1رهن

 تعريف و شرايط اصل رهن
کـه انسـان وـالی را نـزد دخگـری در وقابـل دیـن« رهن» . 966 مسأله خـا وـال  2آن اسـت 

ی )عحن شصصی گـر ، گرو و وثحقه قرار دهـد 4که نسجت حه آن ضاون است 3(وعحن  تـا ا
گرویـی، آن حدهی خا وال وورد ضهانت را ندهد گحرنده حتواند عوض آن را اػ وـال   گرو 

 . آوردحه دست 
ـــق شـــدنش وی 5«عقـــد»، رهـــن شـــرعی . 967 مسأله الػم اســـت ، حاشـــد و بـــرای وحق 

گحرد« اخساب و قجول»  .  حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

                                                           
ر است. 1 در وحـان وـردم وعـروف « رهـن»حه عنوان ... آنشه فعاًل در وورد پول پيش ظانه و وغاػه و ،شاخان تغک 

دهـد و در وقابـل اػ سـكنای ظانـه  ظانه قرض وـی حلكه فرد پولی را حه صاحب؛ رهن شرعی نحست، شده
کـه حكـن آن در وـو استفاده وی خـادۀ انتفـاع خـا ونفعـت( اػ وسـألۀ « د»رد کنـد  و نحـز  شـود عکـر وی« 5545»)ز

هــای  راه ،ایــنعــالوه بــر  .عکــر شــد« 355تــا  354»وســاجل  ،«اضــاره»تفصــحل احكــام رهــن و اضــاره در فصــل 
گردخد« 344تا  356»آن در وساجل  تصححح  .  عکر 

که توضحح آن در وس ،هرطند دین وغکور. 2 ۀ ودیون حاشد   .  شودعکر وی« 755»ألۀ عهل در عو 

 .  شود وعلوم وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل « عحن شصصی»وعنای . 3

 .  شودعکر وی« 755»در وسألۀ  ،آن توضحح. 4

 . توضحح داده شده است« 53»در وسألۀ  ،«عقد»وعنای  5



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گرو ،حنابراین گرو دهنده وال ظود را حه قصد  که  گحرنـده حدهـد ، ههحن قدر  گرو  حه 
 .  عاطاتی(کافی است )رهن و، و او حه ههحن قصد حگحرد

ق رهن ش . 968 مسأله گحرنده وی، رعیحعد اػ تحق  ولـی ؛ تواند آن را فسز نهاخـد رهن 
گحرنــده حــه هــن بزنــدرهــن دهنــده نهــی ی ؛ توانــد آن را حــدون رضــاخت رهــن  وگــر آنكــه و

گحرنده( حق  ظوخش را اػ رهن ساقط نهاخد خا حـدهكاری رهـن دهنـده ادا شـود ، )رهن 
گردد خا حه ه  گرویی اػ رهن ،که در این صورت طور دخگری بریء الغو  بـودن ظـارح  وال 
 .  شودوی

کـه رهـن، رهن در وورد دین و حدهی . 969 مسأله دهنـده  در صورتی صـححح اسـت 
گحرنــده حاشـد، در هنگـام رهــن گــرفتن قجـل اػ اخنكــه . حنــابراین، حـدهكار حــه رهـن  رهـن 

صــــححح  ،نســـحه و واننــــد آن حـــدهكار شـــود ۀرهـــن دهنـــده بــــر اثـــر قـــرض خــــا وعاولـــ
 1.حاشد نهی

گر شصص حصواهد قجل اػ  ،حنابراین وـالی ، قرض دادن خا وعاولۀ نسحه حـا دخگـریا
گرفتن در ایـن وـورد صـححح ، در اظتحار حگحرد« وثحقه»را حه عنوان  که رهن  اػ آنسایی 

ــروش خــا  ۀتوانــد احتــدا در ضــهن خــک وعاولــوــی، حاشــدنهــی ــل ظرخــد و ف ــرعی )وث ش
کـه در صـورت عـدم پرداظـت حـدهی  وصالحه خا هجه( اػ طـرف وقابـل وکالـت حگحـرد 

کــه حعــدًا واقــع وــینســحه ۀػ قــرض خــا وعاولــناشــی ا حتوانــد طلــب ظــوخش را اػ ، شــودای 
 .  وصول نهاخد - هرطند حا فروش آن - وثحقۀ وغکور

حـه شـرط  2،هـزار تووـان فـروظتن 3این قلـن را حـه »: وانند اخنكه قرض دهنده حگوخد
کـه حعـدًا حـه شـها وـی 3آنكه وکحـل حاشـن ر دهـن در ووقـع طنانشـه اقسـاط قرضـی را  وقـر 

                                                           
کثر. شاخان عکر است، 1 سـات وـالی و هـا و وؤ ط حانکهـا و تسـهحالت اعطـایی توسـوام در حال حاضر در ا س 

خافــت وام خــا تســهحالت صــورت وــی، اعتجــاری رهــن وــغکور رهــن شــرعی  ،حنــابراین .پــغیردرهــن قجــل اػ در
ـق دیـن انسـام شـود خـا  - هرطند حه وکالت - نجوده و نسجت حه اصالح آن الػم است عقد رهن حعد اػ تحق 

گردد که در وسألۀ حعد اراجه شده استفاده   .  اػ راهكاری 

 . خا آن را وصالحه نهاخد« آن را وسانًا حه شها حصشحدم»: خا حگوخد. 2

توضـحح وعنـای شـرط نتحسـه و فـرق آن حـا شـرط فعـل اػ ؛ حاشـدوکالت وغکور حـه صـورت شـرط نتحسـه وـی. 3
 .  شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀو نحز « 355و  477»توضححات وساجل 



    / رهن 

و طـرف وقابـل « حتوانن طلب ظوخش را حـا فـروش وثحقـه وصـول نهـاخن، پرداظت نكنی
 .  این وعاوله را قجول نهاخد

ـــۀ وســـتأضر  . 971 مسأله کـــه اضحـــر در عو  گـــرفتن حاحـــت اضرتـــی  کـــه رهـــن  ههـــان طـــور 
گرفتن حاحـت، حاشد صححح است طلجكار وی ـۀ اضحـر  رهن  کـه وسـتأضر در عو  عهلـی 

 .  حاشدطلب دارد نحز صححح وی
کـــه نســـجت حـــه آن ضـــاون اســـت )اعحـــان ر . 971 مسأله هـــن قـــراردادن حاحـــت عحنـــی 

ــور - وضــهونه( ــا زی کــرده خ کــه آن را غصــب  ــا نقــ ههشــون وــالی  خـآالت طــال خ ـــرۀ عار ه ـ
   .صححح است - هــگرفت

گــر غاصــب حاحــت عــودت عــحن وــال ،حنــابراین کــرده ا کــه وــالش را غصــب  ، کســی 
گحرنده حاحـ وسحلۀ نقلحه خه  کـه حـه آالت طـال خـا نقـره ت زیـوراش را رهن حگغارد خا عار ای 
گرفته خه  گرو حگغارد، عار کارش را   .  اشكال ندارد، ابزار 

کـــه نســـجت حـــه آن ضـــاون نحســـت )اعحـــان غحـــر   ـــا رهـــن قـــراردادن حاحـــت عحنـــی  او 
ای دار حاحت ودخعـهوانند اخنكه اوانت؛ حاشدصححح نهی - وانند ودخعه - وضهونه(

گرو حگغارد نتانگشترش را نزد اوا، که نزدش است  . گغار 
گر . 972 مسأله فرد حاحت ثهن وعاوله خا وجحع خـا اضـرت خـا عـوض صـلح و واننـد آن  ا

خافت نهوده رهن حگحرد تـا طنانشـه حعـدًا وعلـوم شـود وـال وـغکور  که آن را در اػ اووالی 
گرفتـه ـق  ی ونتقل نشده و ولک غحر بوده خـا حـق  دخگـری حـه آن تعل  گحرنـده ، حه و رهـن 

ت طنــحن رهنــی وحــل  اشــكال ، را اػ آن وصــول نهاخــد حتوانــد حــق  وــالی ظــوخش صــح 
 .  است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

صــححح بــودن رهــن بــرای وفــای حــه شــروط وــالی ضــهن عقــد وحــل   ،ههــحن طــور
   .حاشد و وراعات وقتضای احتحاط نسجت حه آن ترک نشود اشكال وی

گــر فــردی وــالی را حــه دخگــری هجــه ،حنــابراین  نهاخــد )بجصشــد( حــه شــرط اخنكــه هدخــه  ا
گحرنــده را حاحــت ، گحرنــده حــدهی حــانكی وی را بپــرداػد طنانشــه فــرد وــغکور وغــاػۀ هدخــه 
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ــوان رهــن حگحــرد ــه عن ــه طنــحن شــرطی ح ــای ح ت طنــحن رهنــی وحــل  اشــكال ، وف صــح 
 1.است

گغاشـته وی . 973 مسأله گـرو  کـه  شـود حـه  برای صححح بودن رهن الػم نحست وـالی 
ـــل دا ـــده تحوی گحرن ـــودرهـــن  ـــاط ، ده ش ـــا احتح ـــل آن وطـــابق ح ـــجض و تحوی ـــد ق هرطن

 .  وستحب است
ــر در ههشنــحن، گ ــرارداد رهــن ا ــرو داده وی 2شــرط ،ق گ ــه  ــه ح ک در ، شــود شــود وــالی 

کــه و، اظتحــار شــصص ثــالثی خــا در اظتحــار رهــن دهنــده حاشــد نافــات حــا وثحقــه طــوری 
گردد، بودن آن برای ادای حدهی نداشته حاشد  . حاخد وطابق شرط عهل 

گحـرد  ،حنابراین گر ونزل خا وغاػه خا ولک دخگر حه عنوان رهن در وقابـل حـدهی قـرار  ا
شود ولک وغکور در اظتحار رهن دهنـده خـا شـصص ثالـث حاشـد و فقـط سـند  و شرط 

گحرنده تحویل داده شود خا حـدون اخنكـه شـرط شـود ت آن حه رهن    حعـداً ، رسهی والكح 
  ؛اشكال ندارد، طنحن توافقی نهاخند

گر قرارداد رهن اػ این ضهت قحد و شرطی نداشته حاشـدا ا ا گرویـی در ، و  حاخـد وـال 
گحرد گحرنده قرار   .  اظتحار رهن 

گحرنده  شرايط رهن دهنده و رهن 
گحرنده حاخد ناحالغ و دیوانه نجاشند و رهن را حا قصـد  رهن . 974 مسأله دهنده و رهن 

که رهن وی و رهن و اظتحار انسام دهند حاخد والـک خـا ، اردگغ دهنده نسجت حه والی 
کـه اػ  در حكن والک )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک( حاشد و نحز ضـزء سـایر افـرادی 

ف در اووال ظود وهنوع س()وانند سفحه و و3هستند  تصر     ؛نجاشد ،فل 
ه گر و ،الجت  گرو ویا که  س والی را  ف در آنهـا ، گـغارد فل  کـه اػ تصـر  اػ اوـوالی نجاشـد 

                                                           
که در وسألۀ ه شحوهتوان اػ وشاحدر هر دو وورد وی ،شاخان عکر است. 1  .  استفاده نهود، عکر شد« 747»ای 

که در وسألۀ  طه اخنكه شرط صرخح حاشد خا حه صورت. 2 قرارداد رهن وجتنی بـر ،  عکر شد« 354»های دخگری 
 .  آن واقع شود

 .  شود عکر وی« َحْسر»توضحح وربوط حه این افراد در فصل . 3



    / رهن 

 . اشكال ندارد، خا اخنكه وال فرد دخگری را حا اضاػۀ او رهن حگغارد 1ونع شده است

که رهن قرار داده وی  شودشرايط والی 

 2 .عحن شخصی باشد 
گغاشته وی . 975 مسأله که رهن  واننـد ، حاشد 2شود الػم است عحن شصصیوالی 

گرو حگغارد اخنكه فرد ونزل خا نی را نزد دخگری  ۀ طالی وعح   3؛وغاػه خا سك 

ا رهن قرار خافـت آن دادن دیـن )طلـب( قجـل اػ قـجضاو  . حاشـدصـححح نهـی، و در
کـردهفرد نهیحنابراین،  خافـت  کـه در اػای طلـب ظـوخش اػ دخگـری در  ،توانـد طكـی را 

گــر حصواهــد ووضــودی حســاب پــس ،طــور ههــحن .رهــن قــرار دهــد ــا  ا انــداػ ظــوخش را ح
خافـت آن ووضـودی( حـه رهـن حگـ کارت اعتجاری ظود )حـدون قـجض و در ، غاردتحویل 

   4.حاشدصححح نهی
ــا  - رهــن قــرار دادن ونــافع ،ههــحن طــور کــرده خ کــه آن را اضــاره  واننــد ونــافع وــالی 

ی ونتقــل شــده صــححح  - نســجت حــه آن بــراخش وصــحت شــده خــا حــا عقــد صــلح حــه و
کن تسـاری رهن قرار و نحز نحست حـق  تقـدخهی ، دادن حق  ههشون حـق  سـرقفلی اوـا

 6.حاشدصححح نهی 5های وقفیخا حق  پغیرۀ ػوحن

گرویـی )عـحن رهنـی( ولـک حـدهكار حاشـد و طنانشـه  . 976 مسأله الػم نحست وال 
، شصص ثالثی والش را حاحت حدهی ودیون نزد طلجكار رهـن حگـغارد صـححح اسـت

                                                           
که حعد اػ صدور حكن َحْسر. 1  .  آورده استه دست ح وانند والی 

 .  شود وعلوم وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل  ،«عحن شصصی»وعنای . 2

ـه )وـثاًل نسـحه( حصـرد ،شاخان عکر است. 3 کاالیی را در اػای ثهـن در عو  گر انسان  کـاال را حـه  وی، ا توانـد ههـان 
گرو برای پرداظت ثهن  .  قرار دهد عنوان 

دا در ضهن خک وعاولۀ شرعی )وثل ظرخد و فـروش خـا وصـالحه خـا هجـه( تواند احتفرد وی ،برای این ونظور. 4
ر که در صورت عـدم پرداظـت حـدهی در ووعـد وقـر  حتوانـد طلـب ظـوخش را ، اػ طرف وقابل وکالت حگحرد 

ی کارت اعتجاری و  . عکر شد« 747»وشاحه آنشه در وسألۀ ؛ وصول نهاخد، حه واسطۀ طک خا 

 . شودعکر وی «3»و « 4» پاورقی  ،«356» صفحۀدر  ،خهی و حق  پغیرهحق  تقد، ونظور اػ حق  سرقفلی. 5

که در وسألۀ توان اػ وشاحه شحوهوی ،شاخان عکر است در این وورد. 6  .  استفاده نهود، عکر شد« 747»ای 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کرده حاشد  ؛ هرطند این اقدام حدون اضاػه اػ حدهكار انسام شود خا حدهكار اػ آن نهی 
ــدهكار وــی ،ههــحن طــور گــح ــد وــالی را ضهــت  ــه توان خ گغاشــتن اػ شصصــی عار رو 

ــورت ــن ص ــغارد و در ای ــن حگ ــار ره ــزد طلجك ــدهحش ن ــت ح ــرد و آن را حاح ــصص  ،حگح ش
گحرنـده پـس حگحـردوغکور )والک( نهی خه را فسز نهاخد و وـالش را اػ رهـن  و  تواند عار

ت گر دیـن وـغکور وـد  ت نهـی قجـل اػ فـرا، دار اسـتا توانـد اػ رهـن دهنـده  رسـحدن وـد 
خه را اػ رهن بودن ظارح نهاخددرظواست نهاخد وا و طنانشه حدهكار حـدهحش  1ل عار

گحرنده، را نارداػد که در وسـاجل  - رهن   - شـودبيـان وـی« 765و  764»حا توضححاتی 
خــوــی آن را حاحــت طلــجش بــردارد و در ایــن « پــول فــروش»وــغکور را حفروشــد و  ۀتوانــد عار

خــه حــه قحهــت وعهــول در حــاػار خــا بيشــتر  ،صــورت گــر عار گحرنــده ، فروظتــه شــدها رهــن 
خه حه آن فروظته شده بـرای وـالكش وـی که وال عار گـر حـه  حاشـدضاون ههان پولی  و ا

ضــاون قحهــت وعهــول در حــاػار بــرای ، کهتــر اػ قحهــت وعهــول در حــاػار فروظتــه شــده
 .  حاشدوالكش وی

 1 . شرعًا تصّرف در آن جايز باشد 

که انسان شـرعًا نهی . 977 مسأله گغاشتن والی  فتوانـد د گرو  واننـد  - کنـد ر آن تصـر 
گغاشـته و هنـوػ فـک  رهـن نشـده گـرو  که انسان قجاًل آن را نزد شصص دخگـری   - والی 

   ؛صححح نحست

گر فرد حاحت حدهحش عحنی را نزد طلجكار رهن حگغارد ا ا د وـالی را  ،او  سـاس وسـد 
ی حــدهكار کــاالیی را نســحه اػ او حصــرد و حاحــت آن حــه و گحرنــده قــرض نهاخــد خــا   اػ رهــن 

م رهــن قــرار دهــد، ضــایز اســت حــا توافــق، شــود در ایــن  .ههــان عــحن را حاحــت حــدهی دو 
گرویـی رهــن بــرای هـر دو دیــن وحسـوب وــی ،صـورت و تكـرار ایــن عهــل در  شــودوــال 

گحرنـده حـدهكار شـود نحـز اشـكال نـدارد که رهن دهنده دوحـاره حـه رهـن  و وـال  صورتی 
 .  آخدرهن نسجت حه تهاوی آن دیون حه حساب وی ،گرویی

                                                           
 . فک  رهن نهاخد. 1



    / رهن 

گر فرد والی را حاحت حدهحش نزد طلجكار رهـن حگـغارد ،ههشنحن گـرو قـرار دادن ، ا
هـر دو  ،و در ایـن صـورت وال دخگری حاحـت ههـان حـدهی نـزد طلجكـار صـححح اسـت

گرویی رهن  .  شودحاحت حدهی وغکور وحسوب وی وال 

 5 .آن صححح باشد ۀخريد و فروش و وعاوض 

کــه شــرعًا قابــل . 978 مسأله گغاشــتن طحــزی  واننــد ، حاشــد ظرخــد و فــروش نهی گــرو 
 .  صححح نحست، وساجل قهار، آالت وصصوص ووسحقی حرام، شراب

که وقـف شـده ،ههحن طور گغاشتن والی  هرطنـد وقـف  واننـد ػوـحن وقفـی - گرو 
ػهــای شــرعی فــروش وقــف وضــود ، صــححح نحســت - 1ظــاص وگــر آنكــه خكــی اػ وسو 

گرو قراردادن آ    ؛ن نجاشدداشته حاشد و وانع شرعی دخگری اػ 
ــه رهــن قــرار ،ههشنــحن کــه در ػوــحن ظراضح  طــور  اســت حــه 2دادن حنــاء خــا درظتــانی 

ـه هرطنـد حـه، اشكال ندارد وستقل ـا رهـن قـرار دادن ػوـحن ظراضح  طـور غحـر وسـتقل  او 
 .  حاشد)تجعی( در ضهن رهن حناء و درظتان صححح نهی

گغاشتن شناسناوه . 979 مسأله ـی خـا سـایر وـدارک شناسـایی وع، گرو  تجـر کارت ول 
 .  حه عنوان رهن شرعی صححح نحست

گر فـرد در هنگـام اعطـای قـرض ،حنابراین  ـی قـرض ، ا کـارت ول  وـثاًل شناسـناوه خـا 
گرو حگحرد  ؛ شودرهن شرعی واقع نهی، گحرنده را حه عنوان 

کـه قـرض ، اشـكال نـدارد 3ولی حه عنوان شرط ضـهن عقـد قـرض  حـه ایـن صـورت 
کند ودرک شناس گحرنده تا وقت ادای قـرض دهنده در ضهن قرض شرط  ایی قرض 

ی اوانت حهاند کاوـل حـدهیدر این صورت وـی، نزد و ، توانـد اػ پـس دادن آن تـا ادای 
 . اوتناع ورػد

                                                           
ه. وانند وقف بر اوالد و عر1  . خ 

ه( دونظور اػ ػوحن. 2 ه )أراضی ظراضح  م اػ ػوحن ،«5335»ر وسألۀ های ظراضح  های ووات حالعـارض قسن سو 
 . شودعکر وی

 . حه ظودی ظود و حا قطع نظر اػ عناوین دخگر. 3
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 7 .وجهن نجاشد 

ن نجاشــد . 981 مسأله گــر وــال وــورد رهــن وعــح  ونــزل خــا وســحله »: وــثاًل فــرد حگوخــد، ا
ــه گــرو قــرار دادم نقلح  کــدام خــک وــورد رهــن حاشــ« ام را  ن نكنــد  رهــن صــححح ، دو وعــح 

 ؛ نحست

ن ـــی در وعـــح  کل  ـــا رهـــن قـــرار دادن  ۀ  55واننـــد اخنكـــه فـــرد خكـــی اػ  - 1او  عـــدد ســـك 
گرو قرار دهد بهار  . اشكال ندارد - آػادی وثل هن را 

 ونافع وال وورد رهن
کـه رهـن قـرار داده وی . 981 مسأله ـق حـه والـک آن اسـت، شـود ونافع شحجی را  ، وتعل 

 .  طه فرد دخگر رهن دهنده حاشد و ظود، طه اخنكه والک

 خسارت وال وورد رهن و تصّرف در آن
گغاشـــته شـــده . 982 مسأله گـــرو  کـــه  گحرنـــده ، وـــالی  وحســـوب « اوانـــت»نـــزد رهـــن 

گـر اػ بــين بــرود خــا وعحـوب شــود. حنــابراین، شــود وـی ی در نگهــداری، ا اػ آن   طنانشــه و
ف غحـر وسـاػ نهـوده کـرده خـا در آن تصـر   ،در غحـر ایـن صـورت؛ اسـت ضـاون، کوتاهی 

 2.ضاون نحست

گحرنده نهی . 983 مسأله گرفت رهن  گـرو  که   ک آنـــحـدون اضـاػۀ وال ،هـــتواند در والی 
کسـی دخگـر، طه رهن دهنده حاشد - ف نهاخـد - طـه  گـر اػ ونـافع آن . حنـابراین، تصـر  ا

کند که در وسـألۀ  - استفاده  حاخـد اضـرت الهثـل  - شـودعکـر وـی« 5275»حا توضححی 
 .  آن را حه والكش بپرداػد

کـاری  - حدهكار حاشد و طـه شـصص دخگـر طه ظود - رهن دهنده نحز حـق  نـدارد 

                                                           
ن. 1 ی در وعح  کل   . عکر شد« 62»در وسألۀ  ،توضحح وعنای 

ــر اســت. 2 گــر در ایــن وــورد شــرطی شــده اســت ،شــاخان عک ، عکــر شــد« 275»حكــن آن اػ آنشــه در وســألۀ ، ا
 .  شودفههحده وی



    / رهن 

گحرنده ونافات دارد که حا حق  رهن  گرویی را اػ بـين بجـرد خـا آن  ،کند  وانند اخنكه وال 
کن شود که ارػش والحش  کند  کاری   1؛را حفروشد خا هجه نهاخد خا 

گحرنــده نــدارد کــه ونافــات حــا حــق  رهــن  فاتی  ــا انســام تصــر  در  واننــد ســكونت - او 
گرفتـه گحرنـده قـرار  ـت آن در اظتحـار رهـن  گغاشته شده و سند والكح  گرو  که   - ونزلی 

 . اشكال ندارد

 فروش وال وورد رهن

ـت  والک . 984 مسأله گحرنـده اػ ولكح  گرویی حق  ندارد آن را حدون اضاػۀ رهن  وال 
گــر آن را وــثالً ، ظــوخش ظــارح نهاخــد آن را حــه دخگــری  حــه دخگــری بجصشــد خــا حفروشــد و ا

ف وــغکور فضــولی وحســوب شــده و طنانشــه والــک، ا حفروشــدبجصشــد خــ آن را ، تصــر 
 .  اضاػه ندهد حاطل است

گـرو برداشـته . 985 مسأله که  گحرنده طحزی را  گر رهن   دـــحفروش حـا اضـاػۀ والـک آن، ا
گــرو وحســوب ، پــول فــروش وــال - هرطنــد اضــاػۀ وــغکور حعــد اػ فــروش آن حاشــد -

 . گرددشود و رهن حاطل وی نهی

ه گر وال ،الجت  گرویی اضـاػه دهـد رهـن کا ولـی اضـاػۀ او  ،گحرنـده آن را حفروشـد وال 
گـرو قـرار دهـد د حاشد حه اخنكه پول فروش را  گحرنـده پـس اػ فـروش  طنانشـه رهـن، وقح 

گـر حعـداً  وعاوله فضولی وحسوب وی ، طنحن نكند گحرنـده اضـاػه دهـد  شـود و ا ، رهـن 
 .  حاشد صححح وی

که حاخد حـدهی ظـو . 986 مسأله گر حدهكار هنگاوی  حـا وضـود وطالجـۀ ، د را حدهـدا
گرویـی را حفروشـد و طلـب  طلجكار در صـورتی وی، طلجكار آن را نارداػد  توانـد وـال 

                                                           
کــاهش ارػش وــالی آن حــه ضهــت اســتعهال و اســتفاده اػ آن خــا اػ ضهــت اضــاره دادن آن حــه شــصص . 1 طــه 

گحرنده داشته حاشد ،ثالث خا اور دخگری حاشد که ونافات حا حق  رهن   .  طوری 
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کــه هــن در فــروش آن وــال و هــن در برداشــت طلــب اػ آن  1اػ والــک،  ظــود را بــردارد 
 ؛ خا اضاػه داشته حاشد 2وکالت

گر دسترسـی حـه اضاػه خا وکالت حگحرد  3الػم است اػ والک ،در غحر این صورت و ا
کن شرع اضاػه حگحردحنابر احتحاط  ،او ندارد    ؛واضب اػ حا

ـــه خـــادی را حـــه ، طنانشـــه پـــول فـــروش آن بيشـــتر اػ وقـــدار طلـــب حاشـــد ،الجت  حاخـــد ز
 .  آن حدهد 4والک

ــی  . 987 مسأله گروی ــال  ــود اػ و ــب ظ ــت طل ــت در فــروش و برداش ــر طلجكــار وکال گ ا
کــه حاخــد حــدهی ظــود را ح آن را نارداظتــه و اػ اضــاػه ، دهــدنداشــته و حــدهكار در ػوــانی 

ک طلجكــار وی،  دادن بــرای فــروش نحــز اوتنــاع ورػد کنــد تــا توانــد حــه حــا ن شــرع وراضعــه 
 ؛ لزم حه پرداظت حدهی خا فروش وال نهاخدحدهكار را و

ــه ی وهكــن نجاشــد ،الجت  گــر اضجــار و ی وســاػ اســت  ظــود، ا کن شــرع خــا وکحــل و حــا
کن شــرع ویایــن صــو اقــدام حــه فــروش آن نهاخــد و در گحرنــده را  توانــد ظــود رت حــا گــرو 

کند  .  برای فروش وکحل 
کـافی حاشـد . 988 مسأله گرویـی بـرای وصـول دیـن  گر فـروش قسـهتی اػ وـال  رهـن ، ا

و  764»حــا رعاخــت شــراخط وــغکور در وســاجل  - گحرنــده حاخــد حــه فــروش ههــان وقــدار
ی اوانـت وحسـوب وـی - «765 کتفا نهاخد و وقدار حاقحهانده نـزد و نكـه وگـر آ؛ شـودا

کسی حاضر حه ظرخداری حصشی اػ آن نجـوده ؛ فروش قسهتی اػ آن وهكن نجاشد وثاًل 
 .  خا فروش قسهتی اػ آن ووضب ضرر بر والک حاشد

                                                           
که در حكن والک است. 1 کسی   .  وانند وکحل خا ولی  شرعی ،خا 

که رهن . 2 گر در ضهن عقد رهن شرط شود  که تـا در صـورت پرداظـت ا گحرنده خا شصص ثالثی وکحل حاشد 
گرویی را فروظته و طلب طلجكار اػ آن پرداظت شود، نشدن حدهی ق عقد رهن و وکالت حـه ، وال  حا تحق 

 وـوارد حاطـل شـدنوگر آنكـه ؛ طنحن وکالتی الػم وحسوب شده و قابل عزل نحست، صورت شرط نتحسه
و توضـحح  شـودعکـر وـی« 5563و  5562»کـه توضـحح آن در وسـألۀ  وکالت وانند وـوت خـا ضنـون پـيش آخـد

 . آخدوی« 5563»در وسألۀ  ،شرط نتحسۀ وکالت

که در حكن والک است وانند وکحل خا ولی  شرعی. 3 کسی   .  خا 

 .  ههان. 4



    / رهن 

که حـده . 989 مسأله گر والی  گغاشـته اػ ا  1«سـتثنحات دیـنو»كار نـزد طلجكـار رهـن 
طلجكـار حـا رعاخـت ، که وحل  احتحاح اوست حاشـد وسكونی و اثاث ونزل ۀوانند ظان

 توانـد آن را حفروشـد و طلـب ظـود را وـی، ( عکـر شـد765و  764در وساجل قجل ) آنشه

 . بردارد

گــرو حگــغارد و وصــحت نهاخــد در  . 991 مسأله گــر فــرد حــدهكار وــالش را نــزد طلجكــار  ا
ــردارد، صــورت وفــات گرویــی را فروظتــه و طلــجش را ب وصــحت وــغکور صــححح ، وــال 

کــه وــال  اســت و ورثــه نهــی گرویــی را تحویــل داده و تواننــد طلجكــار را وسجــور نهاخنــد 
ی  وصول نهاخد  .  حدهحش را اػ وال دخگر وتوف 

گــرو حگحــرد . 991 مسأله ی  گحرنــده حاحــت طلــجش اػ حــدهكار وــالی را اػ و گــر رهــن  ، ا
نــه وــورد قجــولی بــرای اثجــات طلــجش نداشــته حاشــد و حــدهكار حــدهحش را  طنانشــه بي 

گر در دادگاه نارداػد که ا گرو بودن وال اقرار نهاخد و حترسد  حدهكار حا وضود اطـالع ، حه 
ــرای  ــود و ب ــه ش گرفت ــرارش اػ او  ــی حســب اق گروی ــال  ــرده و و ک ــار  ــدهحش آن را انك اػ ح

نــه شــود ی وطالجــۀ شــاهد و بي  ــا  - در ایــن صــورت ضــایز اســت، اثجــات طلــجش اػ و ح
کن شرع وـال رهنـی را بـرای وصـول طلـجش  - واضـبحنـابر احتحـاط  کسب اضاػه اػ حا

گغاشــته حهحــرد و  ،ههــحن طــور اســت حكــن؛ حفروشــد گــرو  کــه وــالش را  گــر حــدهكاری  ا
گحرنده حترسد ورثۀ حدهكار ی را عهدًا انكار نهاخند - حا توضحح فوق - رهن   .  طلب و

خافــت دیرکــرد خــا وضــه التــزام خــا ظســارت تــأظحر تأدخــه حاحــت تــأظحر در  . 992 مسأله در
هرطنــد در ضــهن قــرارداد شــرط شــده حاشــد و رهــن ، پرداظــت دیــن رحــا و حــرام اســت

گرویی را حفروشد)طلجكار( حاحت وصول آن نهیگحرنده   .  تواند وال 

گرويی از رهن  فّک رهن و خارح ساختن وال 
گــر تهــام حــدهی رهــن دهنــده ادا شــود . 993 مسأله خــا طلجكــار طلــجش را بجصشــد و ، ا
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ی را بریء ه نهاخد و گرویی اػ رهن بودن ظارح وی، الغو   1؛شودوال 

گر ا ا گـردد خـا، قسهتی اػ حدهی رهن دهنده ادا شود او  ـه  ، نسـجت حـه آن بـریء الغو 
گغاشته شده که رهن  گرو وحسوب وی، تهام والی   ؛ شودههشنان 

ـه   کـه حـدهكار بـریء الغو  وگر آنكه در ضهن رهن شرط شده حاشـد حـه هـر نسـجتی 
گرویــی اػ رهــن ظــارح شــود، شــد خــا آنكــه شــرط شــده حاشــد حــا ، حــه ههــان نســجت وــال 

ه شدن حـدهكار نسـجت حـه وقـدا بریء نـی اػ حـدهیالغو  گـرو اػ رهـن ، ر وعح  تهـام وـال 
گردد  . ظارح 

گــر فــرد اػ شصصــی وــثاًل خــک وحلحــون تووــان قــرض حگحــرد و حاحــت آن  . 994 مسأله ا
ساس دوحـاره خـک وحلحـون تووـان دخگـر اػ شـصص  ،والی را نزد طلجكار رهن قرار دهد

گرویـی سـابق خـا وـال دخگـری حاحـت قـرض دوم رهـن قـرار  وغکور قرض نهاخد ولـی وـال 
طنانشه هنگام ادای دین حدهكار خک وحلحون تووـان حـه طلجكـار بپـرداػد ، شودداده ن

گرو خا حـدهی حـدون  ی است )حدهی دارای  کدام حدهی و و حا توافق وعلوم حاشد حاحت 
گــرو . حنــابراین، شــودوطــابق ههــان عهــل وــی، گــرو( گــر ادای دیــن حاحــت حــدهی دارای  ا

گرو، حاشد گحرنده حاخـد وـال  گـر حاحـت حـدهیفک  رهن شده و رهن   یـی را پـس دهـد و ا
گرو حاشد ت ظود حاقی است، حدون   ؛ رهن حه قو 

کـدام  که ادای دین وغکور حاحـت  گر بين طرفحن وعلوم نشود  ا ا خـک اػ دو حـدهی  او 
ی نحـز آن را قجـول نهاخـد آنشـه ، است و حدهكار خک وحلحون تووان حـه طلجكـار داده و و

گرو وح گرویی حاحت حـدهی سوب ویحدهكار پرداظته حاحت حدهی حدون  شود و وال 
 .  واندرهن حاقی وی، دخگر

گحرنده  فوت رهن دهنده يا رهن 
گحرنـده حاطـل نهـی . 995 مسأله شـود و در صـورت رهن حا فوت رهـن دهنـده خـا رهـن 

گحرنده ی ، فوت رهن  طنانشه رهن دهنـده نسـجت حـه حـاقی وانـدن وـال در نـزد ورثـۀ و
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    / رهن 

و در صـورت عـدم  نزد فرد اوحنـی قـرار دهنـد توانند حا توافق هن وال راوی، اوتناع ورػد
کن شرع، توافق  . دهدآن وال را حه فرد اوحنی تحویل وی  حا

 دريافت وجلغی به عنوان وثحقه جهت برگرداندن ظرف و وانند آن

گـــر در وعاولـــه . 996 مسأله کـــه فروشـــنده ا حـــه وشـــتری داده و  1کـــاال را حـــا ظـــرف، ای 
، تـــا وشـــتری ظـــرف را برگردانـــداضـــافه بـــر ثهـــن وعاولـــه حگحـــرد  ظواهـــد وجلغـــی را وـــی

ــدن ظــرف گردان ــاػ  ــا ػوــان ح ــرار حاشــد فروشــنده ت ، آن وجلــغ را ظــرح نكنــد، طنانشــه ق
گرو شرعی وی    ؛قرار دهند 2توانند وجلغ وغکور را حه صورت رهن و 

کردن آن وساػ حاشد گر حصواهند فروشنده در ظرح  ا ا کـه ، او  راه صـححح آن اسـت 
کــاال حــا ظــرف حــه وجلــغ  ص اػ احتــدا  کننــد تــا ػوــان وشــص  بيشــتر فروظتــه شــود و شــرط 

ی تحویـل  ظرخدار حتواند ظرف را در اػای وجلغ وورد توافـق حـه فروشـنده حفروشـد و حـه و
 .  دهد

 دريافت وجلغ در ازای رهن قراردادن وال

ی نــــزد  . 997 مسأله گــــر حــــدهكار حصواهــــد وــــال شــــصص دخگــــری را حــــا رضــــاخت و ا
گــرو قـرار دهــد کـه در - طلجكـارش رهـن و  اشــكال  - وســاجل قجـل عکــر شـد ههـان طــور 

  .ندارد

گونه ووارد  تواند حـا توافـق و رضـاخت حـدهكار در قجـال رهـن دهنده وی گرو ،در این 
خافت نهاخد، دادن والش ی در  .  وجلغی را اػ و

برای الزاوی شدن پرداظت وجلغ وغکور در این وسأله )در قجال شاخان عکر است، 
کنندخک  توانند حه هرگرو قرار دادن( وی  : اػ دو صورت عیل عهل 

: صــــالح حگوخــــدوــــثاًل حــــدهكار حــــه عنــــوان و؛ «وصــــالحه»اســــتفاده اػ قــــرارداد  -

                                                           
 .  خا ضعجه و وانند آن. 1

 .  حا رعاخت شراخط رهن. 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گـرو وصالحه وی» ۀ ظودم در اػای اخنكه والـت را نـزد طلجكـارم   کنن فالن وجلغ را بر عو 
گرو دهنده حه عنوان و« حگغاری    ؛قرارداد صلح را قجول نهاخد ،تصالحو 

گرو قرار دادن والش الػم ویتصبر و ،در این صورت  صـالح نحـز وجلـغ و و شودالح 
ی حدهكار وی  .  شودوورد صلح را حه و

ــتفاده اػ  - گــرو دهنــده حگوخــد ،«ُضعالــه»اس گــر والــت را نــزد »: وــثاًل حــدهكار حــه  ا
گرو حگغاری  ؛ «پرداػمفالن وجلغ حاحت ُضْعل )حق  الزحهه( حه تو وی، طلجكارم 

گــرو  ،در ایــن صــورت  ی ، گغاشــتن وــالپــس اػ  حــدهكار حاخــد وجلــغ وــغکور را حــه و
 .  بپرداػد



 

 قرض
 الحسنه قرضفضحلت 

قـرآن  اػ اعهـال وسـتحب اسـت و در - نحاػوندان حه ویژه - قرض دادن حه وؤونحن
 ؛ نسجت حه آن سفارش شده است کرخن و رواخات وعصووحن

غي ُخْقِرُض اَه َقْرض»
َکرخٌن ُه َلُه َو ًا َحَسنًا َفُحضاِعَف َوْن َعا ال َ ْضٌر 

َ
   1.«َلُه أ

کــه حــه ظــدا قــرض نحكــو دهــد )خعنــی » کحســت  و صــدقه دهــد و  الحســنه قــرضآن 
گردانـد و او را  احسـان و انفـاق حـه کنـد( تـا ظـدا آن را بـرای او طنـدین برابـر  نحاػونـدان 

کرخهانه حاشدا پاداشی نحكو  .  «و 
ــغي ُخْقــِرُض اَه َقْرضــًا َحَســنًا »

َکثحــَرًة َواُه َخْقــِجُض َفُحضــاِع َوــْن َعا ال َ ْضــعافًا 
َ
َفُه َلــُه أ

َیْجُصُط َو     2.«ِؤَلْحِه ُتْرَضُعوَن َو
که حه ظدا » کـه ظـدا حـه او حصشـحده، دهـد«  الحسنه  قرض »کحست  ، )و اػ اوـوالی 

کنـدا و ظداونـد اسـت  کند( تا آن را براى او )در وقـت پرداظـت( طنـدین برابـر  انفاق 
گســترده وــیکــه )روػى حنــدگان ر ــا  ــاػ وــی، ســاػد ا( وحــدود خ ــه ســوى او ح ــد )و  و ح گردخ

گرفت(  .  «پاداش ظود را ظواهحد 
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کرم اػ اوام صادق  که پياوجر ا کس حه بـرادر وـؤون »: فروودند رواخت شده  هر 
ی را تا ػوان توانایی بر پرداظت وهلت دهد خاد وی، ظود قرض دهد و و شـود  وال او ز

که ف و فرشتگان بر او رحهت وی    1.«ظود را پس حگحرد والرستند تا وقتی 
که اوام صادق هر وسـلهانی حـه وسـلهان دخگـر »: فروودند در حدخث نقل شده 

تـا وقتـی ، کنـد ظداوند وتعال اضر صدقه برای او ثجـت وـی، دهد حه قصد قرحت قرض
 2.«که وال ظود را پس حگحرد

کــرم کــه پيــاوجر ا کــس حــه انــدوهگح»: فروودنــد رواخــت شــده  گرفتــار و هــر  کــه  نی 
گــرفتن آن وراعــات حــالش را نهاخــد )گناهــانش ، نحاػونــد اســت قــرض دهــد و در پــس 

ک شده و کند و ظداوند وتعال حه اػای هر درهـن هـزار ِقنطـار (پا  3عهلش را اػ نو شروع 
کند  4.«اػ بهشت حه او عطا 

کـه فروودنـد اػ اوحر الهؤونحن گـر : ظـدای سـجحان فروـوده اسـت»: رواخت شده  ا
گردانــد و فروــوده شــها را خــاری دهــد و قــدم، اونــد را خــاری دهحــدظد هاختــان را اســتوار 

کــه حــه ظداونــد : اســت کســی اســت  دهــد تــا ظــدا آن را بــرای او  الحســنه قــرضطــه 
گردانــد و او را پاداشــی نحكــو ی نــاتوانی و  طنــدین برابــر  ــا او اػ رو کرخهانــه حاشــدا او  و 
، گدستی اػ شها وام ظواهی نكرده اسـتظواری اػ شها خاری نصواسته و حه سجب تن

کـه لشـكرهای آسـهان و ػوـحن اػ آن اوسـت و او  اػ شها خاری ظواسته است در حـالی 
کـه ،و او اػ شـها وام ظواسـته وقتدر و حكـحن اسـت گنسحنـه در حـالی  هـای ظـزاجن و 

در حقحقت ظواسته اسـت شـها ، نحاػ و ستوده استآسهان و ػوحن اػ اوست و او بی
کدامرا بياػوا که   5.«کنحدخک نحكوتر عهل وی خد 
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گرفتن  حکن قرض 
کـه فـرد احتحـاضی نـدارد وكـروه اسـت . 998 مسأله گرفتن در صورتی  ولـی در ، قرض 

کاهش وی کراهت آن  کراهـت آن  خاحدصورت نحاػ  کـه نحـاػ شـدخدتر حاشـد  و هر وقـدار 
ت نحـاػ، شودکهتر وی که حا وضود شـد  گـاه ، رود کراهـت آن اػ بـين وـی، تا ضایی  حلكـه 

گرفتن واضب وی وثل آنكه فرد ناطار شود برای تأوحن نفقۀ واضب ههسر ، شود قرض 
 .  خا فرػندانش قرض نهاخد

که وـالی نـدارد تـا حـا آن قـرض ظـود را حدهـد و احتهـال و اوحـد . 999 مسأله حـه  کسی 
کــه، آوردن طنــحن وــالی را هــن نــدارددســت  ضــز در هنگــام  احتحــاط واضــب آن اســت 

ت وـالی  نكـه قـرض دهنـده راوگـر آ؛ ضرورت و اضطرار قـرض نگحـرد اػ حـال و وضـعح 
کندظوخش وط  .  لع 

 تعريف قرض و شرايط اصل قرض
ـت  . 1111 مسأله که انسان والی را حه دخگری تهلحـک نهاخـد )حـه ولكح  قرض آن است 

گونــه؛ او در آورد( ــهحــه  کــه طــرف وقابــل در عو  گــر ، اش ضــاون آن وــال حاشــدای  خعنــی ا
قحهـت آن  1،انشه اػ اووال قحهی اسـتوثل آن و طن، وال وغکور اػ اووال وثلی است

 .  حه قرض دهنده حدهكار شود را

ـق شـدنش وی 2«عقـد»، قرض . 1111 مسأله اخسـاب و »الػم اسـت ، حاشـد و بـرای وحق 
گحرد« قجول  .  حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

گر فرد والی را حه عنـوان قـرض حـه دخگـری دهـد و او هـن حـه ههـحن قصـد  ،حنابراین ا
ق شده است، حگحرد  .عاطاتی(قرض و) قرض وحق 
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 شرط صّحت قرض )تحويل(
که وال وورد نظر حه طرف وقابل  قرض در صورتی صححح واقع وی . 1112 مسأله شود 

ی والک وال نهی ،در غحر این صورت؛ تحویل داده شود  .  شودو
گحـرد  ط فرد قـرار  که وال در اظتحار و تحت تسل  تحویل )قجض( حه این وعنا است 

ق آن در ووارد وصتلف  1.توتفاوت اس، و تحق 

گحرنده  شرايط قرض دهنده و قرض 
دهنده  خک اػ قرض هر، برای اخنكه قرض حه صورت صححح واقع شود . 1113 مسأله

گـرفتن را حـا  گحرنده حاخد ناحالغ و دیوانـه و سـفحه نجاشـند و قـرض دادن و قـرض و قرض
 ؛ قصد و اظتحار انسام دهند

کـه قـرض وی دهنـده قرض ،ههحن طور والـک خـا در حكـن ، دهـد نسـجت حـه وـالی 
ف  کـه اػ تصـر  والک )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک( حاشـد و نحـز ضـزء سـایر افـرادی 

س( نجاشد)وانند و2هستند  در اووال ظود وهنوع  .  فل 

که قرض داده وی  شودشرايط والی 

 2 .عحن باشد  
کــه قــرض داده وی . 1114 مسأله . حنــابراین، حاشــد 3شــود حاخــد عــحن شصصــی وــالی 

کـه اػ دخگـراانسان نهی ـۀ دخگـری(توانـد وـالی را  ـی در عو  قجـل اػ ، ن طلجكـار اسـت )کل 
                                                           

نداػ طرف وقابل اػ طریـق شـجكۀ شـتاب و واننـد آن ا نقل وضه اعتجاری حه حساب پس ،شاخان عکر است. 1
 ،«طلـب»و ههـحن طـور « وضه اعتجـاری»عالوه بر اخنكه قرض دادن ؛ آخد حه حساب نهی« قجض و تحویل»

که در وساجل   ؛ حاطل است، شود عکر وی« 5553و  5552»حا توضححاتی 
گر قرض  ه ا کـه پـس اػ انتقـال، دهنده الجت  کنـد  خافـت نهـوده و اػ پـو، طرف وقابـل را وکحـل  ل را قـجض و در

ی حه ظودش قرض دهد کار، طرف و ق وی، پس اػ انسام این   .  گردد قرض وحق 

 .  شود عکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضحح وربوط حه این افراد. 2

که در وساجل  ،وعنای عحن شصصی. 3  . شود فههحده وی ، عکر شد« 63تا  65»اػ توضححاتی 



    / قرض 

خافت و وصول آن  1؛حه شصص دخگری قرض دهد، در

ــه توانــد فــرد وــی، بــرای رســحدن حــه هــدف وــغکور در وــورد قــرض دادن طلــب ،الجت 
که وی وکحل نهاخد تا طلجش را اػ حدهكار وصـول  ،ظواهد حه او قرض دهد شصصی را 

 2.هنده حه ظود قرض دهدساس آن را حه وکالت اػ قرض د، نهوده
 .  حاشد صححح نهی ،و وضه اعتجاری 3قرض دادن پول اعتجاری . 1115 مسأله

ن . 1116 مسأله ــی در وعــح  کل  واننــد اخنكــه فــردی خــک ؛ صــححح اســت 4قــرض دادن 
ن را قرض دهد 555هزار تووانی اػ بين طند اسكناس  555اسكناس   .  هزار تووانی وعح 

؛ حح نحسـتصـح - وانند ونافع ظانه خا وغـاػه - عحن قرض دادن ونفعت . 1117 مسأله
که وی کسی  ه  تی در اظتحـار دخگـری قـرار دهـد الجت  ، ظواهد ونفعت وال ظـود را بـرای وـد 

 . اػ عقد صلح خا عارخه حا رعاخت شراخط آن استفاده نهاخد، تواند غحر اػ اضارهوی

                                                           
 انـداػ قـرض حاشـد حا فرض اخنكه حقحقت حساب پس - انداػ دی حساب پسقرض دادن ووضو ،حنابراین. 1

خافت نشده - قرض دادن طلـب شـصص اػ حانـک )خـا صـندوق و  ، تا وقتی آن ووضودی حه صورت پول در
 .  حاشد وانند آن( وحسوب شده و صححح نهی

ه ایـن صـورت است ح« صلح»استفاده اػ قرارداد  ،های ضاخگزین صححح برای هدف وغکور خكی اػ روش
که وی وحلحـون تووـان  55»: حه طرف وقابل حگوخد، واهه قرض حگحرد 4وحلحون تووان  55ظواسته وثاًل  که فردی 

ۀ ظود وصالحه وی 4 وحلحون تووـان وضـه اعتجـاری حـه حسـاب  55در وقابل اخنكه  ،کنن واهه برای شها در عو 
ف در آن را حه کرده و تصر  انی براخن وج ون ونتقل  کند« اح نهاییطور وس   .  و طرف وقابل هن صلح را قجول 

ظـود را نحـز حـا هـدف « خارانـۀ»توانـد وـواردی ههشـون  حا انعقاد طنحن صـلحی انسـان وی ،شاخان عکر است
گغار نهاخد  . وغکور حه دخگری وا

کسی وجلغی را حـه صـورت نقـل اعتجـاری قـرض داده. 2 گر  کـه در ایـن هرطنـد  ،ا ایـن قـرض حـه ضهـت نكـاتی 
ت قـرض دادن طلـب خـا عـدم تحویـل وـال قـرض داده شـده(« 5554»و وسألۀ وسأله  ، عکر شد )عدم صح 

گحرنــده، توســولــی پــس اػ وصــرف آن وضــه، طنــحن قرضــی حاطــل اســت ی وجلــغ وــغکور را حــه  ، ط قــرض  و
 ؛ گردد )این ودیون شدن بر اساس ضهان اتالف است( دهنده ودیون وی قرض

ـه؛ گـردد حاصـل وی ، که نتحسۀ قرض است« دحدهكار و ودیون شدن فر» ،حنابراین  گـر قـرض ،الجت  حاطـل  ا
کــرده دیــن ظــود را ، وــغکور گحرنــده شــرط  طنــحن ، وــاه دخگــر بپــرداػد 4شــراخطی داشــته حاشــد وثــل آنكــه قــرض 

ی طنانشه توانایی والی داشته حاشد حا وطالجۀ شرطی حاطل و بی طرف وقابـل حاخـد دیـن ظـود را   اثر است و و
 . خدفورًا ادا نها

 .  ارػها(  وانند قرض دادن ارػهای دخسحتال )روز. 3

ن. 4 ی در وعح  کل   . عکر شد« 62»در وسألۀ  ،وعنای 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 1 .وجهن و ناوعّحن نجاشد 
ــیء وــجهن . 1118 مسأله ــد - قــرض دادن ش ــرد حگوخ ــی اػ دو وــال »: واننــد اخنكــه ف خك

ــه؛ صــححح نحســت - و آن را تعحــين نكنــد« شــها قــرض دادمظــوخش را حــه  قــرض  ،الجت 
ن»دادن  ی در وعح  که در وسألۀ « کل   .  صححح است، عکر شد« 5554»حه صورتی 

 5 .شرعًا قابل تهّلک باشد 
که قرض داده وی . 1119 مسأله ـک آن شـرعًا ، شود والی  کـه تهل  حاخد اػ اشحاجی حاشـد 

ت ووسـحقی حـرام خـا وسـایل آال، ظـوک، قـرض دادن شـراب. حنابراین، صححح است
 .  حاشد قهار صححح نهی

  که  آن وعلوم نحست« خصوصّحات»يا « وقدار»صّحت قرض والی 

که قـرض داده وـی . 1111 مسأله شـود تعحـين در هنگام قرض الػم نحست وقدار والی 
کـه وقـدار آن را نهی؛ شود گر انسان خـک دسـته اسـكناس  دانـد حـه دخگـری قـرض  پس ا

کند خافت     .قرض حه صورت صححح واقع شده است، دهد و او هن قجول و در

گر آنشه قرض داده وی ،ههحن طور  1(ضـو، گنـدم، شود اػ اووال وثلی )وانند برنذ ا
که ووضب تفاوت ارػش والی آنها وـی، حاشد اتی  گـردد الػم نحسـت و تعحين ظصوصح 

گــردد نحــز در قــرض . حنــابراین، اوــوال قحهــی شــرط نحســت قحهــت و ارػش وــال تعحــين 
که دو طرف وػن خا قحهت آن را نهیدادن خک ق  ؛ صححح است ، دانند طعه طالیی 

ـــه گحرنـــده الػم اســـت ،الجت  بـــرای اطـــالع اػ نـــوع و وقـــدار حـــدهی  2گـــاهی بـــر قـــرض 
گرفته بررسی نهاخد، ظوخش که قرض  ات و قحهت والی را   .  ظصوصح 

                                                           
 .  شودعکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،توضحح وعنای اووال وثلی و قحهی. 1

وۀ پرداظت و ادای حدهی. 2  . حه ضهت وقد 



    / قرض 

 پس دادن قرض

 کحفّحت پس دادن قرض در اووال وثلی و قحهی 
کــه قــرض دا . 1111 مسأله گـر وــالی  ، بــرنذ، ده شــده اػ اوـوال وثلــی حاشــد )واننــد پــولا

خاد شود (ضو، گندم کن خا ز گحرنده الػم است وثـل آن، و قحهت آن  را )طـه اػ  1بر قرض 
ی  ات و طــه اػ نظــر وقــدار( حــه قــرض دهنــده پــس حدهــد و و نظــر اوصــاف و ظصوصــح 

کرده حاشد، تواند اػ قجول آن اوتناع ورػدنهی    2.هرطند قحهت آن تفاوت 

گـــ . 1112 مسأله کـــه قـــرض داده شـــده اػ اوـــوال قحهـــی حاشـــدا ، )واننـــد اســـب ر وـــالی 
ــنا ــی(س ــای قحهت ــرض  ،3ه ــه آن را ق ک ــال در روػی  ــت آن و ــد قحه ــده حاخ گحرن ــرض  ق

ی نهی 4گرفته است توانـد اػ قجـول  حه صورت پول راخذ حه قرض دهنده پـس حدهـد و و
 5؛آن اوتناع ورػد

ه تواننـد حـه غحـر آنشـه عکـر ر وـیدر این وسـأله و وسـألۀ قجـل حـدهكار و طلجكـا ،الجت 
کاال اػ ضنس دخگر( حاحت ادای حدهی راضی شوند  .  شد )وثاًل حه پول خا 

 زوان وطالجۀ قرض 
ق قـرض بـرای پرداظـت حـدهی . 1113 مسأله گر در هنگام تحق  تی تعحـين نشـده ، ا وـد 

تواند هر وقت حصواهد طلـب ظـود را وطالجـه نهاخـد و بـر حـدهكار در  طلجكار وی، حاشد
ــن وــال کــه بــرای پرداظــت آن ، یصــورت تهك  ادای حــدهی واضــب اســت و در صــورتی 

تی قرار داده حاشند  .  بيان شد« 675» ۀحكن آن در وسأل، ود 

                                                           
  .شود عکر وی« 5352»در وسألۀ  ،توضحح اووال وثلی. 1

خاد ارػش پول قرض داده شده و اػ بين رفتن اعتجار آن در ػوان ادای دین. 2 کاهش حسحار ز در فصـل  ،حكن 
 . عکر شد« 753تا  755» وساجل ،«دین»

 . شود عکر وی« 5353»وسأله  ،توضحح اووال قحهی. 3

گحرنده تحویل داده شده و حه قجض او در آوده است ،ونظور. 4 که وال حه قرض   . وقتی است 

ــه طنانشــه ارػش و اعتجــار پــول راخــذ اػ ػوــان قــرض دادن. 5 کــاهش خافتــه  وــال قحهــی الجت  تــا ػوــان ادای دیــن 
گحرد، حاشد که نسجت حه آن وصالحه صورت   .  احتحاط واضب آن است 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 گرفتن خود وال قرض داده شده  پس دادن يا پس 

کــه وــال قــرض  . 1114 مسأله کنــد  گــر قــرض دهنــده ػوــانی طلــب ظــوخش را وطالجــه  ا
کنــد ی ههــان را وطالجــه  نــده واضــب نحســت گحر بــر قــرض، داده شــده ووضــود بــوده و و

 .  پس دهد ظوِد آن وال را

گحرنـده حصواهـد ضهـت ادای  . 1115 مسأله اگر وال قرض داده شده قحهی حاشد و قرض 
گرفته حدهد ،حدهی ظوخش که قرض   . تواند قجول نكند قرض دهنده وی، ظوِد والی را 

 ربا در قرض

  تعريف قرض ربوی و حکن حروت و والکّحت اصل قرض 
که در فصل  ، رحـا بـر سـه قسـن اسـت، عکر شـد «حرام حاطل و وعاوالت»ههان طور 

 .  شودبيان وی که در این فصل احكام قسن دوم آن )رحای در قرض(
ــد  . 1116 مسأله ــای در قــرض عجــارت اســت اػ اخنكــه قــرض دهنــده در ضــهن عق رح
خاده، قرض ؛ گحرنده شـرط نهاخـد بر عهدۀ قرض - که دارای ارػش والی است - ای را ز

ی حصواهد وجلغی  گرفتهوانند اخنكه اػ و ی پس دهـد، را بيش اػ آنشه قرض  کـه ، حه و
 . تفصحل آن در ضهن وساجل حعد ظواهد آود

که ظواری اػ رحا . 1117 مسأله تی  رحـاظواران در قـرآن درحـارۀ  گناهان بزرگ است و وغو 
گناهی دخده وی، وسحد و رواخات وارد شده کهتر   .  شود درحارۀ 

گرفتن حرام است  کـه  1تولی اصل قرض صححح اس، رحا دادن وثل رحا  کسـی  و 
گرفته ف در آن را دارد والک آن وی، والی را حه صورت قرض ربوی    2.شود و حق  تصر 
                                                           

که ساحقًا بيان شد. 1 ت عقد قرض  که شراخط صح   .  رعاخت شده حاشد ،حا فرضی 

ــه. 2 گحرنــده اػ اشــصاص خــا حصــشایــن حكــن در صــورتی اســت  ،الجت  هــای ظصوصــی قــرض ربــوی کــه قــرض 
گحرنده اػ حصش دولتی وثل حانـک، گرفته حاشد گر قرض  ا ا قـرض ربـوی ، هـای دولتـی خـا حصـش وشـترکاو 

گرفته والک، عالوه بر حرام بودن آن، حگحرد  ؛ شودنهی اصل قرض هن حاطل است و آنشه را قرض 
سات والی و اعتجاریها احكام حانک»فصل  ،تفصحل احكام آن در ضلد طهارم   . ظواهد آود« و وؤس 



    / قرض 

ــرام  . 1118 مسأله ــهن آن ح ــرط ض ــغیرفتن ش ــوی و پ ــاد قــرض رب ــه انعق ک ــور  ــان ط هه
خاده حه عنوان وفای حه شرط، است خافت آن حرام وی ،رحا و نحز ادای ز  .  حاشد در

 والکّحت وحصول قرض ربوی 
که حه صور . 1119 مسأله گر والی  گرفته شدها گنـدم خـا شـحجی ، ت ربوی قرض  برنذ خا 

گحرنــده کنــد حــا آن واننــد آن حاشــد و قــرض  ی وحصــول، زراعــت  آوــده را حــه دســت  و
 1.هرطند ورتكب وعصحت شده است ،شود والک وی

 والکّحت زيادی ربوی 
کـــه  . 1121 مسأله ـــوی  ـــادی رب خ کـــرده قـــرض دهنـــده والـــک ز خافـــت  شـــود و  نهـــی، در

فش در آن حرام و ووضب ضهان اس  ؛ تتصر 

ه  گر قرض دهنـده حدانـد ،الجت  ـی در صـورت اطـ ا گحرنـده اػ حاطـل کـه حت  الع قـرض 
خــادی خــادی و والــک نشــدن قــرض دهنــده نســجت حــه وقــدار ز حــاػ هــن ، بــودن شــرط ز

خـادی وـی قرض ی در آن ز ف و ف او ضـایز اسـت و  2،حاشـدگحرنده راضـی حـه تصـر  تصـر 
 .  شودووضب ضهان نهی

 کاال با زيادی ربوی  خريد 

گر . 1121 مسأله ه ا ی در عو  کل  کاالیی را حه صورت  حصـرد و حـدهحش را اػ پـول رحـا  3فرد 
خادی ربوی( حه فروشنده حدهد هرطنـد حـدهحش حـه  ،شود آنشه را ظرخده والک وی، )ز

ی پرداظته که حه و  4.نشده است ادا، فروشنده حه وقدار وال حراوی 

ــۀ ظــوخش ظرخــده لجــاس حاشــد ،حنــابراین کــه بــر عو  گــر شــحجی  نهــاػ  پوشــحدن و، ا
                                                           

 .  ههان. 1

گحرنده رضاخت ،دخگر . حه عجارت2 خاده، رضاخت وطلق حاشد، قرض  ت شرط ز د حه صح   .  نه رضاخت وقح 

ه»توضحح وعنای ثهن . 3 ی در عو  « 63»در وسـألۀ  ،شـود( )کـه در وسـألۀ حعـد عکـر وی« عـحن شصصـی»و « کل 
 . عکر شد

 .  عکر شد« 5545»که در عیل وسألۀ  ،وورد استثنایی وگر. 4
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کـه وجـاح بـودن )غصـجی نجـودن(  ظواندن و طـواف نهـودن حـا آن و انسـام سـایر اوـوری 
  .اشكال ندارد ،لجاس در آنها شرط است

کــه ظرخــده . 1122 مسأله کــاالیی را  گــر فــرد ثهــن  ــا( قــرار ،  ا خــادۀ رح عــحن پــول ربــوی )ز
ای  طنحن وعاولـه، «ظرم لجاس را حا این پول وی»: وثل اخنكه حه فروشنده حگوخد، دهد
کاال نهیفضو ی والک آن     1.شودلی وحسوب شده و و

گـــر شـــیء وـــغکور لجـــاس حاشـــد ،حنـــابراین  ـــدون رضـــاخت ، ا پوشـــحدن آن لجـــاس ح
حكـن نهـاػ ظوانـدن خـا ، صاحجش ضایز نحست و نهاػ ظواندن خـا طـواف نهـودن حـا آن

 ؛ طواف حا لجاس غصجی را دارد

  گرفتن به جهت جهل  ربا 
کســی حــه ضهــت ندانســتن وســأ . 1123 مسأله گــر  شصصــی رحــا حگحــرد و پــس اػ له اػ ا

کنـد، العاط ًا توحـه  گرفتـه در ایـن، ضـد  بـرای او حـالل ، صـورت آنشـه را در ػوـان ضهـل 
کند، است و حاخد پس اػ آن گرفتن را ترک   .  رحا 

در ایــن حكــن فرقــی بــين ضهــل حــه حكــن و ضهــل حــه ووضــوع شــاخان عکــر اســت،  
گرفتن حـرام اسـت خـا نهـینحست )وثل اخنكه نهی دانسـته قـرض حـه شـرط دانسته رحا 

کـــاروزد رحاســـت( خافـــت  گـــاه نجـــودن طـــرف وقابـــل  ،ههـــحن طـــور .در گـــاه بـــودن خـــا آ آ
 2؛گحرنده( اثری در حكن وغکور ندارد )قرض

ه گرفتـه حـا شـراخط فـوق( شـاول  ،الجت  این حكـن )حـالل بـودن آنشـه در ػوـان ضهـل 
کـه حـه ضهتـی حاطـل حاشـد نهی ، شــدهوثـل آنكـه آنشـه قـرض داده ؛ گـردد قـرض ربـوی 

                                                           
ه. 1 کاالی وغکور )وثاًل لجاس( را برای ظود ظرخده حاشد ،الجت  گر فرد  کـه در عیـل وسـألۀ  ،ا در وـورد اسـتثنایی 

د(« 5545» ف  ،وعاوله صححح است و در این صـورت، عکر شد )وورد رضاخت وطلق نه وقح  گونـه تصـر  هـر 
 . در آن اشكال ندارد

گر فرد هنگام انعقاد قرض نسجت حه حكن خا ووضوع رحا. 2 ـه حكـن و ووضـوع  ،ضهل داشـته ا ولـی حعـدًا وتوض 
کند خافـت و قـجض نهـوده بـر او حـالل ، شده و توحه  که قجـل اػ اطـالع اػ حكـن و ووضـوع در تنها سودهایی 

ــا حعــد اػ اطــالع اػ حكــن و ووضــوع؛ اسـت خافــت ، توانــد حاحــت ســود نهی ، او  طــک هرطنــد  ،کنــد وجلغــی در
 . گرفته حاشد  وربوط حه آن را قجالً 



    / قرض 

ــا « طلــب» ــا توضــححات وســاجل « وضــه اعتجــاری»خ کــه ح طنــحن ، «5553و  5552»حاشــد 
 1.قرضی حاطل است

 ارث وال ربوی 
کــه در آن رحــا اســت . 1124 مسأله گــر انســان وــالی را ارث بجــرد  کــه ، ا در صــورتی 

بـــر عهـــدۀ وارث طحـــزی ، وصلـــوط حـــه وـــال حـــالل حاشـــد و قابـــل تشـــصحص نجاشـــد
 ؛ نحست

گر وال ربوی وعلوم و وش  ا ا ص حاشـد و صـاحب آن را حشناسـداو  حاخـد آن را حـه ، ص 
حكن وال وسهول الهالـک را دارد ،  او برگرداند و طنانشه صاحب وال ناوعلوم حاشد

 .  شودعکر وی« 5236و  5234»که در وساجل 

 انواع زيادی و شرط زيادی در قرض ربوی 

خــاده . 1125 مسأله کــه بــر عهــدۀ قــرض در ربــوی شــدن قــرض فرقــی نــدارد ز گحرنــده  ای 
گرفته، دهشرط ش که قرض     .هن ضنس حاشد خا نه، حا اصل والی 

کـاالی قـرض داده شـده شـرط  ای بودنوػنی خا پيهانه، در قرض ربوی ،ههشنحن 
رحــای  نحــز - واننــد اشــحای عــددی - ایحلكــه در غحــر اشــحای وػنــی خــا پيهانــه، نحســت

ق وی  .  شود قرضی وحق 

ــرض . 1126 مسأله ــد ق ــرط در ضــهن عق ــور اػ ش ــزام قــرض دهنــده وا، ونظ التــزام و  ل
گحرنده حه آنشه وورد توافق طرفحن است د قرض   .  حاشدوی، تعه 

خاده در قرض طـور صـرخح  فرقـی نحسـت بـين اخنكـه شـرط حـه، در حرام بودن شرط ز
که در وسألۀ  در ضهن عقد عکر شود خا حه صورت قـرض ، عکر شـد« 354»های دخگری 

گرددو  . جتنی بر آن واقع 
                                                           

که حا فرض حاطل بودن قرض. 1 ه و حدهكار شدن فرد نسـجت  وشغول، توضحح وطلب اػ این قرار است  الغو 
کرده ف  که در آن تصر  ونـدرح در رحـای ، است و سود پرداظتـی« ضهان اتالف»اػ حاب ، حه عوض وضهی 
 .  گرددووضب حالل شدن آن  ،وع و توحۀ فردقرضی نحست تا ضهل حه حكن خا ووض



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کــه ووضــب . 1127 مسأله خــاده در ضــهن قــرض  دارای اقســاوی ، گــرددرحــا وــی شــرط ز
که عجارتند اػ  : است 

ياد. الف گحرنده عالوه بر اصل قـرض :عیًی ۀص که قرض  ، قرض دهنده شرط نهاخد 
ــرداػد ــافه بپ ــالی را اض ــد و ــی حاش ــرق نــدارد آن وــال وػن ــر آن و ف ــا غح ــا عــددی خ طــه ، خ

 .  ههسنس حاشد و طه ناههسنس حاشد
حه شـرط اخنكـه خـک وحلحـون و  ،دهد قرض دهنده خک وحلحون تووان قرض :1هثال

 .  هزار تووان پس حگحرد 555
کنـد  55قرض دهنده  :2هثال کحلـوگرم بـرنذ اػ  55کحلوگرم برنذ قرض حدهد و شرط 

 .  ههان نوع پس حگحرد
گرفتـه :3هثال کـه قـرض  گحرنـده عـالوه بـر پـولی  که قرض  کند  ، قرض دهنده شرط 

 .  وقداری برنذ هن حه او حدهد
عدد استكان وثل آن پـس  55عدد استكان قرض حدهد تا  55نده قرض ده :4هثال

 .  حگحرد
يففاد. ب کــه دارای  :عملففی ۀص گحرنــده عهلــی  کــه قــرض  قــرض دهنــده شــرط نهاخــد 

خادی عهلی دو نوع است؛ ارػش والی است برای او انسام دهد  :  ز

ياد  عملفی غیفش عبفاد . 1  وثـل اخنكـه قـرض دهنـده حـه دخگـری خـک وحلحـون  :ص
گحرنــده حــه تووــان پــول کــه قــرض  کنــد  ی را  قــرض دهــد و شــرط  ــانی واشــحن و طــور وس 

کند خا برای او لجاس حدوػد  .  تعهحر 
وحلحـون تووـان حـه دخگـری قـرض  55وثـل اخنكـه قـرض دهنـده  :صياد  عملی عباد . 2

که فوت شده انسام دهد خـا خـک ، دهد حه شرط اخنكه وی خک واه روػۀ قضا برای پدرش 
ی  حصواند خا خک دور ظتن قرآن برای اووات او انسام دهدسال نهاػ قضا برای و   ؛توف 

ه  گر عهل عرفًا ارػش وـالی نداشـته و صـرفًا ارػش  ،الجت  ی داشـته حاشـداا رحـا ، ظـرو
وثـل اخنكـه حـه شصصـی قـرض دهـد حـه شـرط اخنكـه بـرای پـدرش ، آخدحه حساب نهی

 .  خک حهد و سوره حصواند خا خک صلوات حفرستد



    / قرض 

ياد. ج  : )وصفی(صفحی  ۀص
کنـد حـه ههـان  :1هثال قرض دهنده وقداری طالی شكسته را قرض دهـد و شـرط 

 .  ( پس حگحرد ...النگو و، وػن طالی ساظته )حلقه
ــده  :2هثففال ــرض دهن کنــد  55ق ــرط  ــد و ش ــرض حده ــاورغوب ق ــرنذ ن ــوگرم ب  55کحل

که دارای قحهت بيشتر است پس حگحرد  .  کحلوگرم برنذ ورغوب 
ياد. د  : ًفعثايحفاع يا ه ۀص

گحرنـده  ،قرض دهنده وجلغـی را قـرض دهـد :1هثال حـه شـرط آنكـه در ظانـۀ قـرض 
کن شود حه ت خک سال سا انی حه ود   .  طور وس 

گر حه صـورت فـوق ، آپارتهان، رهن ظالص ونزل ،حنابراین  کن تساری ا وغاػه و اوا
خـا « شپول پي»خا « ودخعه»اػ وجلغ وغکور در عرف تعجحر حه هرطند  ،رحاست، واقع شود

 ؛ گردد« رهن»
ه   اػ قراردادهـای دخگـری، توانند برای آنكه حه هدف وـغکور برسـند طرفحن وی ،الجت 

ــل آن در فصــل  -غحــر اػ قــرض وشــروط  - کــه توضــحح وفص  کننــد   ،«اضــاره»اســتفاده 
 .  عکر شد« رهن و اضاره» وجحث
 حه شرط اخنكه واشـحن طـرف وقابـل حـه ،قرض دهنده وجلغی را قرض دهد :2هثال

خه در اظتحار قرض دهنده حاشد ت خک واه حه صورت عار  .  ود 
ياد.   ه  : حكمی ۀص

حـه شـرط  ،وحلحون تووان سه واهه قـرض دهـد 55فرد  :لشض به شش  لشض: 1هثال
وحلحــون تووــان ســه واهــه حــه او قــرض  55، اخنكــه طــرف وقابــل هــن در ووقــع احتحــاح

 . دهد
کـه  الحسـنه قرضهای ها و صندوقآنشه در حعضی اػ حانک ،حنابراین راخـذ شـده 

ت طند واه زودتر در حانک  م وجلغ وام درظواستی را ود  وتقاضی وام حاخد وثاًل خک سو 
طنانشـه ، انداػ حگـغارد تـا اخنكـه حـه او وام داده شـود خا صندوق حه عنوان حساب پس

فــرد وتقاضــی وام در هنگــام افتتــاح حســاب )قــرض اول( حــا حانــک خــا صــندوق شــرط 
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که  ی وام دهندنهاخد  تی حه و ل رحا بوده و ضایز نحست ،پس اػ ود   1.قرض او 
بـرای  الحسـنه  قـرض صـندوق :لشض به شش  پشداخث حّك عضىّيث ثابفث: 2هثال

پرداظـت ، افزاخش ووضودی صندوق و اعطای وام بيشتر خا وام دادن حه نفـرات بيشـتر
ت ثاحتی را حاوتقاضی وام شرط نهاخد  ؛ حق  عضوخ 

ـق وام حـه فـرد وتقاضـی )حـا قرعـه خـا حـدون قرعـه(حه این صور  که هنگـام تعل  در ، ت 
ی شرط شـود عـالوه بـر وجلـغ ادای دیـن وجـالغی واهانـه حاحـت ، ضهن اعطای وام حه و

ت ثاحــت بپــرداػد ت حــق  عضــوخ  ی اػ صــندوق  ،و ایــن حــق  عضــوخ  ضــزء طلجكــاری و
 .  شودونظور وی

سـۀ وـالی اعتجـاری خـا صـندوق حانک خـا وؤس   :لشض به شش  ايسذاد حساب: 3هثال
گحرنده حه وجلـغ  35  55وحلحون تووان قرض دهد حه شرط آنكه ووضودی حساب قرض 

کرده که قجاًل افتتاح حساب  گحرنده حـق  برداشـت ، وحلحون تووان  وسدود حاشد و وام 
 .  اػ حساب ظوخش را تا پرداظت آظرین قسط قرضش نداشته حاشد

خـــادی وحســـوب  اػ نظـــر، ایـــن قســـنشـــاخان عکـــر اســـت،  فقهـــی و شـــرعی نـــوعی ز
خاده نهی، شود وی  .  دانندهرطند عرف وردم آن را ز

گــر حانــک خــا صــندوق بــرای اعطــای وام  . 1128 مسأله پــيش ، حــه افــراد الحســنه قــرضا
م وجلـغ درظواسـتی را  که وتقاضـی وام حاخـد خـک سـو  گغاشته و وثاًل اعالم نهاخد  شرط 

ت طند واه حه صورت  ی  اخـد تـا بـرگـغاری نه سـارده الحسـنه قـرضود  اسـاس آن حـه و
م( رحـا ، حدون وسدودی حسـاب داده شـود ،وام اػ ایـن ضهـت طنـحن واوـی )قـرض دو 

 2؛شود وحسوب نهی

                                                           
ـه )خـا  . شحوۀ رهایی اػ رحای وغکور حه این صورت است که وتقاضی وام در هنگام افتتاح حسـاب پـس1 انـداػ اولح 

کـه  ل( شرط اعطای وام نكند و حانک خا صندوق را ولزم حه پرداظت وام ننهاخـد، هرطنـد حدانـد  ههان قرض او 
توضحح بيشتر در ایـن وـورد  .و قرض ظواهد دادک خا صندوق، طجق قوانحن ظود حه احا این افتتاح حساب، حان

سات والی اعتجاریاحكام حانک»فصل  ،در ضلد طهارم  شود.  عکر وی« ها و وؤس 
ــغکور. 2 ــرض و ــرا در ف ــر ،زی ــیوعــدۀ ق ــندوق وجن ــا ص ــک خ ــط حان ــاب  ض دادن توس ــر افتتــاح حس و وشــروط ب

کـه نوحـت وامای ثاحـت نححـرام بـودن طنـحن وعـده ط وتقاضی وام است وانداػ توس پس  سـت و هنگـاوی 
 .  طنحن واوی ظالی اػ شرط است، دهدرسحده و حانک خا صندوق حه فرد وتقاضی وام وی فرد فرا
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گغشــت کـه در وســأله قجــل  کننــد ،ولـی ههــان طــور  انــداػ در  حســاب پس ۀافتتـاح 
ل(گــغار ســاردههنگــام  خافــت وام اػ حانــک خــا صــندوق را شــرط  ،ی )قــرض او  نجاخــد در

 .  نهاخد
خاده ،رام بودن قرض ربویدر ح . 1129 مسأله که ز کـه قـرض دهنـده فرقی نحست  ای 

 ؛ کند حه ظودش برگردد خا حه غحر اوشرط وی

گر قرض دهنده حگوخد  دهن حه شرط اخنكه وحلحون تووان حه تو قرض وی 55»: وثاًل ا
 حضـرت لسـۀضهزار تووان حه فقرا صدقه دهی خا صرف در وسسد خـا حسـحنحه خـا  555

   .ضایز نحست، «نهایی حسحن اوام
ــا  ،ههشنــحن اســت  ــد خ ــر نهاخ ــسدی را تعهح کنــد وس ــده شــرط  گحرن ــر قــرض  ــر ب گ ا

کـه ارػش وـالی دارد انسـام  کارهـای دخگـری  کند خـا  وسلس عزاداری خا سوگواری بر پا 
 .  دهد

ســـه خـــا صـــندوق حـــه شـــرط انســـداد حســـاب ،حنـــابراین کـــه حانـــک خـــا وؤس   1قرضـــی 
که انسداد ،حرام است، پرداػد وی سـه خـا صـندوق  هرطند  حساب برای حانک خا وؤس 

گـردد و تهـام پـول وسـدود  حلكه نفع آن حـه وتقاضـحان وام بر، هحر نفعی نداشته حاشد
 .  دهند شده را حه آنان قرض 

گــر فــرد وــالی را حــه شصصــی قــرض دهــد . 1131 مسأله گحرنــده  ،ا حــه شــرط آنكــه قــرض 
کهتــر ی حفروشــد خــا ولكــی را حــا کــاالیی را حــا قحهــت  کهتــر اػ  اػ قحهــت حــاػار حــه و کراخــۀ 

ی اضاره دهد  .  شودرحا وحسوب وی، وقدار وعهول حه و
کهتر اػ قحهت حـاػاری حـه شصصـی حفروشـد ،ههشنحن کاالیی را حا قحهت  گر فرد   ا

کراخــ ی اضــاره دهــد ۀخــا ولكــی را حــا  حــه شــرط آنكــه طــرف ، کهتــر اػ وقــدار وعهــول حــه و
ی قرض حدهد  .  شودا وحسوب ویواضب رححنابر احتحاط  ،وقابل وجلغی را حه و

ــــه شــــاخان عکــــر اســــت،  بــــرای آنكــــه فــــرد حتوانــــد حــــه صــــورت صــــححح وجلغــــی ح
کهتر اػ اضرت صاحب کنـد ظانه خا وغاػه بپرداػد و ظانه خا وغاػه را حه  ، الهثـل اضـاره 

                                                           
خاد. 1 م اػ ز  .  «5545»حكهی وغکور در وسألۀ  ۀوثال سو 
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لی در فصل  راه  .  عکر شد« رهن و اضاره»وجحث ، «اضاره»کارهای وفص 
گر قرض دهنده در ضهن عقد قرض . 1131 مسأله خادهوقاطرف  بر ،ا ای را شـرط بل ز

ولـی انگحـزۀ  1،طه حه صورت صرخح و طه حـه صـورت شـرط ضـهنی و واننـد آن؛ نكند
خادی حاشد خافت ز ی اػ قرض دادن در  ؛ شود طنحن قرضی رحا وحسوب نهی، و

وحلحــون تووــان قــرض داشــته و  55هــر دو احتحــاح حــه  ،وثــل اخنكــه حســن و حســحن
ــرض دهــد ــن دو نفــر ق ــی اػ ای ــه خك ــه ؛ علــی حصواهــد ح ــه ح ــا توض  ــه علــی ح ک ــا اػ آنســا  او 

وجلغی ، دهد حسن عالوه بر حازپرداظت قرض داند خا احتهال وی شناظت قجلی وی
ی وی را حه انی حه عنوان احسان حه و حـه ههـحن انگحـزه حـه حسـن حـدون ، پرداػد طور وس 

 .  حاشد قرض ربوی نهی، طنحن قرضی، گونه شرطی قرض دهدهحر
خــادی نكــردهطنانشــه شــاخان عکــر اســت،  ، قــرض دهنــده در ضــهن قــرض شــرط ز

خادتر اػ آنشه قرض گـرفتن ، کـرده اسـت پـس حدهـد وستحب است حدهكار ز هرطنـد 
خاده ـت بـوده ، حاشد ای برای قرض دهنده وكروه ویطنحن ز گر حه ههـحن نح  ظصوصًا ا

 .  است
که وی . 1132 مسأله ، ظواهد حـه دخگـری پـول حدهـد و بيشـتر اػ وجلـغ پرداظتـی کسی 

کنــد  خافــت  وعاولــۀ ارػی )حــا ارػهــای وصتلــف( انســام  ،ضــای قــرضه توانــد حــ یو، در
که فرد وثاًل خک وحلحون تووان پـول نقـد ووضـود را در اػای  هـزار  45دهد حه این صورت 

بيشـتر اػ ، هزار دخنـار 45ارػش هرطند  ،دخنار عراقی حه صورت نسحه خک واهه حفروشد
 2.خک وحلحون تووان حاشد

گــر  . 1133 مسأله گحرنــده»ا خــاده« قــرض  ای را در ضــهن قــرض حــه نفــع ظــوخش شــرط ز
حـه شـرط اخنكـه قـرض  ،وحلحـون تووـان قـرض حگحـرد 55وثل اخنكـه ، کند اشكالی ندارد

انًا تعهحر نهوده خا ظدوت دخگری را برای او انسام دهد ی را وس   .  دهنده واشحن و

گر وثاًل  ،طور ههحن وحلحون تووان  6حه شرط اخنكه  ،وحلحون تووان قرض حگحرد 55ا
                                                           

 . عکر شد« 354»توضحح اقسام شرط در وسألۀ . 1

 .  عکر شد« ظرخد و فروش پول و ارػ»در وجحث  ،لاحكام ظرخد و فروش پو. 2
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ی را نسـجت حـه پ ـه نهاخـد 4س دهد و قرض دهنـده و  ،وحلحـون تووـان دخگـر بـریء الغو 
 .  اشكالی ندارد

 که ربا حرام نحست  وواردی 
ــا بــين ، در طنــد وــورد رحــای در قــرض حــرام نحســت . 1134 مسأله پــدر و »اػ ضهلــه رح
کــه تفصــحل آن در فصــل ؛ «ػن و شــوهر»رحــا بــين ، «پــدربزرگ و نــوه»رحــا بــين ، «فرػنــد

 .  بيان شد« 45تا  42»وساجل  ،«حرام وعاوالت حاطل و»

  که قرار دادن آنها در ضهن قرض وجاز است  شرايطی 

کــه قــرض . 1135 مسأله دادن حــا طــرف  توانــد در ضــهن قــرض دهنــده وی شــراخطی 
کند وقابل )قرض  : عجارتند اػ، گحرنده( شرط 

کــه عرفــًا ارػش وــالی نــدارد .1 ی داشــته حاشــداارػش هرطنــد  ،شــرطی  وثــل ؛ ظــرو
تووان حه دخگری قرض دهد حه شرط آنكه برای او خـا دخگـری دعـای  اخنكه خک وحلحون

سـالم دهـد خـا   الحسـحناهنگام آشاوحدن آب حه حضرت ابی عجـدظحر نهاخد خا ه
 1.بين الطلوعحن نصواحد

گحرنـده واضـب عحنـی اسـت .2 که انسام آنهـا بـر قـرض  وثـل آنكـه وجلغـی ؛ اووری 
 .  حصواندقرض دهد حه شرط آنكه نهاػ صجح واضجش را 

گحرنده ورتكـب حراوـی نشـود ،ههحن طور که قرض  گر قرض دهنده شرط نهاخد  ؛ ا
 .  وثاًل غحجت نكند خا دروع نگوخد خا اخنكه رحا نصورد

خافــت  .3 ی شــرعی»شــرط در گــرو خعنــی قــرض دهنــده در ضــهن قــرض ؛ «رهــن و 
گــرو حگــغارد کنــد طــرف وقابــل وــالی را حــه عنــوان  ــه حــدون انتفــاع بــردن ، شــرط  الجت 

 .  گحرد)استفاده( اػ آنشه رهن وی

                                                           
گر قرض دهنده. 1 ا ا که ارػش والی دارد شرط نهاخد ،او  گحرنـده ، اووری را  هـزار تووـان  555وانند اخنكـه قـرض 

ی حگحرد خا حه نحاخت اػ قـرض دهنـده  ی  نافلۀ شب حصواند خا روػۀ وستحج  صدقه حدهد خا حه نحاحت اػ وتوف 
د الشهداءخا شصص دخگر حه ز  . ضایز نحست، برود خارت ارحعحن حضرت سح 
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کـه قـرض؛ «ضاون»شرط  .4 کـه قـرض وشـروط حـه ایـن حاشـد  گحرنـده  حه این وعنـا 
کند فی  نی( را حه عنوان ضاون وعر   .  فردی )خا فرد وعح 

کفحل»شرط  .5 فی  کفالت در فصل ؛ «وعر   .  شود عکر وی« کفالت»وعنای 

 .  ودرک وعتجرشرط پرداظت طک خا سفته در ضهن قرض حه عنوان  .6

کـه وـثاًل قـرض دهنـده حگوخـد؛ «ػوـانی»شرط  .7 فـالن وجلـغ قـرض »: حـه ایـن وعنـا 
کنی وی طه اخنكه این اور نفعی ؛ «دهن حه شرط اخنكه خک واه دخگر طلجن را حه ون ادا 

 .  دهنده داشته حاشد خا نه برای قرض

که وثاًل قرض دهنده والی را در شـهر ؛ «وكانی»شرط  .8  تهـران قـرضحه این وعنا 
ی ادا نهاخد کند حدهحش را در شهر وشهد حه و گحرنده شرط   .  حدهد و حا قرض 

گـــر فـــرد وقـــداری پـــول حـــه شصصـــی قـــرض حدهـــد تـــا در شـــهر دخگـــر اػ  . 1136 مسأله ا
ی ســند وعتجـری )بــرات خــا  کهتــر اػ آن وجلـغ حگحــرد و اػ و ی  شـصص وــغکور خـا وکحــل و

خافـت نهاخـد َصـْرف »را  و ایـن اوـراشـكال نـدارد ، حواله( برای وصول طلب ظوخش در
کردن حواله»خا « َبرات  ؛ گوخند وی« نقد 

گر قرض ا ا کـه قـرض وی او  کند عوض وـالی را  در شـهر دخگـر اػ  ،دهـد گحرنده شرط 
خادتر حگحرد ی خا وکحل او ز    .رحا و حرام است، و

 کاروزد قرض 
گر قرض دهنده حصواهد اػ اووال ظوخش . 1137 مسأله حـدون واسـطه خـا حـا واسـطۀ  - ا

نی کاروزد و حق  الزحهه برای قرض احكام ، حه دخگران قرض دهد - فرد وعح  خافت  در
ی دارد  :  شودهشت صورت آن در این قسهت بيان وی که حكن، ظاص 

گحرنـــده وجلغـــی را هرطنـــد انـــدک )وـــثاًل  .1 قـــرض دهنـــده شـــرط نهاخـــد قـــرض 
ی بپرداػد خک کاروزد حه و  .  این صورت رحا و حرام است؛ درصد( حه عنوان 

گحرنـده حــه صـورت ُضعالــه حـه قــرض قـرض دهنــ .2 کــاروزد نكنـد و قــرض  ده شـرط 
ــد ــدهی»: دهنــده حگوخ ــرض ح ــن ق ــه و ــر ح گ ــرض ، ا ــۀ ق ــق  الزحه ــت ح ــی حاح ن ــغ وعح  وجل
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گونــه« دهــن)ُضْعــل( حــه تــو وــی کــاروزد در وقابــل ظــود قــرض واقــع شــود حــه  کــه  ایــن ؛ ای 
 .  صورت وحل  اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن است

فــردی را ، وجلغــی اػ اوــوال ظــوخش حــه دخگــری ه بــرای قــرض دادنقــرض دهنــد .3
ن نهاخــــاضحر نهاخد خا عاول در ُضعالـه قـرار ده کـاروزد وعـح  ی  د و ظـودش ـــــد و بـرای و

ــــآن را بپ ــــرداػد و اػ قـ گحـ ــــرض  ــــرنده طحـ ـــت نشـ خاف ــــزی در ــــاخ؛ ودـ ــــن صـ ورت اشـــكال ـ
 .  داردـــــن

فــردی را ، ی اػ اوــوال ظــوخش حــه دخگــریقــرض دهنــده بــرای قــرض دادن وجلغــ .4
گحرنــده در ضــهن »: و حــه او حگوخــد اضحــر نهاخــد خــا عاوــل در ُضعالــه قــرار دهــد حــا قــرض 

کن اضرت خا حق  الزحهۀ ظوخش را )که فرد اضحر خا ههان واسطه اػ قرض  قرض شرط 
 .  این صورت رحا و حرام است؛ شود( او بپرداػد دهنده طلجكار وی

ـــر .5 ـــده ف گحرن ـــرار دهـــدقـــرض  ـــه ق ـــا عاوـــل در ُضعال کنـــد خ ی اػ ، دی را اضحـــر  ـــا و ت
کـاروزد حگحـرد و در وقابـل ایـن عهـل اضـرت خـا ، شصصی برای او وجلغی قـرض حـدون 

که قرض دهنده طحـزی ؛ ای برای او )اضحر خا عاول( قرار دهدالزحهه حق   این صورت 
گحرنده شرط نهی  .  اشكال ندارد، کند را بر قرض 

کـه وقـداری وضـه نقـد نـزد وتقاضی وام )وث .6 اًل حسـحن( حـه فـردی )وـثاًل حسـن( 
 :  حگوخد، شصص دخگری )وثاًل علی( حه صورت اوانت دارد

گ» کنــــی را وکحــــر علــــا یــــه حــا وراضعــــی تــا اخنكــــل  کــــــوجلغ، ه حــه و ه نــزدش ـی را 
ـــاوان ــه وــن ـ ــو ، دهــد الحســنه قــرضت داری ح ــه ت ــل( ح کــاروزد )ُضْع فــالن وجلــغ حاحــت 
 ؛ «رداػمپ وی

ۀ ظودم فالن وجلغ را در اػای اخنكه علی را وکحـل وصالحه وی»: خا حگوخد کنن بر عو 
ی که نزدش اوانت داری حه ون ، کنی تا اخنكه حا وراضعه حه و  الحسـنه قـرضوجلغی را 

 ؛ «دهد
کـاروزد در اػای ظـوِد قـرض نجـوده، این صـورت اشـكال نـدارد حلكـه در قجـال ، زیـرا 
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ی وکالت دادن حه شصص  2.حاشدوی 1وورد نظر )علی( برای اعطای قرض اػ اووال و
نـی )عـحن شصصـی( اػ  .7 که وجلغ وعح  فردی هن اػ طرف قرض دهنده اضحر شود 

کــه بــرای او  گحرنــده اضحــر شــود  وــال او را حــه دخگــری قــرض دهــد و هــن اػ طــرف قــرض 
خافـت نه ل قرض حگحـرد و اػ هـر دو اضـرت در ن را اػ فرد او  در ایـن ؛ اخـدههان وجلغ وعح 

ل ونعقـــد وـــی اضـــاره ،فـــرض کـــه او  م حاطـــل  ۀولـــی اضـــار ،تـــــح اسـشـــود صححـــای  دو 
   3.است

نـی اػ وـال  ،فردی .8 که وجلـغ وعح  هن عاول در ُضعاله اػ طرف قرض دهنده شود 
کــه  او را حــه شصصــی قــرض دهــد گحرنــده شــود  و هــن عاوــل در ُضعالــه اػ طــرف قــرض 

ن را اػ فـــر د اول قـــرض حگحـــرد و اػ هـــر دو نفـــر حـــق  الزحهـــه بـــرای او ههـــان وجلـــغ وعـــح 
خافت نهاخد  . این صورت اشكال ندارد ،در

ه حه اوور وغکور در وسألۀ قجل . 1138 مسأله کارهای وناسـب ضـاخگزین  اػ راه، حا توض 
گرفتن اػ   :  دو وورد عیل است، «اشصاص»کاروزد قرض برای قرض 

ن ظــود )علــی( وتقاضــی وام )وــثاًل حســحن( وجلغــی پــول حــه خكــی اػ آشــناخا  .الففف
کـاروزدی را اػ ، هدخه دهد و بجصشد خافت وام حـدون  وات در ی وقد  وشروط بر اخنكه و

کنـد ؛ و علـی هجـه را قجـول و پـول را تحویـل حگحـرد دخگری )وثاًل حسن( بـرای او فـراهن 
کرده و حه او وی فالن وجلـغ اػ وـال ظـودم را حـه تـو »: گوخد ساس علی حه حسن وراضعه 

                                                           
ـۀ علـی طلجكـار حاشـد نحـز وهكـن اسـت حـدین 1 کـه حسـن وجلـغ وـغکور را در عو  . استفاده اػ ایـن شـحوه در وـوردی 

صورت که حسن اػ علی حصواهد، احتدا حدهحش را ادا کرده و ظود حه وکالت اػ طرف حسن آن را قجول و قجض 
الحسنه دهد  دهد، وال ووضود )عحن شصصی( را حه حسحن قرضلتی که حه وی وینهاخد، ساس حسب وکا

کاروزد توسط حسن در اػای وکالت دادن حاشد، نه ظود قرض.   و ههان طور که گفته شد درخافت 

ی شــود. 2 ــرد وــغکور )حســن( قجــل اػ اخنكــه تقاضــای وام اػ و ــرای ، طنانشــه ف آن شــصص )علــی( را وکحــل ب
کرده حاشد اعطای وام حه اشصاص ق شده، اػ اووال ظوخش  که وکالت قجاًل وحق  کـاروزد ، اػ آنسا  خافت  در

 . بر اساس روش فوق صححح نحست
ل شـد، زیرا وقتـی فـرد واسـطه. 3 کـه انسـام وـی، اضحـر شـصص او  ـق حـه شـصص اول اسـتعهلـی  ، دهـد وتعل 

   .ندارد نسجت حه ههان عهل اضحر فرد دخگر شود حنابراین حق
گر ،حنابراین ی طلجكـار اسـت و طنانشـه احتـدا اضحـر  ا احتدا اضحر قرض دهنده شده حاحت حق  الزحهه اػ و

گحرنده شده  . شوداػ او طلجكار وی، قرض 



    / قرض 

کــاروزدی حــه حســحن حــدهی ،کنن هجــه و اهــدا وــی و او « وشــروط بــر اخنكــه قــرض حــدون 
 .  )حسن( هجۀ وشروط را قجول و قجض نهاخد

گـر »: علـی( حگوخـد  وتقاضی وام )وثاًل حسحن( حه خكی اػ آشناخان ظـود )وـثالً  .ب ا
کاروزدی را اػ حسن برای ون حگحری وام کـاروزد ، حدون  فالن وجلغ )وجلغـی وعـادل حـا 

   1؛«دهن حهه حه تو ویقرض( حاحت حق  الز
ی حگوخـد  کرده و حـه و گـر»: ساس علی حه حسن وراضعه  فـالن وجلـغ قـرض حـدون  ا

کاروزد( اػ وـال ظـودم حـه تـو وـی، کاروزد حه حسحن حدهی حـا ؛ «دهن فالن وجلغ )وعادل 
ـــق ووضـــوع آن« ُضعالـــه»انســـام ایـــن دو  علـــی اػ حســـحن وجلغـــی )وعـــادل حـــا  2،و تحق 

توانــد طلجكــار  شــود و علــی وی اػ علــی طلجكــار وی ن نحــزکــاروزد( طلجكــار شــده و حســ
کـرده ی حوالـه را قجـول   ،ظود )حسن( را حوالـه دهـد تـا طلـجش را اػ حسـحن حگحـرد و و

 .  آن وجلغ را نحز حه حسن بپرداػد، ساس در ضهن حاػ پرداظت قرض ظود
ســه خــا صــندوق  . 1139 مسأله گــر قــرض دهنــده وؤس  حاشــد خــا اخنكــه  الحســنه قــرضا

سه خا صندوق  ای حاشـد تـا اوـوال دخگـران را حـه وتقاضـحان واسـطه الحسـنه قـرضوؤس 
کاروزد اػ ناحح، وام قرض دهد خافت  سه خـا صـندوق ۀحكن در حان وؤس  ههاننـد  ،وتول 

که قرض دهنده خا واسطۀ قرض« 5535»وسألۀ     .حاشنداشصاص حقحقی وی، است 

کـــاروزد در حعضـــی اػ صـــورت ،حنـــابراین ل هـــای وســـألۀ فـــوق حـــه شـــرح عیـــحكـــن 
 :  حاشد وی

                                                           
کـه . 1 ػوحنـۀ پرداظـت واوـی بـرای  ،«حسـن»حـا وراضعـه و درظواسـت اػ « علـی»ووضوع این ضعالـه آن اسـت 

ــحن» ــد« حس کن ــراهن  ــو ،را ف ــه اقــدام ط ک ــی»ری  ــردر نهاخــت و« عل گــردد نس ــت وام  ــه اخنكــه ؛ حــه پرداظ ط
خافت نهاخـد« حسحن»آن را حه وکالت اػ « علی»حدهد خا « حسحن»حه   وام را وستقحهاً « حسن» حنـابراین . در

ق نگردخده است، حه پرداظت وام نشود ونسر« علی»نانشه وراضعه و اقدام ط  .  ووضوع ضعاله وحق 
ه وات قرض حا توض ،الجت  گر ووضوع ُضعاله وقد   ،حلكه ووضوع ُضعاله ظوِد قرض حاشـد ،حح وغکور نجاشدا

کاروزد حگحری: حگوخد« علی»حه « حسحن»خعنی  گر اػ )حسن( براخن قرض حدون  ، پـرداػمفالن وجلغ حه تو وـی ،ا
 . نحز اشكال ندارد

ل. 2 ضاعل علی و عاوـل حسـن  ،مدو   ۀضاعل حسحن و عاول علی و در ضعال، شاخان عکر است در ضعالۀ او 
 . تاس



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

سه خا صـندوق بـرای قـرض دادن حـه وتقاضـحان وام شـرط نهاخـد وجلغـی را .1  وؤس 
کـاروزد بپرداػنـدهرطند  ایـن صـورت رحـا و حـرام  ؛انـدک )وـثاًل خـک درصـد( حـه عنـوان 

که در حند )، است  .  بيان شد« 5535»( اػ وسألۀ 5ههشنان 
سه حاشد و قـرض اػ اوـو قرض .2 ال ظـود صـندوق خـا دهنده ظوِد صندوق خا وؤس 

ســه انســام شــود و بــرای قــرض دادن کــا، وؤس  وضــود نداشــته حاشــد و قــرض  1وزدرشــرط 
ســه خــا صــندوق حگوخــد کارونــدان وؤس  وات »: گحرنــده حــه صــورت ُضعالــه حــه  گــر وقــد  ا

کنحد ون وجلغی حه عنوان حق  الزحهه )ُضْعل( حه شها  ،گرفتن واوی را برای ون فراهن 
 .  الی ندارداین صورت اشك؛ پرداػموی

در ایـن فـرض حـق  الزحهـه )ُضْعـل( در وقابـل ظـوِد قـرض واقـع  ،شاخان عکـر اسـت
وات فراهن ساػی قرض قرار داده شده است، نشده  ؛ حلكه در عوض وقد 

گحرنده حگوخد  ا طنانشه قرض  گر حه ون »: او  ون وجلغی حـه ، حدهحد الحسنه قرضا
که ُضْع  ،دهنعنوان حق  الزحهه حه شها وی « قـرض واقـع شـود ل در وقابل ظودطوری 

 .  وحل  اشكال ظواهد بود و احتحاط واضب در ترک آن است

ســه خــا صــندوقهــای پــسحســاب .3 حــه ایــن  ،حســاب وکــالتی حاشــد، انــداػ وؤس 
ســـه خـــا صـــندوق حـــان وؤس  کـــه وتول  ـــانی و حـــدون وـــزد(  ،صـــورت  عـــی )وس  وکـــالی تجر 

ان حـه وتقاضـحان وام حاشـند و صاحجان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اووال آنـ
سـه خـا صـندوق گونـه شـرطی حـا وؤس  کـاروزد اػ ، صاحجان حساب هحر  خافـت  بـرای در

 ؛ وتقاضحان نسجت حه قرض دادن اووالشان نكرده حاشند
کـه در ،در این صورت  سـه خـا صـندوق حـه صـورتی  حان وؤس    ( اػ وسـألۀ3حنـد ) وتول 

ــد« 5535» ــر ش ــراهن نوــی، عک ــد در اػای ف وات وامتوانن ــودن وقــد  ــحان وام ، ه اػ وتقاض
خافت نهاخند  2.کاروزد در

                                                           
 .  هرطند حه صورت شرط ضهنی خا حنایی. 1

گــر وتقاضــی وام. 2 کــه ســاحقًا حــا واریــز وجلغــی افتتــاح  ،حــدیهی اســت ا ظــود خكــی اػ صــاحجان حســاب حاشــد 
سه خا صندوق نهی، حساب نهوده حان وؤس   .  او را حه ظودش قرض دهند توانند وال ظود وتول 



    / قرض 

کــاروزد حــه وتقاضــحان وام اػ آنــان  .4 ســه خــا صــندوق بــرای قــرض دادن حــدون  وؤس 
کـاروزد( ، درظواست ضاون وعتجر نهاخد و برای قجول ضهانت نـی )وعـادل  وجلـغ وعح 

 ؛ اػ ضاون وطالجه نهاخد
که در وقابل  خافت این وجلغ اػ آنسا  حلكه در قجال قجـول ، ظود قرض واقع نشدهدر

 .  اشكال ندارد ، ضهانت است
ـه وتقاضـی وام وی خافـت وام الجت  کـه وی،  توانـد قجـل اػ در کسـی  ظواهـد وام او را  حـه 

کنــد حــه صــورت ُضعالــه حگوخــد کنــی»: ضــهانت  گــر وام وــرا ضــهانت  فــالن وجلــغ  ، ا
کاروزد( حه تو وی  .  «پرداػم )وعادل 

کــاروزد خــا بيشــتر - لغــی راوتقاضــی وام وج .5 حــه شصصــی هجــه و اهــدا  - وعــادل 
سـه خـا صـندوقوشروط حـه اخنكـه  1،نهاخد ی حـا وراضعـه حـه وؤس  وات ، وـورد نظـر و وقـد 

ی فراهن ساػد کاروزدی را برای و خافت وام حدون  و آن شصص هجه را قجول و قـجض  در
کـرده و در ضـ، نهاخد سـه خـا صـندوق وراضعـه  هن هجـه و ساس شصص وغکور حه وؤس 

کاروزد وام - حصشش وجلغی اػ وال ظوخش سه خا صندوق  - حه وقدار  حان وؤس  حا وتول 
که حه وتقاضی وامشرط  کاروزد پرداظت نهاخند، نهاخد   .  قرض حدون شرط 

سـه خـا صـندوق ،هالجت   کارونـدان وؤس  کـه   ،شحوۀ فوق در صورتی قابل اضراء اسـت 
کاروزد بر  .  ای وتقاضی وام را داشته حاشنداظتحار قجول هجۀ وغکور و حغف 

ــت ظحرظواهانــۀ شــاخان عکــر اســت،  کــه اضــر و ثــواب آن بيشــتر و حــا نح  بهتــر اػ ههــه 
ــــا صــــندوق  ســــه خ حــــان وؤس  ــــت ووافــــق الحســــنه قــــرضوتول  ــــر اســــت و ظلــــوص نح  ت

ایــن ، شــوددهــد و اعانــت حــه وــؤونحن وحســوب وــی دهنــدگان را بيشــتر ضلــوه وی وام
کـــه ا قی  کـــه افـــراد وـــوف  گونـــه اػ صـــندوقاســـت  را تأســـحس  الحســـنه قـــرضهـــای یـــن 

خافــت  اػ وام، نهاخنــد وی کــاروزد )هــر طنــد انــدک( در گحرنــدگان طحــزى حــه نــام هزخنــه و 
ت قرض  ؛ قرآنی را اححاء نهاخند ۀالحسن نكنند و سن 

                                                           
کاروزد خا بيشتر حه صـورت . 1 ـه حـه فـردی وصـالحه نهاخـد حـا خا وجلغی را وعادل  ـی در عو  کل  عـحن شصصـی خـا 

که در وتن وسأله عکر شد و طرف وقابل صلح را قجول نهاخد  . شرطی 
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وجـالغی ، حه دلصواه و حدون هحر نوع الزاوـی، گاه طنانشه وتقاضحان حصواهند آن
انی بر کنند ای هزخنهرا حه صورت وس   ؛ ها و وصارح صندوق اهدا 

سه خا صندوق وی حان وؤس  رات وشـروع عالوه بر اخنكه وتول  گنسانـدن وقـر  توانند حا 
سه خا صـندوق خـا صـاحجان حسـاب را قـرض ، در اساسناوۀ آن درصدی اػ اووال وؤس 

، نهاخنـدگغاری  سـرواخه هـای شـرعیهای صندوق حه شـحوهنداده و برای تأوحن هزخنه
کن تســاری را بــرای تــأوحن ، ا اػ ههــان حــدو تأســحسخــ تی واننــد وغــاػه و اوــا وســتغال 

گرفته خا وقفهزخنه  .  نهاخند 1های صندوق در نظر 

                                                           
که در ضلد طهارم. 1 ت وقف   . شودعکر وی« وقف»فصل  ،حا رعاخت شراخط صح 



 

 ديرکرد
که در فصل  ؛ رحـا بـر سـه قسـن اسـت، عکر شـد «وعاوالت حاطل و حرام»ههان طور 

م آن )رحای دیرکرد( بيان وی ،در این فصل  .  شوداحكام قسن سو 

کّلی آن تعريف  ربای ديرکرد و انواع 
کــه . 1141 مسأله طلجكــار در وقابــل تــأظحر در پرداظــت دیــن  رحــای دیرکــرد آن اســت 

که 1،)حدهی( اػ حـدهكار وطالجـه ، دارای ارػش والی اسـت وجلغی پول خا طحز دخگری 
 .  نهاخد

ط ر وقابــل تــأظحر در پرداظــت دیــن توســای ددادن هــر نــوع ضرخهــه قــرار . 1141 مسأله
 .  کار حا رضاخت حدهكار انسام شود هرطند این ،ضایز نحست 2طلجكار

که در وسألۀ، این ضرخهه   . گردد وی ، شد عکر« 5545»  شاول هر خک اػ اقسام زخاده 

                                                           
ــۀ، «دیــن»ونظــور اػ . 1 کــه شــرعًا در عو  ــرد ثاحــت اســت و توضــحح وــوارد آن در و  وــالی اســت  « 665»ســألهف

ه؛ شد عکر کـه حـا قـرا ،الجت  گر دین حـه صـورت عهلـی حاشـد  ـۀ فـرد ثاحـت شـدها ، رداد اضـاره و واننـد آن بـر عو 
 .  شودبيان وی« 5526»حكن آن در وسألۀ 

گر طلجكار در این حاره هحر شرطی نكند و حدهكار حه صـورت ُضعالـه حگوخـد. 2 گـر»: ا بـرای پرداظـت حـدهی  ا
پـرداػم خـا فـالن عهـل را حه تو )طلجكار( وی فالن وجلغ، ادای آن را تهدخد نهایی حه ون وهلت دهی و ػوان

 . واضب ضایز نحست، حنابر احتحاط «دهن که دارای ارػش والی است براخت انسام وی
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وال وانند وجلغـی پـول حاشـد خـا عهـل خـا  عحن، فرقی ندارد ضرخهۀ وغکور ،حنابراین
کنــد ضرخهــۀ فــوق در  ونفعــت و واننــد آن )کــه دارای ارػش وــالی اســت( و فرقــی نهی

خـا « ظسـارت تـأظحر تأدخـه»و تغحيـر نـام آن حـه  1قراردادی شـرط شـده حاشـد خـا نـه ضهن
 .  کندآن را حالل نهی« وضه التزام»

فرقی ندارد حدهكاری ودیون حاحـت وعاولـۀ نسـحه خـا سـلف خـا قـرارداد  ،ههحن طور
کار خا غحر آن حاشد الحسنه قرض  .  خا اضرت 

 های ديرکرد برخی از نهونه

 ۀ نسحه يا وثهن در وعاولۀ سلفديرکرد ثهن وعاول 
گـــر در وعاولـــۀ نســـحه ظرخـــدار نتوانـــد ثهـــن . 1142 مسأله ر بپـــرداػد 2ا ، را در ػوـــان وقـــر 

وجلغی اضافه وطالجـه ، فروشنده حق  ندارد در وقابل حه تأظحر انداظتن حدهی ظرخدار
   .نهاخد

ت وعاوله نسحه وثاًل خـک وـاه وانـده ،ههحن طور گر حه انتهای ود  فروشـنده حـق  ، ا
ت وغکور را وثاًل تـا سـه وـاه تهدخـد نهـوده و در قجـال آنندارد  وجلغـی را اػ ظرخـدار ، ود 

   .وطالجه نهاخد
کـاالیی ،این حكن  کـه حـا وعاولـۀ سـلف فروظتـه شـده  3در وورد تأظحر در تحویـل 

 .  نحز ضاری است
                                                           

حـه  لحاظ شـده حاشـد خـا« شرط نتحسه»کند ضرخهه حه صورت  فرقی نهی ،شاخان عکر است در حكن وغکور. 1
و « 355و  477»وعنـای شـرط نتحسـه و شـرط فعـل اػ توضـححات وـغکور در وسـاجل و  «شرط فعـل»صورت 
 ؛ شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀ

ن حفروشد و در ضهن وعاوله حـا ظرخـدار شـرط  ،حنابراین  ت وعح  گر فرد آپارتهانی را حه صورت نسحه حه ود  ا
بپرداػد )شرط فعل( خا وـدیون حاشـد )شـرط فالن وجلغ ، در صورت تأظحر در پرداظت قحهت آپارتهان ،نهاخد

 . ضایز نحست ،نتحسه(
ۀ ظرخدار بوده و  ،در وعاولۀ نسحه. 2 ی در عو  کل   .  شودوحسوب وی« دین»ثهن حه صورت 

ـــۀ فروشـــنده بـــوده و  ،در وعاولـــۀ ســـلف. 3 ـــی در عو  کل  وحســـوب « دیـــن»کـــاالی وـــغکور )وجحـــع( حـــه صـــورت 
 . شود وی



    / دیرکرد 

 کردن چک  نو 
کـه در وسـاجل قجـل عکـر شـد . 1143 مسأله کـردن طـک )وربـوط حـه  ، حا توضـححاتی  نـو 
ی بيشــتر اػ وجلــغ بيشــتر رحــا و حــرام اســت و طلجكــار اســتحقاق وجلغــ حــه وجلــغ، دیــن(

ه را نداردطک او  . لح 

 وهلت دادن در ازای دريافت بخشی از دين قجل از ووعد 
خافـــت حصشـــی اػ طلـــب ظـــود قجـــل اػ  طلجكـــار حـــق . 1144 مسأله ـــدارد در اػای در ن

ت آن فرا ۀ طلب حه حدهكار وهلت دهد، رسحدن ود   ؛ برای حقح 

گــر وــثالً  یی حــه صــورت نســحۀ شــش واهــه فروظتــه شــده و پــس اػ ســاری کــاال  پــس ا
ــدار حــه ضهــت آنكــه وی،  شــدن طهــار وــاه اػ انعقــاد وعاولــه ر ظرخ ــد در ػوــان وقــر  ، دان

کنـد،  توانایی پرداظت تهام حـدهی ظـود را نـدارد در صـورتی ، تقاضـای وهلـت بيشـتر 
ط آنكـه حـه شـر ،کـننوهلـت حصشـی اػ طلـب ظـود را تهدخـد وـی»: که فروشـنده حگوخـد

ـه( بپـرداػی سررسحد)دو واه قجل اػ   شها )ظرخدار( وقداری اػ ثهن را نقداً  ضـایز ، «اولح 
 .  نحست

گونـه شـرطی نكنـد و حـدهكار حـه صـورت  ،ههشنحن گر طلجكار در این حـاره هـحر  ا
گر وهلت حصشی اػ حدهحن را تهدخد نهـایی»: ُضعاله حگوخد وقـداری اػ حـدهحن را حـه ، ا

ه( وی سررسحددو واه قجل اػ شها زودتر )وثاًل  واضـب ضـایز حنـابر احتحـاط  ،«پرداػماولح 
 1؛نحست

ه گر قرار وغکور حه ،الجت  گونـه شـرط و  ا طور دوستانه حا رضاخت طرفحن و حـدون هـحر 
 . اشكال ندارد، لزام و التزاوی انسام شودا

                                                           
کــه وجنــای وحاســجاتی وهلــت دادن بــرای تــأظحر در ادای  در هــر دو ،شــاخان عکــر اســت. 1 صــورت فــرق نــدارد 

ههـحن  .حاشد خـا غحـر آن« گحری رأس»بر اساس فروول ، حدهی در اػای پرداظت حصشی اػ آن زودتر اػ ووعد
 . حكن وغکور اظتصاص حه وعاوالت نسحه ندارد و در سایر دیون نحز ضاری است ،طور
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 وهلت دادن به شرط قرض 
گر طلجكار وثاًل وهلت طلب  . 1145 مسأله ا دو وـاه تهدخـد وحلحـون تووـانی ظـود ر 55ا

دو واهـه حـه او قـرض ، وحلحـون تووـان 55های آخنده  حه شرط اخنكه حدهكار در واه، کند
   ؛طنحن عهلی ضایز نحست، دهد

ه گونـه ،الجت  گر قرار وغکور حا رضاخت طرفحن و حـدون هـحر  لـزام و التزاوـی اشـرط و  ا
 .  اشكال ندارد، حاشد

 ديرکرد در ازای تأخحر شرط تکلحفی 
گر پرداظ . 1146 مسأله ـیا کل  کـاال( حـه صـورت  حـه سـجب عقـد خـا  1ت شـحجی )پـول خـا 

ـه نجاشـد( ،شرط ضهن عقد طنانشـه ضـهن ، تكلحفًا بر فرد واضب حاشـد )دیـن در عو 
نــی را بپــرداػد، عقــد شــرط شــود در اػای تــأظحر در پرداظــت آن طنــحن ، فــرد وجلــغ وعح 

 2.حاشدشرطی وحل  اشكال است و احتحاط واضب در ترک آن وی
کــاالیی را حــه شصصــی بجصشــد و در ضــهن هجــه حــا طــرف وقابــل وثــل اخنكــه  فــرد 

نی وجلغ خک وحلحون تووان حه هدخه دهنده بپـرداػد و نحـز  کند او نحز در ػوان وعح  شرط 
کنـد،  شرط نهاخد طنانشه در پرداظت خک وحلحون حـه اػای هـر روػ حاخـد وجلـغ ، تـأظحر 

 3.پنساه هزار تووان حه عنوان دیرکرد بپرداػد
                                                           

کـه  نه حه صورت عحن شصصی و نـه. 1 ـۀ ظـود فـرد خـا شـصص دخگـر  ـی در عو  کل  وحسـوب « دیـن»حـه صـورت 
خافت وجلـغ در اػای تـأظحر ؛ شود خافـت وجلـغ در اػای « 5525و  5525»در وسـاجل « دیـن»حكن در و حكـن در

گردخـده اسـت« 5525»تأظحر در تحویل عحن شصصی در وسـألۀ  و توضـحح وعنـای عـحن شصصـی اػ  عکـر 
 .  دشو وعلوم وی« 63تا  65»وساجل 

که دیر ،این حكن. 2 ـا ؛ در ضـهن عقـد عکـر شـده حاشـد« شـرط فعـل»کرد وغکور حه صورت  در ووردی است  او 
گــر در ضــهن عقــد شــرط شــده طنــحن ، «در صــورت تــأظحر حــه اػای هــر روػ فــالن وجلــغ را وــدیون حاشــی»: ا

که شرط نتحسه   ،ط نتحسـهفرق بين شـرط فعـل و شـر؛ فتوی  صححح نحست، حنابر شودناوحده ویشرطی 
 . شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀو « 355و  477»اػ توضححات وساجل 

نــی نقــد حفروشــد و حــا ظرخــدار در ضــهن وعاولــه . 3 کــاالیی را حــه شصصــی حــه قحهــت وعح  خــا واننــد آنكــه فــرد 
ــغ اضــافه ــت وجل کنــد پرداظ ــرط  ــغکور را تــأظحر  ای را ش ــت وجلــغ و ــر ظرخــدار پرداظ گ ــد ا ــز شــرط نهاخ و نح

ن را حه عنوان دیرکرد بپرداػد ،در اػای هر واه تأظحر، ينداػدب  . حاخد فالن وجلغ وعح 



    / دیرکرد 

ــد حــه پرداظــت ، ننــد اخنكــه شــرکت بيهــه در عقــد بيهــهخــا وا بيهــه شــونده را وتعه 
ــه وحســوب  وجــالغی حــه کــه دیــن در عو  و حــه اػای تــأظحر در  نشــودطــور اقســاطی نهــوده 

ره ی آن را بپرداػد ،پرداظت اقساط وقر  که و کرده حاشد  ن   .  دیرکردی را وعح 

که دريافت ديرکرد جايز است  وواردی 

 کاالی وعّحن )عحن شخصی( ديرکرد در ا. الف  زای تأخحر در تحويل 
قرار دادن ضرخهۀ دیرکرد در ضهن عقد در اػای تأظحر نسـجت حـه وـالی  . 1147 مسأله

نـی تحویـل دهــد 1«عــحن شصصـی»کـه حـه صـورت  ، بـوده و فـرد حاخــد آن را در ػوـان وعح 
ه؛ اشكال ندارد که دیرکـرد وـغکور حـه صـورت  ،الجت  « شـرط فعـل»این در صورتی است 
 2.د عکر شده حاشددر ضهن عق
گــر ،حنــابراین اش را حفروشــد و ظرخــدار در ضــهن وعاولــه شــرط فــرد ونــزل خــا وغــاػه ا

خز کنـد،  نهاخد طنانشه فروشنده در تحویل ونزل خا وغاػه اػ فـالن تـار حـه اػای  ، تـأظحر 
 ؛ طنحن شرطی اشكال ندارد، فالن وجلغ بپرداػد، هر روػ تأظحر

گــر شــرط شــده ــا ا خزطنانشــه فروشــ»: او  ،  نده در تحویــل ونــزل خــا وغــاػه اػ فــالن تــار
کند ههـان  - طنـحن شـرطی، «فـالن وجلـغ وـدیون حاشـد، حه اػای هر روػ تـأظحر ، تأظحر 

که در وسألۀ   .  صححح نحست - گفته شد« 355»طور 
ـــور ـــحن ط ـــه  ،هه خ ـــهن عار ـــر در ض گ ـــأظحرا ـــورت ت ـــود در ص ـــرط ش ـــاب ش کت  دادن 

خه کتاحصا عار کتاب حه  نگحرنده در تحویل  در اػای هـر روػ فـالن وجلـغ ، نه اػ ػوان وعح 
 ؛ اشكال ندارد، بپرداػد

                                                           
ــه»و فــرق آن حــا « عــحن شصصــی»وعنــای . 1 ــی در عو  وعلــوم « 63تــا  65»اػ توضــححات وســاجل « دیــن»و « کل 

 . شود وی

گر در ضهن عقد شـرط شـده. 2 ا ا طنـحن ، «ون حاشـیدر صـورت تـأظحر حـه اػای هـر روػ فـالن وجلـغ را وـدی»: او 
که شرط نتحسه  فرق بين شرط فعل و شـرط نتحسـه اػ ؛ فتوی  صححح نحست، حنابر شودناوحده ویشرطی 

 . شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀو « 355و  477»توضححات وساجل 
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خــه گــر عار ــا ا ن تــأظحر »: دهنــده حگوخــد او  خز وعــح  کتــاب اػ تــار طنانشــه در تحویــل 
کـه  - طنحن شرطی، «حه اػای هر روػ تأظحر فالن وجلغ حدهكار حاشی، کنی ههان طـور 

 .  صححح نحست - گفته شد« 355»در وسألۀ 

 د در ازای تأخحر در انجام عهلديرکر. ب 
قرار دادن ضرخهۀ دیرکرد در ضهن عقد در اػای تأظحر در انسام عهلـی  . 1148 مسأله

نــی حــا  کــه انســام آن در ػوــان وعح  ــایی و احــداث حنــاء  ههشــون ســند ػدن ولــک خــا حن 
ه؛  قرارداد بر فرد واضب شده اشكال ندارد که دیرکرد وغکور  ،الجت  این در صورتی است 

 1.در ضهن عقد عکر شده حاشد« لشرط فع»حه صورت 

گـر فـرد ونـزل خـا وغـاػه ،حنابراین ای را حصـرد و در ضـهن وعاولـه حـا فروشـنده شـرط ا
گـر انتقـال سـند حـه نـام ، کند ی نهاخـد و ا نی اقدام حه سند ػدن آن حه نام و در ػوان وعح 

ــداػد ــأظحر بين ر ت ــر  ت وق ی را اػ وــد  ــأظحر، و ــر روػ ت ــه ، در اػای ه ــغ را ح ــوان فــالن وجل عن
کند در اػای هر روػ تـأظحر؛ این شرط اشكال ندارد؛ دیرکرد بپرداػد گر شرط  ا ا فـالن ، او 

 .  صححح نحست 2وجلغ را حه عنوان دیرکرد حدهكار حاشد
ایی را اضحر نهاخـد ،ههشنحن گر فرد وثاًل فرد حن  ت شـش وـاه تـا ظانـه 3ا ای را در وـد 

کند در ا شرط  که ساظت و سـاػ و احـداث  حساػد و در ضهن عقد اضاره حا حن  صورتی 
ر تــأظحر بينــداػد ت وقــر  در اػای هــر روػ تــأظحر فــالن وجلــغ را حــه عنــوان ، ظانــه را اػ وــد 

کنـد در اػای هـر روػ تـأظحر؛ صححح است، دیرکرد بپرداػد گر شرط  ا ا فـالن وجلـغ را ، او 
 .  صححح نحست 4حه عنوان دیرکرد حدهكار حاشد

                                                           
 .  ههان. 1
که در وسألۀ . 2  . گفته شد« 355»ههان طور 

که در فصل  حه هر. 3  .  عکر شد« 332»وسألۀ  ،«ارهاض»خک اػ دو صورتی 

که در وسألۀ . 4  . گفته شد« 355»ههان طور 



 

 تقاّص 

 تعريف و شرايط تقاّص 
یــــــال شصصـرد وــــــــــر فــــــگا . 1149 مسأله ود ــــــدر اػای وــــال ظ، ی را حــــدون اضــــاػۀ و

ــــنـــ)وان ی داشـــته( تصـــاحب نهاخـــدـ کـــه اػ و ناوحـــده « تقـــاص  »ایـــن عهـــل ، د طلجـــی 
 .  شود وی

که اػ دخگری طلجكار است . 1151 مسأله توانـد حـدون حا وضود شراخط عیل وـی، فردی 
ی تقاص  نهاخد رضاخت و اضاػۀ حدهكار  :  طلب ظوخش را اػ وال و

   ؛الع داشته حاشدحدهكار اػ حدهی ظود حه طلجكار اط .1
ــایی پرداظــت حــدهی .2 ــه طلجكــار را داشــته حاشــدحــدهكار توان ــا وضــود  1اش ح و ح

کند اػ پرداظت آن اوتناع  ،وطالجۀ طلجكار  2؛ورػد خا اوروػ و فردا 
( بوده .3 ت )حال  ت آن فرا رسحده حاشد، طلب وغکور حدون ود     ؛خا ود 
کـه وـانع اػ تقـاص  حق  شصص  .4 ـق نگرفتـه حاشـد  ثالثی حه وال وـورد تقـاص  تعل 

                                                           
که در وسأل. 1  .  گغشت« 672» ۀحا توضححاتی 

گرحــدهكار غحــر اػ  ،. حنــابراین2 وــالی بــرای  - عکــر شــد «755»کــه توضــحح آن در وســألۀ  - «ســتثنحات دیــنو»ا
سـتثنحات دیـن را حاحـت توانـد ووحسـوب شـده و طلجكـار نهـی «عِسـرو»، پرداظت حدهحش نداشته حاشد

 .  طلجش تقاص  نهاخد
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ــود ــورت . حنــابراین، ش ــه حــدهكار آن را حــه ص ک ــاص  نهــودن اػ وــالی  رهــن »و « گــرو»تق
 .  نزد دخگری قرار داده ضایز نحست« شرعی

حـدون اعن هرطنـد  - توانـد وـی، طلجكـار حـا وضـود شـراخط وـغکورشاخان عکر اسـت، 
کن شرع گر طه وال وورد تقاص  اػ لحاظ ضـنس ، ل حدهكار تقاص  نهاخداػ اووا - حا ا

ی وتفاوت حاشد  1.حا طلب و

 وساجل تقاّص 

 تقاّص به جهت خجالت از وطالجۀ طلج و وانند آن 

گر انسان حه ضهت ظسالت خا رواحط دوسـتانه خـا فـاوحلی و واننـد آن اػ  . 1151 مسأله ا
دون رضـاختش تقـاص  تواند اػ اووال حـدهكار حـ نهی، کند وطالجۀ طلب ظود پرهحز وی

 .  نهاخد

 ع  تقاّص در بدهی ناوشرو

گر حدهی ناوشروع حاشـد . 1152 مسأله دیرکـرد و ظسـارت تـأظحر ، وثـل سـود ربـوی - ا
کــه طــرف وقابــل شــرعًا طلجكــار نحســت در این - تأدخــۀ دیــن حــق  تقــاص  ، گونــه وــوارد 

ی وضود ندارد  . برای و

 کحفّحت تقاّص در هنگام فسخ وعاوله 

کاالیی را حه دخ . 1153 مسأله گر فردی  ر اػا  گری نسـحه حفروشـد و ظرخـدار در ػوـان وقـر 
کنـد و  فروشنده وی، پرداظت ثهن )قحهت( وعاوله اوتناع ورػد تواند وعاوله را فسـز 

کاال( ووضود حاشد که فروظته )عحن  کاالیی  که ههان  توانـد آن را پـس  وـی، در صورتی 

                                                           
ه. 1 که در وسألۀ  ،الجت  که فروش وـال حـا اعن ، شودعکر وی« 5544»نسجت حه ووردی  احتحاط واضب آن است 

کن شرع حاشد  .  حا
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وخش را ستثنحات دین حاشد و ظرخدار توانـایی پرداظـت حـدهی ظـهرطند اػ و ،حگحرد
 ؛ نداشته حاشد

ــت آن حـه شــصص دخگـری ونتقــل شــده  کـاالی وــغکور اػ بـين رفتــه خـا ولكح  گــر  ـا ا او 
قحهــت آن را حــه ، وثــل آن و در اشــحای قحهــی، حــدهكار حاخــد در اشــحای وثلــی، اســت

توانــد حــا طلجكــار وــی، اش اوتنــاع ورػدطلجكــار بپــرداػد و طنانشــه اػ پرداظــت حــدهی
که در وسألۀ  ی تقاص  نهاخد« 5535»شراخطی   .  عکر شد اػ اووال و

 تقاّص ونفعت و حّق و عحن وال 

که تقاص  در وورد دیون )وطالجات( حـا شـراخط عکـر شـده در  . 1154 مسأله ههان طور 
کـه شـرعًا ضنجـه وـالی »و « ونفعت»، «عحن»در وورد ، ضایز است« 5535»وسألۀ  ـی  حق 

رد فــوق در قالــب ضــایز اســت و هــر خــک اػ وــوا - حــا رعاخــت ههــان شــراخط - نحــز« دارد
 .  شود وثالی در سه وسألۀ حعد عکر وی

ـــرده و اػ  . 1155 مسأله ک ـــاالی دخگـــری را غصـــب  ک ـــا  ـــا واشـــحن خ ـــحن خ ـــردی ػو ـــر ف گ ا
گرفتن عحن وال وهكن نجاشد پس ی حا  ، دادن آن اوتناع ورػد و پس  تقاص  اػ اووال و

ــه وــوارد اػ وثال« 5535»رعاخــت شــراخط وــغکور در وســألۀ  گون هــای  ضــایز اســت و ایــن 
 . رود حه شهار وی« عحن»ص  تقا

ــاره داده . 1156 مسأله ــان اض ــه انس ــوخش را ح ــاػۀ ظ ــا وغ ــه خ ــردی ظان ــر ف گ ــی آن را  ،ا ول
کــه وــ، تحویــل ندهــد خــا پــس اػ تحویــل وــانع اســتفاده اػ آن شــود ، وضردر ایــن صــورت 

ــا وغــاػه ــه خ ــه او نهی  ونفعــت ظان ــق حــه وســتأضر اســت( ح وســتأضر ، دهــد را )کــه وتعل 
وضر اػ اوـوال وـ، در وقابل آن وقدار ونفعت« 5535»ر وسألۀ تواند حا شراخط وغکور د وی

   .تقاص  نهاخد

گر فرد دخگری غحر اػ و ،است حكن ههشنحن  وال وـورد اضـاره را اػ وسـتأضر ، وضرا
گحرد کرده و حكار     .غصب 

گونه وثال  . رود حه شهار وی« ونفعت»اػ ووارد تقاص   ،ها این 
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گر فردی حقوقی . 1157 مسأله ا حق  تقدخهی خا حق  پغیرۀ خ 2ههشون حق  سرقفلی 1ا
ــق حــه شــصص دخگــری اســت را حــه او ندهــد خــا اػ او  3هــای وقفــیػوــحن کــه شــرعًا وتعل 

گـــرفتن آن حـــق  بـــرای صـــاحب حـــق  وهكـــن نجاشـــد ، حگحـــرد و غصـــب نهاخـــد و پـــس 
کند« 5535»تواند حا شراخط وغکور در وسألۀ  وی   .اػ اووال غاصب تقاص  

گرفته است« حق  »تقاص   ،گونه ووارد در این  .  صورت 

 تقاّص از اووال ديگر با اوکان تقاّص از عحن وال 

کـه  . 1158 مسأله گر فردی حدون عغر شرعی اػ پس دادن عـحِن )ظـود( وـال دخگـری  ا
گرفتـه اوتنـاع ورػد ی قـرار  کـرده خـا در نـزد او  - در اظتحار و وثـل اخنكـه وـالی را غصـب 

گــرفتن در صــورت - آن را پــس ندهــد، و حــا وضــود وطالجــۀ والــک ودخعــه بــوده کــه پــس  ی 
کـه وعهـواًل ، عحن )ظـود( آن وـال خـادی  ت ز حـدون ارتكـاب عهـل ظـالف شـرع و وشـق 

ل نحست )َحَرح( وهكن حاشد  .  تقاص  اػ اووال دخگر آن فرد ضایز نحست، قابل تحه 

 تقاّص در وورد شرط ضهن عقد 

نی بر اساس  . 1159 مسأله گر پرداظت وال وعح  کسی واضـب « شرط ضهن عقد»ا بر 
که شرط حه نفـع او قـرار داده شـده، ف اػ عهل حه شرطدر صورت تصل   4،حاشد ، فردی 
 5؛تواند اػ اووال طرف وقابل تقاص  نهاخد نهی

                                                           
که غصب آنها ووضب ضهان والی وی ،ونظور. 1  . شودحقوقی است 

کــه شــصص حــا پرداظــت عــوضحــق  انتفــاع و اســتفاد، ونظــور اػ حــق  ســرقفلی. 2 ، ه اػ وكــان تســاری اســت 
 . عکر شد« 455و  457»توضحح آن در وساجل ؛ والک آن شده است

ی وقف حا رعاخت وصلحت وقف و ووازین شرعی. 3 خافـت وجلغـی، گاه وتول  هـای وقفـی را ػوـحن ،در اػای در
ی و ســایر در اظتحــار اشــصاص قــرار داده و آنــان نســجت حــه ســاظت و ســاػ و اضــاره نهــودن و لــک اػ وتــول 

ت پيدا وی ی اولوخ  فات وتعارف حسب توافق حا و حـق  »که در عرف راخذ اػ این حق  تعجحر حـه ، کنندتصر 
 . شودوی« حق  پغیره»خا « تقدخهی

کـه اضـاره دهنـده )وـ وثل اخنكه در ضهن عقد اضاره. 4 نـی را حـه وسـتأضر  ،وضر(شرط شده حاشد  کـاالی وعح 
 .  تهلحک نهاخد

عهـل حــه آن الػم اسـت )در ایــن فـرض انســام عهـل حــه صــورت ، هرطنــد آور نحسـت را شــرط وـغکور دیــنزیـ. 5
و « 355و  477»وسـألۀ  و فـرق بـين ایـن دو اػ توضـححات؛ نـه شـرط نتحسـه، شرط فعل بر فرد واضب اسـت

 .  (شود وعلوم وی «5» پاورقی ،«426» صفحۀ
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ه گونه ووارد فرد وی ،الجت  کنـد طـرف وقابـلدر این  کن شـرع درظواسـت   تواند اػ حا
لــزم حــه رعاخــت شــرط ضــهن عقــد نهاخــد و در صــورت عــدم اوكــان الــزام اػ طریــق را و

کن شــرع کنــدتو  وــی، حــا ی را حــه وفــای حــه شــرط الــزام  و  انــد اػ هــر راه شــرعی دخگــری و
ی وهكن نجاشـد کن شـرع وـال وـغکور را اػ طریـق وـی، طنانشه الزام و توانـد حـا اعن حـا

ک نهاخد  .  شرعی تهل 

 تقاّص ازوال وديعه 

ق حه حدهكار است و آن را حـه ودخعـه و طلجكار وی . 1161 مسأله که وتعل  تواند اػ والی 
گغاشته ی   .  تقاص  نهاخد - حا رعاخت شراخط - اوانت نزد و

ق حه حدهكار اسـت و آن را نـزد شـصص  ،ههشنحن  که وتعل  تقاص  نهودن اػ والی 
گغاشته ضـایز  - حا رعاخـت شـراخط تقـاص   - نحز ثالث )غحر طلجكار( حه ودخعه و اوانت 

 ؛ حاشد وی
ه کـه ودخـ ،الجت  کـکسـی  ار ــــدر اظتحتوانـد وـال را پـغیر( نهـی رده )اوانـتــــعه را قجـول 

ق شراخط تقاص  داشته حاشد، طلجكار قرار دهد  .  وگر آنكه اطهحنان حه تحق 

 تقاّص از وال وشاع 

ی )شـصص ثالـث( حـدون  . 1161 مسأله تقاص  اػ وال وشاع بين حدهكار و شـرخک و
گر تقاص  ؛ اعن شرخک ضایز نحست گحـرد - حا رعاخت سایر شراخط آن - ولی ا ، صـورت 

گناه شـده هرطند فرد حه ض ،شرعًا صححح است ف در وال دخگری ورتكب  هت تصر 
 .  است

کهتـر بـودهشاخان عکر است،  ، طنانشه وال وورد تقاص  حه انداػۀ طلب طلجكار خـا 
ــودهطلجكــار حــا شــصص ثالــث شــرخک وــی گــر بيشــتر ب طلجكــار حــا هــر دو نفــر ، شــود و ا

ی( شرخک وی  . گردد)حدهكار و شرخک و
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 تقاّص از ونافع 
گر فردی اػ شصص دخگری ط . 1162 مسأله  - حـا وضـود شـراخط تقـاص   - لجكار حاشدا

ی تقاص  نهاخدوی  .  تواند اػ ونافع اووال و
کـــه اػ صـــاحب وـــثالً  ی اػ پرداظـــت  وســـتأضری  ـــه شـــرعًا طلجكـــار اســـت و و ظان

ت اضـاره  وستأضر وی، ورػدحدهحش حدون عغر اوتناع وی تواند حعد اػ تهام شـدن وـد 
ۀ طلــب ظــوخش حــه عنــوان تقــاص  اػ ونــافع ونــزل حــه انــداػ ،حــا رعاخــت شــراخط تقــاص  

 1.استفاده نهاخد
گر دو نفر در ػوحنی حه . 1163 مسأله طور وشاع شـرخک حاشـند و خكـی اػ آن دو حـدون  ا

کـــرده حاشـــد ف و غصـــب   طنانشـــه، اضـــاػه اػ شـــرخک دخگـــر قســـهتی اػ ػوـــحن را تصـــر 
توانــد حــه ههــان وقــدار وــی، شــرخک دخگــر راهــی بــرای دســتحابی حــه حــق  ظــوخش نــدارد

کندحدون اعن شرخک ح ف   .  ه عنوان تقاص  در ػوحن تصر 

 تقاّص ههراه با وحذور شرعی 

کـه وی . 1164 مسأله کنـد کسی  ضـایز نحسـت ورتكـب عهـل ظـالف  ،ظواهـد تقـاص  
ی خا شكستن قفل ، شرعی ههشون وارد شدن حه ظانه خا وغاػۀ حدهكار حدون اضاػۀ و

گردد  ؛ صندوقش خا وانند آن 

ا در هر صورت  ه وـال طـرف وقابـل دسـت طنانشه حا ارتكـاب طنـحن عهلـی حـ ،او 
کند که در وسألۀ ،  پيدا  کند وی،  عکر شد« 5535»حا وضود شراخطی   ؛ تواند تقاص  

                                                           
ت استفاده اػ ونزل حـه عنـوان ت ،در فرض وغکور. 1 کـه اضـرت الهثـل آن وعـادل قـاص  حـه انـداػهود  ای اسـت 

ی اػ صاحب وعهـول ونـزل حـدون در نظـر  ۀکراخـ، و وقصود اػ اضـرت الهثـل ظانه حاشد وقدار طلجكاری و
کراخــۀ وعهــول  ،ظانــه اســت و حاحــت طلــب وــغکور گــرفتن وقــدار طلجكــاری وســتأضر اػ صــاحب طحــزی اػ 

کسر نهی  .  شودونزل 
کنـد، ستأضر حاحـت طلـب ظـوخش اػ ونـافع ونـزلطنانشه و ،شاخان عکر است حـه ههـان انـداػه اػ ، تقـاص  

کسر وی ی   . ظانه ندارد شود و حعدًا حق  وطالجۀ آن وقدار را اػ صاحب طلب و
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ه گر وال طرف وقابل توس ،الجت  ی اػ بين برود خا وعحوب شودا قفـل  وثل آنكه - ط و
 .  ضاون آن است - صندوقش را حشكند

  تقاّص در ووارد خالف وقّررات 
کـــه تقـــاص  شـــرعًا صـــ . 1165 مسأله رات ، ححح اســـتدر وـــواردی  ولـــی حســـب وقـــر 

ــرد گح ــورت  ــق دادگــاه ص ــد اػ طری ــانونی حاخ ــألۀ ، ق ــغکور در وس ــق شــراخط و ــرد طج ــر ف گ ا
 ؛ شودصححح است و والک وال وی ،اقدام حه تقاص  نهاخد« 5535»

که وصالفت قانون بوده  ی اػ این ضهت  تكلحفًا وحل  اشـكال اسـت ، ولی اقدام و
تهد ضـاوع الشـراخط دخگـر حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن تواند در این وورد حه وسو فرد وی

 .  وراضعه نهاخد

 که بيشتر از طلج ارزش دارد  تقاّص از والی 
که اػ آن تقاص  وی . 1166 مسأله گر قحهت والی  ، بيشتر اػ وقدار طلـب حاشـد، شودا

توانــد فقــط حــه وقــدار ســهن ظــود اػ آن وــال حــه عنــوان تقــاص  بــردارد و در طلجكــار وــی
که برای برداشـ توانـد آن را  وی، الػم حاشـد آن وـال را حفروشـد، تن سـهن ظـوخشصورتی 
کاال را حـه ، فروظته و پس اػ فروش ۀ قحهت  کاال بردارد و حقح  حه وقدار طلجش اػ قحهت 

 ؛ صاحجش پس دهد

ه کن شرع اضاػه حگحردحنابر احتحاط  ،الجت   .  واضب حاخد برای فروش وال اػ حا

 تقاّص طلج از اووال غحر بدهکار 
کـه حـه ر نهیطلجكا . 1167 مسأله تواند وقدار طلب ظوخش را اػ اووال شصص ثالثی 

 .  فرد حدهكار ودیون است تقاص  نهاخد

گر حسن وجلغ  وحلحون تووـان اػ علـی طلجكـار بـوده و اػ طرفـی حسـحن نحـز  45وثاًل ا
تواند وقـدار طلـب ظـود را اػ  حسن نهی، وحلحون تووان حه علی حدهكار حاشد 45وجلغ 

 .  هاخداووال حسحن تقاص  ن
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گر حسـحن وقـدار حـدهی ظـوخش را حـدون اضـاػۀ علـی ضهـت تقـاص  حـه  ،حنابراین ا
 .  دین او نسجت حه علی ههشنان حاقی است، حسن بپرداػد

گــر علــی حــه فــردی وکالــت داده تــا وقــدار طلــجش را اػ حســحن شــاخان عکــر اســت،  ا
خافــت نهاخــد ــه  بــریء حســحن نســجت حــه علــی، حعــد اػ وصــول و قــجض طلــب، در الغو 

خافـت شـده توسـوـیگردد و در این صورت حسـن وی ط وکحـل وـغکور توانـد اػ وجلـغ در
، وقـدار طلـب ظـوخش را حـا رعاخـت سـایر شـراخط، آخـدکه اػ اووال علی حه حسـاب وـی

 .  تقاص  نهاخد

 که به بدهکار وديون است  تقاّص طلجکاری 
گر طلجكار . 1168 مسأله ضـایز اسـت حـا رعاخـت ، حـه حـدهكار وـدیون حاشـد - ظـود - ا
کـه بـر، تقـاص   شـراخط اش هســت  عهـده وقـدار طلــب ظـوخش را حاحـت حـدهی و دخنــی 

ه نهاخد کند و ظود را بریء الغو   .  حساب 

گر حسـن  وثالً  وحلحـون تووـان اػ حسـحن طلجكـار بـوده و حسـحن اػ دادن حـدهی  55ا
گـرم شـكر )وعـادل  255 ظود اوتناع ورػد و اػ طرفی حسحن نحز وحلحـون تووـان(  55کحلـو 

کـه  حسن وی، داشته حاشداػ حسن طلب  تواند طلب ظود را حه ضـای وقـدار شـكری 
کــه قــجالً  کنــد و حــا وراعــات شــراخطی  کــرده و ، عکــر شــد  حــدهكار اســت حســاب  تقــاص  

که حدهكار بوده 255ظود را نسجت حه  ه نهاخد بریء، کحلو شكر   .  الغو 

کـه « یتهاتر قهر»طنانشه حدهی هر خک اػ طرفحن دارای شراخط شاخان عکر است،  
نحـاػی حـه تقـاص  نحسـت و طـرفحن نسـجت حـه هـن حـه ، گغشت حاشد« 743»در وسألۀ 

ه وی  .  حاشندوقدار طلب و حدهی بریء الغو 

 قسن خوردن بدهکار جهت انکار بدهی 
ــا وضــود اطــ . 1169 مسأله گــر فــرد حــدهكار ح ــدا ، الع اػ حــدهی ظــوخش آن را انكــار نهاخ

ی تقــاص  نهاخــدتوانــد حــا رعاخــت ســایر شــراخط تقــاص  اػ اوــواطلجكــار وــی هرطنــد  ،ل و
  ؛حدهكار بر عدم حدهكاری ظوخش قسن حصورد
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ـه کن  ،الجت  کن شــرع وراضعـه نهاخنـد و حــا گـر طـرفحن بــرای حـل  و فصـل نــزاع حـه حـا ا
ی ، شرع اػ حدهكار حصواهد نسجت حه ودیون نجودنش قسن حصورد و حـا قسـن ظـوردن و

 . را ندارد طلجكار حق  تقاص  اػ اووال حدهكار، حه نفعش حكن نهاخد
کـرده و بـر عـدم شاخان عکر است،  کـه وـالی را غصـب  کسـی  حكن وـغکور در وـورد 

 .  حاشدکند نحز ضاری ویغصب سوگند خاد وی

 دعای تقاّص 

ـی آُظـُغ »: تقاص  این دعا را حصوانـد وستحب است فرد هنگام . 1171 مسأله ُهـن َ ؤن  الل 
غا الهاَل َوكاَن  ی َو  والَی  ه  َظَغُه ِون 

َ
غی أ

ی َلْن ال َ َظْغُتُه ِظحانًة وال ُظْلهاً  ِؤن 
َ
غی أ

  1.«آُظِغ ال َ

گرفته بر وی» که او اػ ون  و ون آنشه را بـر  دارم ظداخا ون این وال را در عوض والی 
ی ظحانت خا ظلن نحست ،دارم وی  .  «اػ رو

                                                           
 .3ح ،اػ ابواب وا خكتسب حه 63حاب ،452ص ،55ح ،وسائل الشیعه. 1





 

 ضمانت

 تعريف ضهانت و اقسام آن
که حه دو صورت ونعقد وی قرارداد دو طرفه ،«ضهانت» . 1171 مسأله  : شود ای است 

 ؛ ضهانت حه صورت نقل دین .1
 . ضهانت ادا .2

 . گردد در دو وسألۀ حعد عکر وی ، خک اػ این دو نوع ضهانت توضحح وعنای هر
ل )ضهانت نقل دین( . 1172 مسأله دیـن )طلـب( طلجكـار  فـرد، در ضهانت قسن او 

ــۀ ظــودش ونتقــل وی ــۀ حــدهكار حــه عو  ــق ایــن نــوع  را اػ عو  نهاخــد و ضــاون حعــد اػ تحق 
 1.شودطلجكار ودیون وینسجت حه ، ضهانت

کنـد ،حنابراین  گـر قجـل اػ پرداظـت حـدهی فـوت  ایـن حـدهی حكـن سـایر دیـون را ، ا
م است ت و تقسحن ارث وقد  که ادای آن بر عهل حه وصح     .دارد 

کله وعهواًل ونظور فقهاشاخان عکر است،   .  ههحن وعنا است ،«ضهانت» ۀاػ 
م )ضــهانت ادا( . 1173 مسأله ــه  یفــرد ولتــزم و، در ضــهانت قســن دو  شــود وــالی را ح

                                                           
ـه سـاقط طلـب ظـوخش را اػ ضـاون دارد و طلـب  ۀطلجكار حـق  وطالجـ ،در نتحسه. 1 ـۀ حـدهكار اولح  ی اػ عو  و

 . شودوی
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که در اداوه عکر وی - دخگری ـد شـود ؛ ادا نهاخـد - شود حا توضححی  واننـد اخنكـه وتعه 
 .  حدهی حدهكار را بپرداػد

گــر ایــن نــوع ضــهانت نســجت حــه دیــن انســام شــود  حاعــث ونتقــل شــدن دیــن اػ  1،ا
ــۀ ضــاون نهی ــۀ حــدهكار حــه عو  ت ظــود حــاقی اســت و  عو  شــود و حــدهی حــدهكار حــه قــو 

ـه نهـیضا حلكـه پرداظـت حـدهی تكلحفـًا بـر ، گـرددون نسجت حه طلجكـار وشـغول الغو 
ی واضب وی    .شودو

کنـد ،حنابراین کـرده ، طنانشه ضاون قجل اػ پرداظت حدهی فوت  آنشـه ضـهانت 
ی پرداظت نهی  ؛ شودحكن دین را نداشته و اػ اووال و

ه  کرده حاش ،الجت  ت  گر نسجت حه ادای آن اػ ثلث والش وصح  حاخد وطـابق حـا آن ، دا
 .  عهل شود

کردن نسـجت حـه . 1174 مسأله ـۀ افـراد ثاحـت وـی ضهانت  کـه بـر عو  حـه  ،شـوداعهـالی 
که در دو وسألۀ قجل عکر شد هر    .صححح است، خک اػ دو قسن ضهانت 

گر فردی برای انسام عهلی وانند دوظتن لجاس خـا حـه ضـا آوردن نهـاػ خـا  ،حنابراین ا
ــه ــر شــود و عو  ــه اروػۀ قضــا اضح گــردداش ح شــصص دخگــری ، نســام آن عهــل وشــغول 

گردد ،تواند نسجت حه این اعهال وی  ؛ ضاون اضحر 
ــه کــه در عقــد اضــاره حكــن ،الجت  ط انســام اوــور فــوق توســ ،وــغکور در صــورتی اســت 

 .  ظود اضحر )حدون واسطه( ظواسته نشده حاشد

گــر آنشــه ضــهانت وــی . 1175 مسأله ــه )دیــن( نجاشــدا ــی در عو  کل  ، شــود حــه صــورت 
کـه فـرد حاخـد آن را حـه دخگـری تحویـل دهـدحلكه وـال وعح   ، نـی )عـحن شصصـی( حاشـد 

م اػ اقسام ضهانت عکـر « 5553» ۀکه در وسـأل - این ضهانت فقط حه صورت قسن دو 
   .حاشدصححح وی - شد

گرفتــه ،حنــابراین  خــه  کســی عار کــاالیی را اػ  کــه  توانــد شــصص دخگــری وــی، فــردی 
                                                           

شـود و توضـحح آن در نحـز ضـاری وـی« اعحـان»نداشـته و در وـورد « دیـون»اظتصـاص حـه  ،این نوع ضهانت. 1
 .  گرددعکر وی« 5553»وسألۀ 
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کـه ظــود آن و  خــه  1حـدل آن را، در صـورت تلـفکـاالی وـغکور را ضـهانت نهاخـد  حـه عار
 2.دهنده تحویل دهد

که ظرخدار قصد دارد آن را حـه فروشـنده حدهـد ضاون وی . 1176 مسأله تواند ثهنی را 
م ضهان کاال( حه صورت قسن دو  ضـهانت  - عکر شد «5553»که در وسألۀ  - )قحهت 

 ؛ نهاخد

گــر حعــدًا وعلــوم شــود وعاولــۀ انســام شــده حاطــل بــوده  کــه ا ضــاون  3،حــه ایــن صــورت 
د حاشد ظوِد ثهن پرداظت شده و در صورت تلف ، حـه ظرخـدار بپـرداػد 4حدل آن را، وتعه 

که در وسألۀ  ل   . صححح نحست، عکر شد« 5554»ولی ضهانت آن حه صورت قسن او 

کاشـت درظـت و واننـد آن  . 1177 مسأله که وشتری برای ساظت حناء خا  گاه ػوحنی 
گونـهظرخداری وی اػ فروشنده کـه ا کنـد حـه  شـود ولـک غحـر  حتهـال داده ویای اسـت 

نهاخــد و حنــاء خــا درظتــان را تصرخــب  وعاولــه را رد، العد اػ اطــبــوده و والــک اصــلی حعــ
کــه در ایــن صــورت های وربــوط حــه نقــص خــا تلــف وــال  فروشــنده حاخــد ظســارت ،کنــد 

 .  ظرخدار را بپرداػد
ر طنانشـه فـردی حصواهـد حـدهی احتهـالی فروشـنده را بـرای ظرخـدا ،در فرض وـغکور

ق اوور فوق کند، قجل اػ تحق   کـه - «ضـهانت ادا»طنحن ضهانتی حـه صـورت ، ضهانت 
ضـهانت »ولـی حـه صـورت  ،صـححح اسـت - بيـان شـد« 5553»توضحح آن در وسأله 

گردخد« 5554»که در وسألۀ « نقل دین وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای ، عکر 
 .  احتحاط در این وورد ترک نشود

                                                           
تعرخـف اوـوال وثلـی و قحهـی در ؛ وثل آن در اووال وثلی و قحهت آن در اوـوال قحهـی اسـت، ونظور اػ حدل. 1

 .  شودعکر وی« 5353و  5352»وساجل 

ــد وــیضــاون و ،. در ایــن نــوع ضــهانت2 کــه حــاقی لتــزم و وتعه  شــود عــحن آنشــه ضــهانت شــده را در صــورتی 
گر عحن وغکور تلف شود حـدل آن را برگردانـد ضـهان »ایـن نـوع ضـهانت را ؛ حاشد حه صاحجش برگرداند و ا

 . ناوند وی« ادای اعحان

کاوثل اخنكه حعد اػ وعاوله وع. 3 آن وعاولـه را اضـاػه ، کـاال الی فروظتـه شـده غصـجی بـوده و والـکلوم شود 
 . ندهد

 . وثل آن در اووال وثلی و قحهت آن در اووال قحهی است، ونظور اػ حدل. 4



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 شرايط اصل ضهانت
ــــق شــــدنش وی 1«عقــــد» ،نتضــــها . 1178 مسأله ــــرای وحق  الػم اســــت ، حاشــــد و ب

کــه حــه نفــع او ضــهانت صــورت « قجــول»اػ طــرف ضــاون و « اخســاب» کســی  اػ طــرف 
گحرد 2گرفته )وضهون له( حه صورت لفظی خا عهلی  .  صورت 

گر وثاًل حسن حه حسحن حدهكار حاشد و علی ضـهانت حـدهی حسـن را  ،حنابراین ا
و علـی ، «وضـهون لـه»و حسـحن )طلجكـار( ، «عنـه وضـهون»حسـن )حـدهكار( ، نهاخد

 .  حاشد وی« ضاون»
ـــود . 1179 مسأله ـــع ش ـــححح واق ـــورت ص ـــهانت حـــه ص ـــرای آنكـــه ض ـــت ، ب الػم نحس

که ضاون اػ او ضهانت وی کنـد خـا ، کنـد )وضـهون عنـه( شصصی  ضـهانت را قجـول 
 .  حه آن راضی شود

 شرايط ضاون و وضهون له
کــه حـه نفــع او ضــهانت صــورت وـی . 1181 مسأله کســی  وضــهون لــه( گحــرد )ضـاون و 

نحــز ســفحه نجــوده و ضــهانت و قجــول آن را حــا قصــد و اظتحــار  حاخــد حــالغ و عاقــل حاشــند و
 3.انسام دهند

که حه نفع او ضهانت صورت وی ،عالوه بر این گحرد )وضهون له( حاخد ضـزء کسی 
ف در ا که اػ تصر  کسانی  س(هستند )وانند و  ووال ظود وهنوعسایر     .نجاشد 4فل 

ــر . 1181 مسأله ــدام اػ ش ک ــحر  ــده ــل عکــر ش ــألۀ قج ــه در وس ک ــه ، وطی  ک ــی  در شصص
گر؛  کند )وضهون عنه( شرط نحستضاون اػ او ضهانت وی وثاًل فردی ضـاون  پس ا

 .  صححح است ،خا سفحه را بپرداػد خا دیوانه شود تا حدهی ناحالغ

                                                           
 . توضحح داده شده است« 53»در وسألۀ  ،وعنای عقد. 1

که طرفحن عقد. 2  .  آن اوضا نهاخندآن را حه قصد ضهانت و قجول  ،هرطند حا نوشتن وكتوبی 

گر طلجكار وحسور حاشد )وانند ناحالغ خا سفحه خا وسنون(. 3 که در فصـل  ،ا ولی  شرعی او حا رعاخت شراخطی 
ی قجول نهاخدوی، شود عکر وی« َحْسر»  . تواند ضهانت را برای و

 .  شود عکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضححات وربوط حه این افراد. 4



    / ضهانت 

 ساير شرايط ضهانت

 2 . عّلق و وابسته به اور ديگری نجاشد)نوع اّول( وضهانت 

ل اػ د . 1182 مسأله  - عکــر شـــد« 5554»کــه در وســألۀ  - و قســن ضــهانتدر قســن او 
ق و وشروط حه اوری نهاخدضاون شدن ظود را و، طنانشه فرد : وثـل اخنكـه حگوخـد، عل 

گــر حــدهكار حــدهی تــو را ناــرداػد» ــۀ وــن ونتقــل شــده و وــن وــدیون ، ا ی حــه عو  حــدهی و
ت ضهانت وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات وقتضـای احتحـاط در وـورد ، «حاشن صح 

   .رک نشودآن ت

م ضـــهانت . 1183 مسأله ، عکـــر شـــد« 5553»کـــه توضـــححش در وســـألۀ ، در قســـن دو 
ق و وشروط بودن آن اشكال نداردو  1؛عل 

گر ضاون حگوخد  وـن  ،آن ناـرداػد سررسـحدطنانشه حدهكار حـدهی تـو را در »: پس ا
   .ضهانت صححح است« پرداػم وی

ـد نـدارد اػ ههـان احتـدا حـه ضـاو در این صـورت طلجكـار حـق ،حنابراین کـه وتعه  ن 
کند حلكه طنانشه حدهكار اػ اداى دین در ، شده وراضعه نهوده و دین را اػ او وطالجه 

دارد طلب ظود را اػ ضاون وطالجه نهاخد و در این  حق، نهاخد  آن ظوددارى سررسحد
 .  حاشدپرداظت دین وورد ضهانت تكلحفًا بر ضاون واضب وی ،صورت

 1 .اّول( بدهکار باشد وضهون عنه در هنگام ضهانت )نوع 
ل . 1184 مسأله در صــــورتی  - عکــــر شــــد« 5554»کــــه در وســــألۀ  - ضــــهانت قســــن او 

کـه فـرد صححح واقع وی کـه وضـهون عنـه )کسـی  شـود( در  ضـاون حـدهی او وی، شود 
   .هنگام ضهانت حدهكار حاشد

که وی ،حنابراین کسی  که قـرض  - ظواهد قرض حگحرد ضاون شدن برای  تا ػوانی 
 .  صححح نحست - نگرفته

                                                           
 . ناوندوی« ن ادای تعلحقیضها»این نوع ضهانت را . 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه فـردح . 1185 مسأله  شـود( ضـاون حـدهی او وی، دهكار بودن وضهون عنه )کسـی 
م ضهانت شرط نحست    .در قسن دو 

گــر شصصــی حصواهــد اػ دخگــری قــرض حگحــرد ،حنــابراین گــرفتن نحــز ، ا قجــل اػ قــرض 
ی شدوی گر فالنی اقسـاط »: وثل اخنكه ضاون حه قرض دهنده حگوخد؛ توان ضاون و ا

که حعدًا اػ تو وی د حه پرداظت آن هستن، رداػدگحرد ناقرضی را   .  «ون ضاون و وتعه 
ــن اســت . 1186 مسأله کــه عقــد داج ــی  گــر ػن گغشــته  ،ا اػ شــوهرش حاحــت نفقــۀ ػوــان 

 ؛ حاشد حدهی شوهر حاحت این نفقات قابل ضهانت وی، طلجكار حاشد

که هنوػ حـه صـورت حـدهی بـر عهـدۀ شـوهر نحاوـده  حـه  ،ولی ضهانت نفقات آخنده 
ل ــا ، صــححح نحســت - عکــر شــد« 5554»ســألۀ کــه در و - صــورت ضــهانت قســن او  او 

م  .  حاشدصححح وی - عکر شد« 5553»که در وسألۀ  - ضهانت آن حه صورت قسن دو 

 5 . طلجکار و بدهکار)وضهون له و وضهون عنه( در واقع وعلوم باشد 
ن نجاشــد . 1187 مسأله گــر طلجكــار )وضــهون لــه( در واقــع وعــح  وثــل آنكــه دو نفــر اػ  ،ا

که طلـب خكـی اػ شـها دو »: حگوخدشصصی طلجكار حاشند و فردی  ون ضاون هستن 
کدام را وی، «نفر را حدهن ن نكرده طلب  ی حاطل است، دهد طون وعح   .  ضهانت و

ن نجاشـد ،ههحن طور گر حدهكار )وضهون عنه( در واقـع وعـح  وثـل آنكـه فـردی اػ  ،ا
کـه حـدهی خكـی اػ ، ون ضـاون هسـتن»: دو نفر طلجكار حاشد و شصص دخگری حگوخد

کـدام را وـی، «نفر را حه شها حدهن آن دو ن نكرده حـدهی  ضـاون شـدن ، دهـد طون وعح 
 .  حاشد او حاطل وی

 7 .نوع و وقدار آنچه ضهانت شده در واقع وعّحن باشد، جنس 
ن نجاشـد، اگر ضـنس . 1188 مسأله ضـهانت صـححح ،  نـوع و وقـدار حـدهی در واقـع وعـح 
کسـی اػ دخگـری . حنابراین، نحست گر وثاًل  گنـدم و 555ا وحلحـون تووـان طلجكـار  3 کحلـوگرم 

کـه « ون ضاون خكی اػ دو طلب تو هستن»: حاشد و شصص دخگری حگوخد ن نكند  و وعح 
گندم است خا ضاون پول  . ضهانت صححح نحست، ضاون 



    / ضهانت 

ــه  ،ههــحن طــور ــه ح ک ــحن و تلفــن ههــراه( را  ــردی خكــی اػ دو شــیء )وــثاًل واش ــر ف گ ا
خه داده شده خه دهنـده ضـهان، شصص دخگری عار ن نكنـد  1ت نهاخـدبرای عار و وعـح 

 .  حاشدضهانت صححح نهی، که ضاون واشحن است خا تلفن ههراه
گر ضـنس . 1189 مسأله ن حاشـد، ا ـا ضـاون اػ آن ، نـوع و وقـدار حـدهی در واقـع وعـح  او 

کــه بــر عهــدۀ »: وثــل اخنكــه فــردی حــه طلجكــار حگوخــد، اطالعــی نداشــته حاشــد طلجــی را 
قـدار طلـب وـغکور بـرای نـوع و و، ولـی ضـنس، «کـننفالن شصص داری ضهانت وـی

ی وعلوم نجاشد ی صححح است، و  .  ضهانت و

 وطالجۀ ضاون از بدهکار
گر انسان حدون اضاػه و درظواست حدهكار ضاون شود خا در ضـهانت  . 1191 مسأله ا

ت داشته حاشـد کـرده و پرداظتـه نهی، ظوخش قصد وسانح  اػ  ،توانـد آنشـه را ضـهانت 
ی )حدهكار( وطالجه نهاخد  .  و

کسی حا اضاػه خا  . 1191 مسأله گر  ت ضـاون ا درظواست حدهكار و حدون قصد وسانح 
که حدهی او را حدهد  : دو صورت دارد، شود 

ل ضـهانت .الف کـه ضـاون شـده وـی 2در قسن او  ـی قجـل اػ  - توانـد وقـداری را  حت 
ی )حدهكار( وطالجه نهاخد - پرداظت آن حه طلجكار  3؛اػ و

م ضــهانت .ب کــرده اػ توانــد آنشــه را ضــهانفقــط در صــورتی وــی 4،در قســن دو  ت 
ی را پرداظته حاشد که حدهی و  .  حدهكار وطالجه نهاخد 

ل ضــهانت . 1192 مسأله گــر حــدهكار در قســن او   - عکــر شــد« 5554»کــه در وســألۀ  - ا

                                                           
 . عکر شد« 5553»که توضحح آن در وسألۀ  ،حه صورت ضهان ادای اعحان. 1

 . عکر شد« 5554»که در وسألۀ . 2

ــه. 3 ــد نهاخــد حــه اخنكــه حعــد اػ پرداظــت حــدهی حــه طلجكــار ،الجت  گــر حــدهكار اضــاػۀ ظــوخش حــه ضــاون را وقح  ، ا
ی  وی کرده اػ و که ضهانت  کندتواند وقداری را  آن را ، تواند قجل اػ پرداظـت حـدهیضاون نهی، وطالجه 

 . اػ حدهكار وطالجه نهاخد

 .  عکر شد« 5553»که در وسألۀ . 4
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ی حــه طلجكــار را بپــرداػد، حــدون اضــاػۀ ضــاون توانــد آنشــه را پرداظتــه اػ نهــی، حــدهی و
 .  ضاون وطالجه نهاخد

که حدهكار شده حا رضاخ . 1193 مسأله گر ضاون حه ضای ضنسی  ت طلجكار ضنس ا
ی حدهد که داده اػ حدهكار وطالجه نهاخد نهی، دخگری حه و  ؛ تواند طحزی را 

گــر کــرده پــس ا ۀ طــالی بهــار آػادی بــوده ،آنشــه را ضــهانت  ولــی حــه  ،تعــدادی ســك 
توانـد اػ حـدهكار ضـاون نهـی، وعادل قحهـتش را حـه طلجكـار پرداظتـه حاشـد، ضای آن

گر حدهكار ؛ پول وطالجه نهاخد ا ا که پول حدهد اشكال ندارداو   . راضی شود 
ل ضــهانت . 1194 مسأله گــر در قســن او  طلجكــار  - عکــر شــد« 5554»کــه در وســألۀ  - ا

ی را نســجت حــه حــدهحش بــری، طلــب ظــود را حــه ضــاون بجصشــد کــه و ء  حــه ایــن وعنــا 
ه نهاخد کـرده اػ ضاون نهی، الغو  گـر  توانـد آنشـه را ضـهانت  حـدهكار وطالجـه نهاخـد و ا

   ؛کند تواند آن وقدار را اػ حدهكار وطالجه ضاون نهی، راء نهاخدوقداری اػ آن را اب

گــر طلجكــار ههــه خــا حصشــی اػ طلــب ــا ا را حاحــت حــدهی ظهــس خــا ػکــات ظــود خــا  او 
خافــت آن را  حاحــت صــدقات و اوثــال آن )حــا فــرض اخنكــه ضــاون اســتحقاق شــرعی در
کند کـه حـا اضـاػه ضاون وی 1،داشته حاشد( حساب  خـا درظواسـت  تواند تهام آنشـه را 

ی وطالجه نهاخد کرده اػ و  .  حدهكار ضهانت 
کـرده حـه طلجكـار بپـرداػد و طلجكـار حعـد اػ  . 1195 مسأله گر ضاون آنشه را ضـهانت  ا

خافت کـه حـا  ضاون وی، آن را حه ضاون هدخه دهد )هجه نهاخد(، در تواند تهـام آنشـه را 
ی وطالجه نهاخد کرده اػ و فرقـی  ،در ایـن حكـن. اضاػه خا درظواست حدهكار ضهانت 

م ضهانت نهی ل و دو   .  حاشدبين قسن او 

 فسخ ضهانت
عقد الػم اسـت  - عکر شد« 5554»که در وسألۀ  - قسن اول اػ ضهانت . 1196 مسأله

کـه حـه نفـع او ضـهانت  کـدام اػ ضـاون و وضـهون لـه )کسـی  ـق آن هـحر  و حعد اػ تحق 
گرفته( نهی  .  توانند آن را فسز نهاخندصورت 

                                                           
کن شرع. 1 کسب اضاػه اػ حا که نحاػ حه اضاػه دارد ،حعد اػ   . در وواردی 



    / ضهانت 

کــه در وسـألۀ م ضـهانت  ـا قســن دو  اػ طــرف ضـاون عقــد الػم ، عکــر شـد« 5553» او 
کـه ولی وضهون له وی ،شودوحسوب وی تواند ضاون را نسجت حه عهـل حـه تكلحفـی 

 .  اش ثاحت شده وعاف نهاخدبر عهده
ل ، قرار دادن حق  فسز برای ضـاون خـا وضـهون لـه خـا هـر دو . 1197 مسأله در قسـن او 

ه اقالـۀ ضـهانت حلكـ؛ وحل  اشـكال اسـت - عکر شد« 5554»که در وسألۀ  - ضهانت
حاشــد و وراعــات وقتضــای )حــه هــن ػدن آن حــا رضــاخت طــرفحن( نحــز وحــل  اشــكال وــی

 ؛ احتحاط در هر دو وورد ترک نشود

ا در قسن دوم  ضهانت  قـرار دادن حـق  فسـز  - عکـر شـد« 5553»که در وسألۀ  - او 
 .  اشكال ندارد، خا اقالۀ ضهانت

ل ضهانت . 1198 مسأله گاه ضاون در قسن او   - عکـر شـد« 5554»سـألۀ که در و - هر 
ر بپـرداػد توانـد  طلجكـار نهـی، در هنگام ضهانت حتواند طلب طلجكار را در ووعد وقـر 

کنــد و طلــب ظــوخش را اػ ل وطالجــه نهاخــد ضــهانت او را فســز  هرطنــد  ،حــدهكار او 
گردد، ضاون حعد اػ ضهانت  . اػ پرداظت طلب ناتوان 

ل ضـهانت . 1199 مسأله گر ضاون در قسن او  در  - عکـر شـد« 5554»کـه در وسـألۀ  - ا
ر نداشــته حاشــد، هنگــام ضــهانت ، توانــایی پرداظــت طلــب طلجكــار را در ووعــد وقــر 

ی )طلجكـار( ، ولی طلجكار اػ این اور اطالع داشته و حـه ضـاون شـدن او راضـی شـود و
 ؛ حق  فسز ضهانت را ندارد

ی وحــل  اشــكال حلكـه در صــورت عـدم اطــ  الع نحـز ثاحــت شــدن حـق  فســز بـرای و
که ضاون قجل اػ اطالع طلجكارظصو؛ است توانایی پرداظـت حـدهی ، صًا در صورتی 

 .  کرده حاشد پيدا را

گرفتن از ضاون  گرو 
گر طلجكار در عقـد ضـهان نقـل دیـن . 1111 مسأله « 5554» کـه توضـحح آن در وسـألۀ - ا

ق ضهانت - عکر شد که حعد اػ تحق  گرو حگـغارد، حا ضاون شرط نهاخد  ، والی را نزد وی 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 ؛ حاشد و الػم است ضاون وطابق حا شرط عهل نهاخد شرط وغکور صححح وی

ی را نســجت حــه طلجكــار وــی، ضــاون اػ عهــل حــه شــرط در صــورت اوتنــاع  توانــد و
ـف شـرط بـرای طلجكـار وحـل   ،وفای حه شرط الـزام نهاخـد ولـی ثاحـت شـدن ظحـار تصل 

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

گروي  ی از رهن با ضهانت نقل دينخارح شدن والی 
ــت حــدهحش . 1111 مسأله ــر حــدهكار حاح گ ــن شــرعی( ، ا گــرو )ره وــالی را نــزد طلجكــار 

 - عکــر شــد« 5554»کــه توضــحح آن در وســألۀ  - حــا ضــهانت نقــل دیــن، گغاشــته حاشــد
گرویی اػ رهن بودن ظارح وی  ؛ شودوال 

کـردهوگر آنكه در عقد رهن او گرو دهنده شـرط  گحرنده )طلجكار( حا  گرو  ه  حاشـد  لح 
گرویــی اػ رهــن بــودن ظــارح نشــود، کــه در صــورت ضــهانت کــه در ایــن صــورت ، وــال 
گرو حاقی وی  .  واندوال وغکور 

 قجول ضهانت در ازای دريافت وجلغ

که ضاون وی . 1112 مسأله توانـد حـا توافـق و رضـاخت وضـهون عنـه در شـود وـیکسی 
کند، قجال قجول ضهانت خافت  ی در   1؛وجلغی اػ و

ــشــاخان عکــر اســت،  تواننــد اػ قراردادهــای عیــل ق اوــر وــغکور طــرفحن وــیبــرای تحق 
 :  استفاده نهاخند

صــاِلح )صــلح وــثاًل وضــهون عنــه حــه عنــوان و؛ «وصــالحه»اســتفاده اػ قــرارداد  -
ـــۀ ظـــودموصـــالحه وـــی»: کننـــده( حگوخـــد در عـــوض اخنكـــه  ،کـــنن فـــالن وجلـــغ را بـــر عو 

کنــی ضــهانت وــغکور ــه عنــوان و« را قجــول  ــرارداو ضــاون ح د صــلح را قجــول تصــاِلح ق
 .  نهاخد

                                                           
ـق وـی «قجـول ضـهانت»در اػای  - در صـورت توافـق - این وجلـغ. 1 غحـر اػ ، وـغکورو وجلـغ  گحـردحـه ضـاون تعل 

ی وی که و ه حه وسألوال خا وجالغی است   .  اػ وضهون عنه وطالجه نهاخد« 5575»ۀ تواند حا توض 



    / ضهانت 

صـالح نحـز وجلـغ وـورد شـود و واِلح قجول ضهانت الػم ویتصبر و ،در این صورت 
ی حدهكار وی  .  شودصلح را حه و

ـــق ضـــهانت حـــه ضـــاون  ؛«ُضعالـــه»اســـتفاده اػ  - وـــثاًل وضـــهون عنـــه قجـــل اػ تحق 
گر»: حگوخد  ،ن صـورتکه در ایـ؛ «پرداػمفالن وجلغ حه تو وی ،این ضهانت را بپغیری ا

ی حدهكار وی، پس اػ پغیرفتن ضهانت  .  شودوضهون عنه وجلغ وغکور را حه و

 ساير احکام ضهانت

 دار يا بدون وّدت ضهانت وّدت 

تضــاون وــی . 1113 مسأله ( را حــه صــورت وــد  ت )حــال  و  دارتوانــد حــدهی حــدون وــد 
ت ت ضهانت نهاخد حدهی ود   ؛ دار را حدون ود 

تضاون وی ،ههشنحن  ت دارتواند حدهی ود  دار حـا ػوـان بيشـتر را حه صـورت وـد 
کهتر ضهانت نهاخد که در وسـاجل  - فرقی بين دو قسن ضهانت ،و در حكن وغکور خا 

 .  نحست - عکر شد« 5553و  5554»

 ضهانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی 

کـــه اػ وضوهـــات  . 1114 مسأله گــر حـــدهكار فقحــر حاشـــد و شصصــی ضـــهانت نهاخــد  ا
ی را حـــه طلجكـــار بپـــرداػد - ظـــالنواننـــد ظهـــس خـــا ػکـــات خـــا رد  و - شـــرعی ، حـــدهی و

ی ثاحت نهی  .  شودضهانت وغکور صححح نحست و تكلحفی اػ این حاحت بر عهدۀ و

 ضهانت پرداخت وجوهات شرعی 

ــۀ حــدهكار ظهــس خــا ػکــات حاشــد . 1115 مسأله گــر حــدهی ثاحــت در عو  فــرد دخگــر ، ا
ی ضـهانت نها نهی کن شـرع خـا وکحـل و ؛ خـدتواند حدهی وغکور را حدون اعن و قجول حـا

ی حســب وصــلحت ضــهانت وــغکور را قجــول  ــا وکحــل و کن شــرع خ ولــی طنانشــه حــا
 .  اشكال ندارد ،نهاخد
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 ضاون بودن فرد در ووارد درخواست عهل از ديگری 

ـــــی را حصواهـــــد . 1116 مسأله گـــــر انســـــان اػ دخگـــــری انســـــام عهل ـــــاون بـــــودن  ،ا ض
کار درظواست کـه در فصـل  ههان - کننده نسجت حه اضرت   - عکـر شـد« اضـاره»طـور 

 : ت داردصور سه

کار اػ او ظواسته شده .الف که  ت انسام دهد ،کسی   ؛ آن را حه قصد وسانح 
کننده ضـاون طحـزی نحسـت ،در این صورت ل تصـهحن هرطنـد  ،درظواست  اػ او 

ی دستهزد حدهد کار حه و  .  داشته در وقابل انسام 

ـــت حاشـــد .ب کـــه  خعنـــی قرخنـــه و نشـــانه، ظـــاهر حـــال بـــر وسانح  ای در بـــين حاشـــد 
کــار حــهحفههانــ ــانی اػ فــرد ظواســته شــده د انســام آن  کــار ظواســته ، طــور وس  وثــل آنكــه 

که وعهواًل حدون دستهزد انسام وی، شده کارهایی حاشد   ؛ شود اػ 
 .  ضاون نحست، در این وورد هن فرد 

ــه قصــد  .ج ــده ح ــته ش کــه اػ او ظواس ــاری را  ک ــالی نجاشــد و فــرد  ــانه و ظــاهر ح نش
ت انسام نداده حاشد  ؛ وسانح 

کـار  ضاون اضـرت وی کننده فرد درظواست ،ر این صورتد کـه  کسـی  حاشـد و حـه 
کنندههرطند  ،شوداػ او ظواسته شده حدهكار وی ت قلجی فرد درظواست  انسام ، نح 

کار حه انی حاشد آن   .  طور وس 
گــر انســان اػ دخگــری حصواهــد وــثاًل وــالی را اػ طــرف او صــدقه دهــد . 1117 مسأله در ، ا

ت حـه حـدل وجلـغ صـدقه کننده نسـج فرد درظواست وورد ضاون بودن خا ضاون نجودن
 . شود های وسألۀ قجل ضاری وی صورت، ط دخگریداده شده توس

ــی  . 1118 مسأله ــرض عقالی ــا غ ــلحت خ ــت وص ــه ضه ــثاًل ح ــی و ــه شصص ــردی ح ــر ف گ ا
خا بيانداػ»: حگوخد کـار ، «ون ضاون آن هستن، کاالی ظوخش را در در ی این  طنانشه و

گردخـده  کاالی وغکور وی کننده ضاون فرد درظواست، را انسام دهد حاشد و حدهكار 
ی بپرداػد 1و حاخد حدل آن را  .  حه و

                                                           
توضحح اووال وثلی و قحهـی ؛ در اووال وثلی و قحهت آن در اووال قحهی است وثل آن، وال . ونظور اػ حدل1

 . شودعکر وی« 5353و  5352»در وساجل 



 

 حواله دادن

 تعريف و شرايط اصل حواله
ـــه» . 1119 مسأله ـــه در آن« حوال ک ـــراردادی اســـت  ـــرای ، ق ـــار ظـــود را ب ـــدهكار طلجك ح

ی )ودیون( است حـه  ۀ و خافت طلجش حه شصص دخگری ارضاع دهد تا آنشه در عو  در
گردد  ۀ آن شصص ونتقل  که حه او حوالـه شـده عو  و طلجكار طلب ظود را اػ شصصی 

 .  وطالجه نهاخد
کسـی »، «حوالـه دهنـده»؛ شود ط سه طرف ونعقد ویقرارداد حواله توس . 1111 مسأله

که حه او حواله داده وی»و « شود که حواله داده وی  1.«شودشصصی 
ق خافتن حواله  که حه او حواله شده اسـت حـدهكار وـی، حعد اػ تحق  شـود  شصصی 

ل وطالجه نهاخد نهی ر طلجكارو دخگ  .  تواند طلب ظوخش را اػ حدهكار او 
ـق شـدنش وی 2«عقد»حواله  . 1111 مسأله اػ « اخسـاب»الػم اسـت ، حاشد و بـرای وحق 

شــده )طلجكــار( و هــن  ط فــرد حوالــههــن توسـ« قجــول»دهنــده )حــدهكار( و  طـرف حوالــه

                                                           
ک« ححلو». حواله دهنده 1 که حوالـه داده وـیو  کـه حـه او حوالـه داده ویو شصصـ« حـالو»شـود سی  شـود  ی 

 .  شودناوحده وی« حال علحهو»

 . توضحح داده شد« 53»وعنای عقد در وسألۀ . 2
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که حه او حواله شدهتوس گحرد، ط شصصی  ول حه کند اخساب و قج و فرقی نهی صورت 
 1.صورت لفظی حاشد خا عهلی

کـه حـه او حوالـه، توانـد حوالـه را قجـول نكنـد طلجكـار وـی . 1112 مسأله کسـی  گـر طـه   ا

کوتاهی ننهاخد غنی، شده  .  و ثروتهند حاشد و در پرداظتن حواله هن 

 شرايط سه طرف قرارداد حواله
که بر او حواله وی . 1113 مسأله  (شـود سه طرف حواله )حدهكار و طلجكار و شصصی 

قل حاشند و نحز سفحه نجوده و حواله و قجول آن را حا قصد و اظتحار انسـام حاخد حالغ و عا
 ؛ دهند

حواله دهنده )حدهكار( و فرد حوالـه شـده )طلجكـار( حاخـد ضـزء سـایر  ،عالوه بر این
ف در اووال ظود وهنوع که اػ تصر  س( نجاشـندند و)وان2هستند  کسانی  وگـر آنكـه ؛ فل 

که حه او حواله شده حه حوال ه دهنده حدهكار نجاشد )حواله بر بریء صـورت شصصی 
که د س حاشدر این صورت طنانشه حواله دهنده وگرفته حاشد(   . اشكال ندارد ، فل 

کـه دیـن حـه او حوالـه وـیو . 1114 مسأله س بودن شصصی   ،شـود )شـصص ثالـث(فل 
 ؛ اشكال ندارد

ــه  کن شــرع حكــن حــه  طنانشــه حوالــه را ،الجت  کــه هنــوػ حــا کــرده حاشــد  ػوــانی قجــول 
ی )کـه قـرار اسـت  فرد حواله شده )طلجكـار( ضـزء، ستگی او نكردهورشك طلجكـاران و

گـر قجـول حوالـه حعـد اػ صـدور ؛ آخـداووال او بين آنان تقسحن شـود( حـه حسـاب وـی ـا ا او 
کن شرع بوده  .  آخدفرد حواله شده ضزء طلجكاران وغکور حه حساب نهی، حكن حا

گرشاخان عکر است،   کـه حـه طلجكار اطالع اػ ورشكست ا گی خا فقحر بـودن شصصـی 
 .  شود عکر وی« 5542»حكن آن در وسألۀ  ،او حواله شده نداشته

                                                           
که آن را حه قصد حواله اوضا نهاخند. 1  . هرطند حا نوشتن وكتوبی 

 .  شودعکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضححات وربوط حه این افراد. 2



    / دادن حواله 

 شرايط حواله

 بدهی در ذّوۀ حواله دهنده ثابت باشد  
که در هنگام انسام آن . 1115 مسأله حوالـه دهنـده ، حواله در صورتی صححح است 

ۀ او ثاحت شده حاشد حدهكار بوده  شرعاً   .  و دین در عو 

ه ثاحـت نشـدهحوا ،حنابراین  که هنوػ در عو  هرطنـد سـجب آن  - له نسجت حه دخنی 
 :  شود برای این صورت دو وثال عکر وی؛ صححح نحست - حاصل شده حاشد

کنـد .1هثال  در ایـن صـورت تـا وقتـی قـرض ؛ فرد حصواهد وجلغـی اػ دخگـری قـرض 
که آنشه را حعد نهی 1،نگرفته ًا قـرض تواند شصص وغکور را حه فرد دخگر ی حواله دهد 

 .  اػ او حگحرد، دهد وی
ــد .2هثففال  ــه دخگــری حگوخ ــرد ح گــر»: ف کنــی ا ــو ، گهشــدۀ وــرا پيــدا  ــه ت فــالن وجلــغ ح

گهشـده را پيـدا  ،در این صورت؛ «پرداػم وی حواله دادن شصص وغکور قجل اػ اخنكه 
 .  حاشد صححح نهی ،کند

ـــــۀ  ،شـــــود آنشـــــه حوالـــــه نســـــجت حـــــه آن انســـــام وی . 1116 مسأله حاخـــــد دیـــــن در عو 
   ؛ حاشد دهنده حواله

ه ـه الػم نحسـت فقـط پـول حاشـد ،الجت  حلكـه حوالـه دادن اوـوال ؛ دین و حـدهی بـر عو 
که فرد حه صـورت ؛ دخگر نحز صححح است گندم خا برنسی  طه اخنكه عحن حاشد وانند 

ـه حـدهكار اسـت ی در عو  خـارت خـا  2،خـا ونفعـت، کل  خـا عهـل واننـد دوظـتن لجـاس خـا ز
ـۀ  کـه بـر عو  کـه حـدهكار فقـط ظـودش آن را انسـام فـرد آوـد قراجت قرآن  ه و شـرط نشـده 

 .  دهد
                                                           

ـ. 1 ق قـرض و اشـتغال عو  گحرنـده اػ حاحـت آن ۀاػ ضهله شراخط تحق  قـجض و تحویـل عـحن وـال قـرض ، قـرض 
ی است  . داده شده حه و

کـه در وسـألۀ . 2 ـه )حـا توضـححی  ی در عو  کل  ـه « 65»وانند اخنكه فردی واشحنی را حه صورت  ـی در عو  کل  بـرای 
ن حــه وســتأضر اضــاره دهــد ،عکــر شــد( ت وعــح  ی را حــه شــصص دخگــری در وــورد حــدهی ســاس ؛ بــرای وــد  و

 .  ظوخش )ونفعت واشحن( حواله دهد
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گر وعاوله . 1117 مسأله ـها فروشـنده را نسـجت ، واقـع شـود و ظرخـدار 1ای بر ثهـن در عو 
وعلــوم شــود وعاولــۀ   طنانشــه حعــداً ، حــه ثهــن وعاولــه حــه شــصص دخگــرى حوالــه دهــد

 . آخد حواله نحز حاطل حه حساب وی، وغکور حاطل بوده

گــر فروشــنده کــه در ط، ههــحن طــور ا لجكــار ظــوخش را بــر ظرخــدار )بــر اســاس ثهنــی 
کنـد و حعـد  فرض صححح بودن وعاوله ی طلجكار بود( حواله دهـد و او هـن قجـول  اػ و

 2؛حاشد حواله حاطل وی، وعلوم شود وعاوله حاطل بوده و ثهن را طلجكار نحست

ــه گــر وعاولــه حــه صــورت صــححح ونعقــد شــده ،الجت  ، ولــی حــه ســجب وضــود ظحــار ،ا
این اوـر ووضـب حاطـل ، ود خا آنكه طرفحن حا رضاخت هن وعاوله را ؤقاله نهاخندفسز ش

 .  گردد شدن حواله نهی

 جنس و وقدار حواله در واقع وعّحن باشد 
گــر در هنگــام حوالــه . 1118 مسأله ن  ،ا ضــنس و وقــدار وــال وــورد حوالــه در واقــع وعــح 
  . حواله صححح نحست،  نجاشد

کسـی  ،حنابراین گر وـثاًل  گنـد 555ا وحلحـون تووـان حـه دخگـری حـدهكار  3م و کحلـوگرم 
ــه او حگوخــد ن نكنــد« خكــی اػ دو طلــب ظــود را اػ فالنــی حگحــر»: حاشــد و ح ، و آن را وعــح 

 .  حواله صححح نحست
ن حاشـد . 1119 مسأله گر ضنس خا وقدار حدهی در واقع وعـح  ولـی حـدهكار و طلجكـار ، ا

ر دفتـر نوشـته د وثل اخنكه طلـب فـرد، در ووقع حواله دادن اػ آن اطالع نداشته حاشند
ــدن دفتــر  ــدهكار پــيش اػ دخ ــد و ح ات طلــبشــده حاش  و اطــالع اػ وقــدار و ظصوصــح 

کنـد، طلجكار حوالـه صـححح ، او را حه شصص دخگری حواله دهد و آن شصص قجـول 
 .  است

                                                           
ه. 1 ه و ثهن در عو   . شود فههحده وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل  ،وعنای دین در عو 

ل وسأله. 2 کـه « ححلو»، حدهی شود حدهی وضود نداشته )ونظور وعلوم وی، در حقحقت در صورت او  است 
گر م وعلـوم ویحواله نسجت حه آن صورت  ، شـود طلجـی وضـود نداشـته اسـت )ونظـور فته( و در صورت دو 

گرفته بود(« حال علحهو»طلب  ی صورت  که حواله بر اساس آن حه و  . است 



    / دادن حواله 

 وطالجه وورد حواله از حواله دهنده
کـرده )ُوحـال علحـه( حـه  . 1121 مسأله که حـه او حوالـه شـده و حوالـه را قجـول  کسی  گر  ا
ی قجـل اػ پـرداظتن وـورد حوالـه  - تواند وی، دهنده )ُوححل( حدهكار نجاشدحواله  حت 

کند - حه طلجكار که حـه او حوالـه  وگر، وقدار آن را اػ حواله دهنده وطالجه  آنكه طلجی 
ت ت کـه در ایـن صـورت نهـی، دار بـودهشده وـد  وقـدار ، توانـد قجـل اػ تهـام شـدن وـد 

کرده حاشد، خدنها حواله را اػ حواله دهنده وطالجه  .  هرطند آن را پرداظت 

ی حواله  ،ههحن طور  که حه و که حواله دهنده در ضهن حواله حا فردی  در صورتی 
که قجـل اػ پرداظـت وـورد حوالـه حاخـد حـه ، آن را اػ او وطالجـه ننهاخـد، شده شرط نهاخد 

کند 1شرط  .  عهل 

کــه حــه او حوالــه شــده اســت  . 1121 مسأله گــر طلجكــار طلــب ظــود را حــه شصصــی  ا
کنـد خـا وقـداری اػ طلـب ظـود را حـه او بجصشـد ،ال علحه()ُوح کهتر صـلح  ، حه وقدار 

ی فقط ههان وقدار را وی  .  تواند اػ حواله دهنده وطالجه نهاخد و

گـــر فـــ. 1122 مسأله ، طلجكـــار را بپـــرداػد رد حوالـــه دهنـــده )ُوححـــل( ظـــودش طلـــبا
که حه او حواله شده )ُوحال علحه(  2حه حواله دهنده حـدهكار بـوده، طنانشه شصصی 

کـه وـورد حوالـه را بپـرداػد کـرده  حوالـه دهنـده ، و ظودش اػ حواله دهنـده درظواسـت 
کرده اػ او وطالجه نهاخد وی که پرداظت     ؛تواند وقداری را 

ــــه  ــــب را پرداظت ــــدون درظواســــت او طل ــــر ح گ ــــی ا ــــدهكار حــــه ، ول ــــه او ح خــــا اخنك
که داده نهی 3،دهنده نجوده حواله ی وطالجه نها، تواند طحزی را   .  خداػ و

گـــر فـــردی نـــزد وکحـــل خـــا اوـــحن . 1123 مسأله نـــی )حـــه صـــورت عـــحن ، ظـــود ا وـــال وعح 
ی حدهـد بـر ، شصصی( داشته حاشد و طلجكارش را بـر او حوالـه دهـد تـا آن وـال را حـه و

                                                           
که در وسألۀ طه اخنكه حه این شرط تصرخح شده حاشد خا حه صورت. 1 لحـاظ ، عکر شـده« 354»های دخگری 

 .  شده حاشد

 . شصص ودیون واقع شده حاشدحواله نسجت حه  ،حه عجارتی. 2

 .  حواله بر بری و شصص غحر ودیون واقع شده حاشد ،حه عجارتی. 3



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

را حـه طلجكـار تحویـل  آن وـال ،وکحل خا اوحن واضـب اسـت در صـورت اطـالع اػ حوالـه
 ؛ دهد

تـی اػ تحویـل آن اوتنـاع ور حـدهی و دیـن حوالـه دهنـده ، ػدولی طنانشه حـه هـر عل 
ی را دارد  . ههشنان حاقی است و طلجكار حق  رضوع حه و

 فسخ حواله
حواله دهنده )ُوححل( و ، حواله عقد الػم است و حعد اػ واقع شدن آن . 1124 مسأله

که حه او حواله شده  .  توانند حواله را حه هن بزنند است )ُوحال علحه( نهی کسی 

ا حكن فسز طلجكار حه صورت عیل   :  استاو 

که حه او حواله شده در هنگام حواله .الف  توانایی پرداظت وورد حوالـه را ، کسی 
 ؛ هرطند حعدًا فقحر شده و نتواند آن را بپرداػد ،داشته حاشد

ـــه شـــده .ب ـــه او حوال کـــه ح ـــه ،کســـی  ـــدرت پرداظـــت ، در هنگـــام انعقـــاد حوال ق
 ؛ ولی طلجكار اػ این اور اطالع داشته حاشد ،نداشته

کند طلجكار نهی ،دو صورت )الف و ب(در این   .  تواند حواله را فسز 
که حه او حواله شده در هنگام انعقاد حواله .ج قـدرت پرداظـت نداشـته و ، کسی 

 ؛ طلجكار اػ این اور اطالع نداشته حاشد
ب ظـود ـــتواند حواله را حه هـن ػده و فسـز نهاخـد و طل طلجكار وی ،در این صورت 

ــه دهنــده حگ خافــت ؛ حــردرا اػ حوال کــه طلجكــار اســتحقاق در ــه طنانشــه در وقتــی  الجت 
ی توانایی پرداظـت حـدهی حاصـل شـده حاشـد 1،طلب ظوخش را دارد ثجـوت ، برای و

ن وــورد تــرک ــــوحــل  اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در اخ، حــق  فســز
 .  ودــنش

کـه حـه او حوالـه شـده . 1125 مسأله گر حدهكار و طلجكار و شصصـی  خـا خكـی اػ آنـان  ا

                                                           
ت حاشد ،استحقاق وغکور. 1 که طلب حدون ود  ت هنگاوی است  ػوـان پرداظـت ، دار بـودهخـا طنانشـه وـد 

 .  آن فرا رسحده حاشد



    / دادن حواله 

گغاشـته، ای ظود حق  حه هن ػدن و فسز حواله را قرار دهنـدبر کـه  ، انـد وطـابق قـراری 
 .  حه هن بزنند توانند حواله را وی

 قجول حواله در ازای دريافت وجلغ

که بر او حواله وی . 1126 مسأله تواند حا توافق و رضـاخت حوالـه دهنـده شود ویکسی 
کند ،در قجال قجول حواله خافت  ی در    1.وجلغی اػ و

ــق اوــر وــغکور طــرفحن وــیر اســت، شــاخان عکــ تواننــد اػ قراردادهــای عیــل بــرای تحق 
 :  استفاده نهاخند

ق حواله حـه عنـوان  وثاًل حواله؛ «وصالحه»استفاده اػ قرارداد  - دهنده قجل اػ تحق 
کننده )ُوصاِلح( حگوخد ۀ ظـودموصالحه وی»: صلح  در اػای  ،کنن فالن وجلغ را بر عو 

کنیوغکور را ق  اخنكه حوالۀ که حه او حواله شده« جول  حه عنـوان ُوتصـاِلح ، و شصصی 
 .  قرارداد صلح را قجول نهاخد

شــود و ُوصــالح نحــز وجلــغ وــورد بــر ُوتصــالح قجــول حوالــه الػم وــی ،در ایــن صــورت
ی حدهكار وی  .  شودصلح را حه و

کـه حـه او« ُضعاله»استفاده اػ  - ق حواله حه شصصی   وثاًل حواله دهنده قجل اػ تحق 
گر»: حگوخد، شود حواله وی    .«پرداػمفالن وجلغ حه تو وی ،این حواله را بپغیری ا

ی ، حوالــه دهنــده، پــس اػ پــغیرفتن حوالــه ،در ایــن صــورت ــغ وــغکور را حــه و وجل
 .  شود حدهكار وی

                                                           
کـه بـ« قجـول حوالـه»در اػای  - در صـورت توافـق - ایـن وجلـغ. 1 ـق وـیحـه شصصـی   و گحــردر او حوالـه شـده تعل 

ی وــی، وجلــغ وــغکور کــه و ــه حــه وســألۀ غحــر اػ وــال خــا وجــالغی اســت  اػ حوالــه دهنــده « 5545»توانــد حــا توض 
 .  وطالجه نهاخد





 

 کفالت
کفالت  تعريف و شرايط اصل 

ـی« کفالت» . 1127 مسأله که حق  د شود شصصی را  که فرد وتعه  وـالی خـا  - آن است 
کند هر وقت صاحب حق، بر عهدۀ او است - 1لیغحر وا وـثاًل ؛ حصواهد نزد او حاضر 

که هر وقت طلجكار حصواهد د شود  ی حاضر نهاخد، فرد وتعه   .  حدهكار را نزد و
ی بر عهدۀ او است  که حق  کفالـت حـه نفـع او « وكفـول»حه شصصی  کـه  کسـی  و حـه 

گرفته  د وی« لهوكفول »صورت  که این طور وتعه  کسی   .  گوخند وی« کفحل»شود  و حه 

کفالـــت بـــرای دخگـــران حـــه ظـــودی ظـــود )و حـــا صـــرف نظـــر اػ  . 1128 مسأله اقـــدام حـــه 
کفالــــت عنــــاوین دخگــــر( وكــــروه اســــت و اػ اوــــام صــــادق کــــه  ، رواخــــت شــــده 

 2.غراوت و پشحهانی است، ظسارت واخۀ
کفالــت وــال بــر عهــدۀ وكفــول ثاحــت حاشــد . 1129 مسأله گــر در هنگــام   ،)وــثاًل فــرد، ا

کا گرفته خا   ؛ کفالت صححح است، طور نسحه ظرخده( الیی را حهوجلغی را قرض 

کفالــت  ــا طنانشــه در هنگــام  ی ثاحــت نشــده، او  ولــی ســجب آن  ،وــالی بــر عهــدۀ و
                                                           

که بر عهد. 1 کـه بـر عهـد ۀوانند وجلغ قرضی  گحرنده است خـا ثهـن وعاولـه  عحنـی را  ظرخـدار اسـت خـا ۀقرض 
ی را دارند هدکه غاصب حاخد تحویل والكش د که اولحای وقتول حق  قصاص و کردن قاتل   . خا حاضر 

 .  3253ح ،«الكفالة»حاب  ،75ص ،3ح ،هى ال يحضشه الفمیه. 2
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ق شده حاشد ت  - 1واننـد عـوض )ُضْعـل( در ُضعالـه قجـل اػ انسـام عهـل - وحق  صـح 
 2.کفالت حدنی وحل  اشكال است

ـق شـدنش وی 3«عقد»کفالت  . 1131 مسأله « سـاباخ»سـت الػم ا، حاشد و بـرای وحق 
( و« وكفول له»ط توس« قجول»و « کفحل»اػ طرف  واضـب حنـابر احتحـاط  )صـاحب حـق 

گحـرد «وكفــول»ط عـالوه بــر آن قجــول توســ کنــد اخســاب و قجــول حــه  و فرقــی نهی صــورت 
 4.صورت لفظی حاشد خا عهلی

کفالت  شرايط سه طرف 
و حاخـد حـالغ  5،«وكفـول»و ههـحن طـور  «وكفـول لـه»و  «کفحـل»خـک اػ  هر . 1131 مسأله

کفالت و قجول آن را حا قصد و اظتحار انسام دهند  .  عاقل حاشند و 
کـردن وكفـول را  ،کفحل عالوه بر شراخط وسألۀ قجل . 1132 مسأله حاخد توانایی حاضـر 

ف در  کـردن حـدهكار )وكفـول( نحاػونـد تصـر  کـه حاضـر  داشته حاشـد و نحـز در صـورتی 
کفحــل حاشــد ف در، وــال  کــه اػ تصــر  کســانی  ی )کفحــل( حاخــد ضــزء ســایر  ظــود اوــوال  و

س(وهنوع هستند )وانند سفحه و و  .  نجاشد 6فل 
ی بر عهـدۀ دخگـری داشـته . 1133 مسأله ۀ ناحالغ خا وسنون خا سفحه حق  گر حش  ، حاشـد ا

کفحل حگحرد    7.برای ولی  شرعی او ضایز است برای حق  وغکور 

کن شــرع  . 1134 مسأله کــه الػم اســت ضهــت ورافعــۀ شــرعی نــزد حــا کســی  کفالــت اػ 
                                                           

 . استحقاق حق  الزحهه )ُضْعل( بر عهدۀ ضاعل ندارد ،عاول در ُضعاله قجل اػ انسام عهل. 1

کفالت والی صححح است. 2 ا  که ،او  که فرد ضاون شود  طنانشه ضاعل حعـد اػ انسـام عهـل  حدین صورت 
ی آن را بپرداػد ،عاول را نارداػد ۀحق  الزحه کفالت والی را  ؛و که توضـحح وی« ضهان ادا»این نوع  ناوند 

 .  عکر شد« 5553»در وسألۀ  ،آن

 . توضحح داده شد« 53»در وسألۀ  ،وعنای عقد .3

کفالت اوضا نهاخ. 4 که آن را حه قصد   . ندهرطند حا نوشتن وكتوبی 

 . واضب استحنابر احتحاط  ،لزوم این شراخط در وكفول. 5

 .  شودعکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضححات وربوط حه این افراد. 6

گـرفتن وســتلزم هزخنـۀ وـالی حاشـد. 7 کفحـل  کـه  فات ولـی  شـرعی در وــال ، شـاخان عکـر اسـت در وـواردی  تصـر 
که در فصل ، وحسور  .  شودعکر وی «َحْسر»حاخد حا رعاخت شراخطی حاشد 



    / کفالت 

ی تـولـی نهـی؛ صـححح اسـت 1حاضر شود کـه بـر عهـدۀ و کسـی  « حـد  خـا تعزیـر»وان اػ 
کفالت نهود در وورد اضرای حد، است  .  خا تعزیر 

کفالت  ساير احکام 

 کفحل از  وقدار وال  عدم لزوم اطالع 
گرفتــه حاشــد . 1135 مسأله کفالــت نســجت حــه حــق  وــالی صــورت  گــر  لــع بــودن وط، ا

 .  کفحل اػ وقدار وال الػم نحست

 کفالت وّدت  دار يا بدون وّدت بودن 

گر  . 1136 مسأله ( بـودها ت )حـال  که بر عهدۀ وكفول ثاحت اسـت حـدون وـد  ی  خـا  حق 
ت آن فرا رسحده حاشد ت کفالت حه، ود   ؛ صححح است - هر دو - دارطور حال  و ود 

ت ا طنانشه حق  وغکور وـد  ت، دار حاشـداو  کفالـت حـه ههـان صـورت وـد  دار تنهـا 
ن حاشد ت آن وعح   .  صححح است و الػم است ود 

تشــاخان عکــر اســت،  کفالــت وضــود طنانشــه قحــد و شــرطی در وــورد وــد  دار بــودن 
کفا کفالــت ، طلــق( ونعقــد شــودلــت اػ ایــن ضهــت حــدون قحــد و شــرط )ونداشــته و 

ت وحسوب وی  . گردد حدون ود 
ت بــوده . 1137 مسأله کفالــت حــدون وــد  گــر  ت ا تش فرارســحدهخــا وــد  ، دار بــوده و وــد 

کفحـل حصواهـد وكفـول را فـصاحب حق  )وكفول لـه( وـی کنـدتوانـد اػ  و در  ورًا حاضـر 
ت کفالـت وـد  که  ت فـرا ایـن درظواسـت حعـد اػ، دار حاشـدصورتی  ضـایز ، رسـحدن وـد 

 .  است

  کردن و تحويل وکفول  حاضر 
کفالـــت و درظواســـت صـــاحب حـــقحعـــد ا . 1138 مسأله ـــق  ، )وكفـــول لــــه( ػ تحق 

                                                           
کن شرع وضود دارد ،حه عجارت دخگر. 1 که علحه او استحقاق حضور در نزد حا  .  کسی 
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کف، طنانشــه وكفــول حاضــر حاشــد ــر  ــه صــاحب حــقب ی را ح کــه و  حــل واضــب اســت 
کـه صـاحب حـقطنانشـه او ر له( تسلحن نهاخـد و )وكفول بـر او  ا تحویـل دهـد طـورى 

کاول ط  کند تسل  د ظوخش عهل نهوده و دخگر وظحفه، پيدا   ؛ ای نداردکفحل حه تعه 

کـه شـاول احضـار وكفـول بـرای ػوـان کفالـت طـوری بـوده  ـت  کحفح  هـا و وگر آنكـه 
د حاشد ت  ،که در این صورت؛ دفعات وتعد  ـد ظـوخش در وـد  کفحل حاخـد حسـب تعه 

ر شده عهل نهاخدو  .  قر 
کــه واضــب اســت او را تحویــل  . 1139 مسأله کفحــل اػ تحویــل وكفــول در ػوــانی  گــر  ا

کن شـرع وراضعـه نهاخــد و اػ او وـی صـاحب حـق، ظـوددارى نهاخـد، دهـد توانـد حـه حـا
گـر آنشـه  کنـد و ا کـه اقـدام حـه احضـار وكفـول  ی را نهاخد تا ػوانی  درظواست حجس و

کـه، گـری حاشـد )واننـد حـدهی(عهدۀ وكفول است قابل ادا اػ طـرف دخ بر  در صـورتی 
 .  شودکفحل حدهی ودیون را بپرداػد رها وی

ــد ا . 1141 مسأله ــقحع ــاحب ح ــت ص ــت و درظواس کفال ــق  ــه( ػ تحق  ــول ل ــر ، )وكف گ ا
کـردن ، وكفول غاخب حاشد کفحـل حاضـر  که وحل  او وعلـوم اسـت و بـراى  در صورتی 

ی ، حه انداػۀ رفت و آودش برای احضار وكفول، او وهكن حاشد وهلـت ، )کفحل(حه و
حـا ، شود و طنانشه وهلت وغکور ساری شده و او را حـدون عـغر حاضـر نكنـد داده وی

که در وسأله قجل عکر شد ػندانی وی   .شود توضححی 
ـش نـاوعلوم حاشـد . 1141 مسأله گر وكفول غاخب بوده و وحل  گونـه ، ا کـه هـحر  طـوری 

ـف نکفح، ظجرى اػ او نجوده و اوحدى حه خافتنش نجاشد شـود و  هیل حـه احضـار او وكل 
ی نحز نهیو  ؛ گرددلزم حه پرداظت حدهی و

کوتاهی او حاشد وگر  احضـار وكفـول را  وثاًل صـاحب حـق؛ آنكه این اور حه سجب 
کــرده و او را احضــار نكنــد تــا  کوتــاهی  کفحــل هــن حــا وضــود توانــایی  کفحــل حصواهــد و  اػ 

کنــد کفحــل را ودر ایــن صــورت وــی، اخنكــه وكفــول فــرار  حــدهی  لــزم حــه پرداظــتتــوان 
 .  نهود

کند  کفحل حاخد . 1142 مسأله اػ هر راه و روش وشروعی براى احضار وكفول استفاده 



    / کفالت 

کـه توانـایی ایـن اوـر را دارد نحـاػ داشـته و کهک شصص خا نهادی  رضـوع  و طنانشه حه 
کهک حگحرد، حه آن وفسدۀ دخنی نداشته حاشد  .  الػم است اػ شصص خا نهاد وغکور 

کـردن او  . 1143 مسأله گر وكفول غاخـب بـوده و حاضـر  ، نحـاػ حـه هزخنـه داشـته حاشـدا
کـرده، کفحل است ۀهزخنۀ آن بر عهد   وگر اخنكه هزخنه را حه درظواست وكفول صـرف 

ـــت نحـــز نداشـــته کفحـــل قصـــد وسانح  توانـــد آن را اػ وكفـــول  کـــه در ایـــن صـــورت وی، و 
 .  وطالجه نهاخد

  کفالت و ووارد به هن خوردن آن  فسخ 

کفحــ کفالــت عقــد الػم اســت . 1144 مسأله وگــر ؛ ل ضــایز نحســتو فســز آن اػ طــرف 
گحرد کفحل حق  فسز قرار داده شده حاشد خا ؤقاله صورت   . آنكه برای 

 : ػند کفالت را حه هن وی، وورد عیل خكی اػ پنذ . 1145 مسأله
د ظوخش عهل نهاخد و وكفول را نزد وكفول له :اّول کـه  - کفحل حه تعه  حـا شـراخطی 

گرفته کفالت صورت  که  تی  کحفح  کند - عکر شد و وطابق حا     .حاضر 
که قجاًل عکر شد - وكفول ظودش نزد وكفول له :دّوم  حاضر شـود  - حا توضححاتی 

ی اضجـار - خا آنكه وكفول له وكفول را گحـرد - حه ظواستۀ ظـودش خـا اػ رو ، در اظتحـار 
ی استحفا نهاخد که حتواند حق  ظود را اػ و  .  طوری 

ی داده شود :سّىم گر طلجی داشته وص، حق  وكفول له حه و  .  ول شودوثاًل ا
ـه  وكفول له اػ حق  ظود حگغرد )وثل اخنكـه طلجكـار حـدهكار را بـریء :چهاسم الغو 

ی بجصشــد( خــا آن را حــه طریــق وشــروعی )وثــل صــلح خــا  نهاخــد و طلــب ظــوخش را حــه و
 .  فروش خا حواله( حه دخگری انتقال دهد

کفحل حهحرد :پًدن گر وكفول له حهحرد، وكفول خا  حاقی کفالت حه حال ظود ، ولی ا
ی ونتقل وی است  . شودو حق  وكفول له حه ورثۀ و

ـه  :ششن کفالت بـریء الغو  کفحل را نسجت حه  کفالت دست بردارد و  وكفول له اػ 
 .  نهاخد
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 کفالت در ازای دريافت وجلغ  قجول 

کفحل وـی . 1146 مسأله که  توانـد حـا توافـق و رضـاخت وكفـول در قجـال شـود وـیکسی 
کفالت کند ،قجول  خافت  ی در    .وجلغی اػ و

ــق اوــر وــغکور طــرفحن وــیاخان عکــر اســت، شــ تواننــد اػ قراردادهــای عیــل بــرای تحق 
 :  استفاده نهاخند

ــه عنــوان ؛ «وصــالحه»اســتفاده اػ قــرارداد  - کفالــت ح ــق  وــثاًل وكفــول قجــل اػ تحق 
کننده )ُوصاِلح( حگوخد ـۀ ظـودم در اػای وصالحه وی»: صلح  کنن فالن وجلـغ را بـر عو 

کفالت وغکور را قج کنیاخنكه  کفحل« ول  که حه او  حه عنـوان ، ودش گفته وی و شصصی 
   .تصاِلح قرارداد صلح را قجول نهاخدو

کفالـت الػم وـیبـر و ،در این صـورت و ُوصـاِلح نحـز وجلـغ وـورد  شـودتصـاِلح قجـول 
ی حدهكار وی  .  شودصلح را حه و

کفحـل حگوخـد ؛«ُضعالـه»استفاده اػ  - کفالـت حـه  ـق  گـر»: وـثاًل وكفـول قجـل اػ تحق   ا
کفالــت را بپــغیری کــه در ایــن صــورت پـــس اػ ؛ «پــرداػمفــالن وجلــغ حــه تـــو وــی ،ایــن 

کفالت ی حدهكار وی، پغیرفتن   .  شودوكفول وجلغ وغکور را حه و

 کفالت کفحل از   شرط پرداخت وجلغ در ازای تخّلف 
کفحـل اػ  . 1147 مسأله کفحـل شـرط نهاخـد طنانشـه  کفالـت حـا  گر وكفول له در عقـد  ا

ــدات ظــوخش د ــف نهاخــدعهــل حــه تعه  حاخــد فــالن وجلــغ ، ر تحویــل دادن وكفــول تصل 
ی بپرداػد اشكال ندارد ن را حه و   1.وعح 

                                                           
کفالت لحاظ وی« شرط فعل»پرداظت وجلغ وغکور حه صورت . 1 کفحـل ؛ شوددر عقد  گـر وكفـول لـه حـه  ـا ا او 

کفالــت حگوخــد ــدات ظــوخش در تحویــل دادن وكفــ»: در ضــهن عقــد  کفحــل اػ عهــل حــه تعه  ول طنانشــه 
ــد ــف نهاخ ــححح  - ناونــدوــی« شــرط نتحســه»کــه طنــحن شــرطی را  - «فــالن وجلــغ وــدیون حاشــد، تصل  ص

 «5» پـاورقی ،«426» صـفحۀو نحـز « 355و  477»نحست؛ فرق شرط فعل و شـرط نتحسـه اػ توضـححات وسـاجل 
 . شود وعلوم وی



 

 وکالت

 تعريف و شرايط اصل وکالت

کارهـای « وکالت» . 1148 مسأله که انسان اووری واننـد انسـام وعـاوالت و  آن است 
کـاال و پـول -وربوط حه آنها  گرفتن  ، و ههـحن طـور وقـف - وثل تحویل دادن و تحویل 

ت که توضحح شراخط آن در وساجل حعد عکر وی، اػدواح، وصح  شود را حه دخگری  طالق 
کند تا اػ طرف او انسام دهد گغار   .  وا

ک کار اػ طرف او انسام ویکسی  لو»شود  ه  گـغار شـده« وک ِ کار حـه او وا که  کسی  ، و 
 . نام دارد« وکحل»

ــق شــدنش وی 1«عقــد»، قــرارداد وکالــت . 1149 مسأله الػم اســت ، حاشــد و بــرای وحق 
گحرد« ساب و قجولاخ»  .  حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

کاالی ظود را حه دخگری حدهد تا اػ طـرف او حفروشـد و او هـن  ،حنابراین گر وثاًل فرد  ا
ق شده است )وکالت و، حه ههحن عنوان آن را حگحرد  .  عاطاتی(وکالت وحق 

کـه وکحـ ل ههحن طور وکالت اػ طریق وكاتجه و نوشـتن قابـل انسـام اسـت و ػوـانی 

                                                           
 .  توضحح داده شد« 53»در وسألۀ  ،وعنای عقد 1
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ـق شـده اسـت، آن را بپغیرد وکحـل وـثاًل در شـهر دخگـری حاشـد و هرطنـد  ،وکالت وحق 
ل حا تأظحر حه دست او برسد  .  نوشتۀ ووک 

ــق و واحســته حــه اوــری نهاخــدتوانــد اصــل وکالــت را و انســان وی . 1151 مسأله وــثاًل ؛ عل 
خز حدهی»: حگوخد گر تا فالن تار کـه ، ام را پرداظـت نكـردم ا تـو وکحـل هسـتی تـا وـالی را 

 ؛ «فروظته و طلجت را اػ آن برداری، د تو اوانت دارمنز

کــه. کنــد پــس تعلحــق در وکالــت آن را حاطــل نهی واحســته نهــودن وــورد و  ههشنــان 
ق وکالت حه اور دخگر هحر اشكالی ندارد تـو »: وثل اخنكه فرد حه ههسرش حگوخد؛ وتعل 

گر شش واه غاجب شدم که ا قه نهایی، وکحل هستی   .  «ظود را وطل 

 ط ووّکل و وکحلشراي
ل حاخد عاقل بوده و حا قصد و اظتحار . 1151 مسأله کند و نحز حق  ، ووک  دخگری را وکحل 

کار وورد وکالت را داشته حاشد  ؛ انسام 

ت سـفحه خـا وپس  که وثاًل حه عل  ـس )ورشكسـته( بـودنفردی   1،وحسـور اسـت، فل 
کنــد نهی ف در اوــوال ظــود وکحــل  ــا بــرا؛ توانــد دخگــری را بــرای تصــر  کارهــایاو  ی وثــل ی 

که سفحه خا و س وساػ حه انسام آن استطالق   .  تواند وکحل حگحرد وی، فل 
کارهـایی وی . 1152 مسأله کـه ظـود وسـاػ حـه  فرد غحر حالغ تنها در  توانـد وکحـل حگحـرد 

کــن ارػش حــا؛ انســام آن حاشــد کــه در وســألۀ  واننــد وعاولــۀ اشــحای  « 535»توضــححاتی 
 .  شد عکر

که حعدًا وسـاػ  انسان وی . 1153 مسأله کاری  وکحـل ، شـود حـه انسـام آن ویتواند برای 
ۀ فـالن ػن تهـام شـد؛ حگحرد که عـد  کند تا ػوانی  او را بـراخش عقـد ، وثاًل فردی را وکحل 

که حعدًا وی  .  براخش حفروشد، ظواهد حصرد کند خا والی را 

وکحل حاخد عاقل بوده و حا قصـد و اظتحـار وکالـت را بپـغیرد و نحـز حتوانـد  . 1154 مسأله
پـس فـرد ؛ سـاػ حـه انسـام آن حاشـداػ نظـر شـرعی هـن ورا انسام دهـد و کار وورد وکالت 

                                                           
 .  شودعکر وی« َحْسر»در فصل  ،رادتوضححات وربوط حه این اف. 1



    / وکالت 

 1.تواند برای ظواندن صحغۀ اػدواح وکحل شود ُوحِرم نهی

ت وکالـت شـر، حالغ بودن وکحـل . 1155 مسأله ـۀ در صـح  ط نحسـت و وکحـل شـدن حش 
ز ناحالغ و ش حاشدهرطند  -هح   2.صححح است - حدون اضاػۀ ولح 

کــافر . 1156 مسأله ــل الػم نحســت وســلهان حاشــند و وکالــت  طــه ورتــد   - وکحــل و ووک 
کافر ، حاشد خا غحر ورتد   و ههحن طـور وکالـت وسـلهان  -طه اػ طرف وسلهان حاشد خا 

کافر صححح است  .  اػ طرف 

ـت سـفحه خـا و . 1157 مسأله که حـه عل  ف در فردی  ـس بـودن وحسـور بـوده و اػ تصـر  فل 
ــس نحســت وی، اوــوال ظــود وهنــوع شــده اســت کــه ســفحه و وفل  کســی  ، توانــد اػ طــرف 

ل او حاشد اینهرطند  ،وکحل شود  .  وکالت وربوط حه اوور والی ووک 

کار وورد وکالت  شرايط 
که وورد وکالت واقع وی . 1158 مسأله  :  حاخد دارای شراخط عیل حاشد، شود کاری 

 ؛ انسام آن اػ نظر شرعی وساػ حاشد .1
که حاخد توس اػ .2  ؛ انسام شود -حدون واسطه  - ط ظوِد فرداووری نجاشد 
 .  ناوعلوم نجاشد .3

 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،واردتوضحح این و

 2 .کار وورد وکالت از نظر شرعی وجاز باشد  انجام 
ام آن وشــروع حاشــد )اػ نظــر حاخــد انســ، گحــرد آنشــه وــورد وکالــت قــرار وی . 1159 مسأله

وعاولۀ وشتهل بر ، وکالت در وعاوالت ربوی. حنابراین، ساػ وحسوب شود(شرعی و
گوشـــت ظـــوک، غـــش   ـــا  ـــد و فـــروش ظهـــر خ ـــد و فـــرو، ظرخ ـــا  -ش وســـایل حـــرام ظرخ ح

                                                           
 . حرام است، زیرا ظواندن عقد بر فرد ُوحِرم. 1

ه. 2 ش و ظوانـدن  ،الجت  وکحل شدن ناحالغ در حعضی اػ ووارد ههشون وعاوله حا وال ظـودش حـه وکالـت اػ ولـح 
کــه در فصــل، عقــد اػدواح خــا صــحغۀ طــالق ضلــد و در « 534» وســألۀ ،«ظرخــد و فــروش» توضــححاتی دارد 

 . آوده است« 424»وسألۀ  ،«طالق»و فصل « 573»وسألۀ  ،«اػدواح»فصل ،طهارم



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که در فصل  فروش وال ووقوفـه حـدون  -عکر شد « وعاوالت حاطل و حرام»توضححاتی 
ػ شرعی  .  صححح نحست ...طالق حدون شراخط شرعی و، وسو 

 1 .که بايد توسوورد وکالت از اووری ن  ط خود فرد انجام شودجاشد 

که حاخد توس . 1161 مسأله ، شـودانسام  - حدون واسطه -ط ظود فرد وکالت در اووری 
کن شــرع -واننــد قســن ظــوردن  و  - وصصوصــًا در اوــور حقــوقی و وناػعــات در نــزد حــا

 .  صححح نحست 1،طور نغر و عهد و اقرار و شهادت و ِلعان و ِظهار ههحن

 - طــه بــرای اخســاب و طــه قجــول -وکالــت در انســام هــر خــک اػ عقــدها  . 1161 مسأله
   .صححح است

ــد انســان وی ،حنــابراین ــرای ظرخ ــد ب ــلح، فــروش، توان ، هجــه )حصشــش(، اضــاره، ص
خــه ، حوالــه، ضــهان، شــرکت، رهــن، قــرض، وســاقات، وزارعــه، وضــارحه، ودخعــه، عار

 .  وکحل حگحرد، اػدواح و نحز ظود وکالت، کفالت

ت . 1162 مسأله براء )حصشـش ا، طالق، ُضعاله، وقف، وکالت در اووری وانند وصح 
کـه خـک اػ عقـدها در وـواردی  فسـز هـر، فعهسقاط حق  شـا، فعهغ حه شظأ، حدهكار(

ل حق  فسز دارد و نحز اسقاط حق  فسز  .  صححح است، ووک 

گـــرفتن انســـان وی . 1163 مسأله ـــرای تحویـــل  ـــد ب تحویـــل دادن در وعـــاوالت و ، توان
ل است    .وانند آن وکحل حگحرد و تحویل وکحل در حكن تحویل ووک 

کـه در قـرض  ،حنابراین کسـی  گر قرض دهنده در عقد قرض وال وورد قـرض را حـه  ا
ق شده است، ده است حدهدگحرن گرفتن وکحل قرض  .  قرض وحق 

توانـــد بـــرای طـــالق دادن  وی - طـــه حاضـــر حاشـــد و طـــه غاجـــب -زوح  . 1164 مسأله
تواند برای طالق حه ظود ػن وکالت دهد تـا ظـودش  حلكه وی؛ ههسر ظود وکحل حگحرد

ق نهاخد، خا حه وسحلۀ وکحلش  .  طالق را وحق 

                                                           
، پـاورقی «555»صـفحۀ  « برظـی اػ احكـام وربـوط حـه اوالد»فصـل ، طهـارمدر ضلـد « ِلعان»توضحح وعنای . 1

م« ِظهــار»توضــحح وعنــای  ،ههــحن طــور؛ شــودعکــر وــی« 5» ــارات»فصــل ، در ضلــد دو  ، «253»صــفحۀ « کف 
 . عکر شد« 3» پاورقی



    / وکالت 

 5 .وورد وکالت ناوعلوم نجاشد 

ن حاشدگح آنشه وورد وکالت قرار وی . 1165 مسأله گر انسان فردی . حنابراین، رد حاخد وعح  ا
کار را وعلوم ننهاخد کند و آن  کارهای ظود وکحل   ؛ صححح نحست، را برای خكی اػ 

ه گر وثاًل حگوخد ،الجت  که خا ظانه براخن حصـری خـا واشـحن و اظتحـار »: ا تو وکحل هستی 
 ؛ «اشكال ندارد، حا ظودت حاشد
کنــدتوانــد فــردی  انســان وی ،ههـحن طــور کارهــای ظــود وکحــل  ، را بــرای انسـام تهــام 

که در وسألۀ   .  عکر شد« 5545»وگر وواردی 

 وظايف و اختحارات وکحل
فات وســاػ وکحــل . 1166 مسأله کارهــا و اوــور وــورد وکالــت و تصــر  ــاه در ، وحــدودۀ  گ

ــــرارداد وکالــــت ــــام انعقــــاد ق ــــح تصــــرخح وی حــــه، هنگ ــــور واض ــــود خــــا اخنكــــه در  ط ش
ن  پيش  ،شـودو عقد وکالت وجتنی بر آن ونعقـد وـی شدهگفتگوی قرارداد وکالت وعح 

گاه نحز اػ شواهد و قـراجن و حدون آنكه تصرخح حه ووارد وکالت شود های دخگـر  نشـانه و 
  .شود وعلوم وی، که هنگام قرارداد وضود دارد

ای  توانــد شــاهد و نشــانه روش وعهــول و راجــذ در عــرف نحــز وی، در برظــی اػ وــوارد
 ؛ لت حاشدبرای تعحين وحدودۀ وکا

کـــاال خـــا پـــول را حـــه دخگـــری داده و او را وکحـــل در فـــروش خـــا ظرخـــد  کـــه  کســـی  وـــثاًل 
کـه طـرف وقابـل، کند وی کاال خا پـول در ػوـانی  پـول ، این وکالت شاول تحویل دادن 

کاال را تحویل وی  ؛ شود دهد نحز وی خا 
ا در این وورد ؛ شـود وکالت شاول فسز وعاولـه در وـوارد وضـود حـق  فسـز نهی، او 

کـه نشـان دهـد ، وگر آنكه در این ػوحنه نشانه و قرخنۀ وصصوصی وضود داشـته حاشـد 
 1.وکالت شاول آن نحز بوده است

                                                           
کــه قصــد دارد بــرای انســام عهلــی وکحــل  ،شــاخان عکــر اســت. 1 کــه نظــر فقهــی ورضــع  ،شــودفــردی  در صــورتی 

ــل در احكــام وربــوط حــه ووضــوع وکالــت وتفــاوت حاشــد ل، تقلحــد وکحــل حــا ووک  فصــل ، حكــن آن در ضلــد او 
 .  عکر شد« 44»وسألۀ « تقلحد»



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ـــت . 1167 مسأله ـــرارداد وکال ـــام ق ـــه هنگ ـــدون اخنك ـــال ح ـــروش و ـــرای ف ـــه ب ک ـــی  ، کس
ات و شــراخط ویــژه ن شــده حاشــد 1ای ظصوصــح  حاخــد ، وکحــل شــده، بــرای وعاولــه وعــح 

« قحهـــت وعهـــول حـــاػار»و حـــه « پـــول راخـــذ در آن ونطقـــه»و در وقابـــل « نقـــد»وعاولـــه را 
 .  حفروشد

ـــرارداد وکالـــت . 1168 مسأله ـــدون اخنكـــه هنگـــام ق ـــد وـــالی ح ـــرای ظرخ کـــه ب ، کســـی 
ات و شــراخط ویــژه ن شــده حاشــد 2ای ظصوصــح  نجاخــد ، وکحــل شــده، بــرای وعاولــه وعــح 

کـه ظرخــده وعحـوب حاشـد کـاالیی  کنــد و طنانشـه  حاخــد در ، کـاالی وعحـوب ظرخـداری 
 3.كان آن را برگرداندصورت او

کـه  . 1169 مسأله ن ننهاخـد  کنـد و وعـح  کـاالیی وکحـل  گر انسان فـردی را بـرای فـروش  ا
کــاال حــه ظــودش را هــن دارد خــا فقــط حاخــد آن را ، حــه دخگــران حفروشــد وکحــل حــق  فــروش 

ل حـه ظـودش حفروشـد وکحل وی کاال را اػ طرف ووک  وگـر اخنكـه اػ طنـحن وکـالتی ؛ تواند 
 .  ان فههحده شودعرفًا تنها فروش حه دخگر

ــل کــه ووک  ــد و وکحــل ، ههــحن حكــن در ضــایی  کــاال حنهاخ ــد  فــردی را وکحــل در ظرخ
ل ظرخداری نهاخد نحز ضاری است کاالی ظودش را برای ووک   .  حصواهد 

کنــد و  . 1171 مسأله گــر وکحــل بــرظالف آنشــه در قــرارداد وکالــت تعحــين شــده عهــل  ا
که وکالت شاول آن نجوده است  : ددو صورت دار، کاری انسام دهد 

کــه اضــاػۀ حعــدی والــک .الففف کــار اػ اوــوری اســت  ر اســت 4آن  وــثاًل  5؛در آن وــؤث 
کــه قــرار بــوده حفروشــد خــا وجلــغ تعحــين شــده بــرای ، اضــاره دهــد خــا حــالعكس، ولكــی را 

ات دخگـری واننـد نقـد و نسـحه بـودن و واننـد آن را رعاخـت  فروش خا اضاره خا ظصوصـح 
   .نكند

                                                           
که در وسألۀ . 1  . شدبيان « 5544»حا توضححاتی 

 .  ههان. 2

 .  عکر شد« ظحارات»وجحث ، «ظرخد و فروش»توضحح ظحار عحب و احكام وربوط حه آن در فصل . 3

ی. 4 که در حكن والک است وانند ولی  شرعی خا وتول  کسی   . خا 

گفته وی. 5 ت»شود  حه اصطالح   . شود در آن ضاری وی« فضولح 



    / وکالت 

ف وکحـل فضـولی ،در این صورت کـار  وحسـوب وی تصـر  شـود و صـححح بـودن آن 
ل )والک( گر آن را اضاػه ندهـد. حنابراین، دارد 1حستگی حه اضاػۀ حعدی ووک  حاطـل و ، ا

گر اضاػه دهد  .  صححح است، ا
واننـد اخنكـه ؛ حاشـد اثر وی در این صورت عهل وکحل حاطل و بی؛ غحر وورد حاال .ب

ــل، فــرد وــی را حــه عقــد ووک  ولــی وکحــل اػ وفــاد وکالــت  ،درآورد وکحــل بــوده تــا ههســر دو 
ل را طالق داده ل ووک  کرده و حه ضای آن ههسر او  ف  طالق وغکور حاطـل اسـت و ، تصل 

ل نحز صححح نهی  .  شودحا اضاػۀ حعدی ووک 

گرفتن توسط وکحل  وکحل 
ــل ظــود  وکحــل در صــورتی وی . 1171 مسأله کــار ووک  ــرای انســام  ــرد دخگــری را ب ــد ف توان

ک که اػ او برای این  کند  ـل در ایـن اوـر دارای دو ؛ ار اضاػه داشته حاشدوکحل  اضـاػۀ ووک 
 :  صورت است

م .الف ل، وکحل دو   ؛ وکحل حاشد، اػ طرف ظوِد ووک 
م .ب ل، وکحل دو   .  وکالت داشته حاشد، اػ ضانب وکحل او 

ــل را رعاخــت نهاخــد ــل حــه وکحــل . حنــابراین، وکحــل حاخــد وحــدودۀ اضــاػۀ ووک  گــر ووک  ا
ی تنهــا وــی، «ل انتصــاب نهــااػ طــرف وــن وکحــ»: گفتــه لش وکحــل و توانــد اػ طــرف وــوک 

گفتــه؛ نــه اػ ضانــب ظــودش، حگحــرد ــل حــه وکحــل  گــر ووک  ــا ا اػ طــرف ظــودت وکحــل »: او 
ی تنهــا وــی ،«حگحــر لش، توانــد اػ طــرف ظــودش وکحــل حگحــردو گــر  نــه اػ ضانــب وــوک  و ا

ی داده ل اضاػۀ هر دو وورد را حه و  .  ظود عهل نهاخد تواند حه صالحدخدوکحل وی، ووک 
م . 1172 مسأله گر وکالت وکحل دو  ـل حاشـد، ا ی در عـرض وکحـل ، اػ طـرف ظـوِد ووک  و

ل ظواهــد بــود ل. حنــابراین، او  کــردن او را نــدارد وکحــل او  و طنانشــه  2حــق  عــزل و برکنــار 
ل عزل شود خا حهحرد م، وکحل او   .  شود حاطل نهی، وکالت وکحل دو 

                                                           
که در حكن والک است وانند ولی  شرعی خ. 1 کسی  یخا   . ا وتول 

ل برای عزل وکحل وغکور اضاػه خا وکالت داشته حاشد. 2  . وگر آنكه اػ طرف ووک 
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ل حا . 1173 مسأله م اػ طرف وکحل او  گر وکالت وکحل دو  ل وی، شـدا توانـد او را  وکحـل او 
ل است کند و وکالت او تاحع وکالت وکحل او  ل اػ . حنابراین، اػ وکالت عزل  گر وکحـل او  ا

م هن حاطل وی، وکالت عزل شود خا حهحرد  ؛ شود وکالت وکحل دو 

ه ل وی ،الجت  ل ووک  م را عزل نهاخد، تواند حدون عزل وکحل او   .  وکحل دو 

 ویوکحل در ورافعات و دعا
ی وکحل حگحـردتواند در و انسان وی . 1174 مسأله عی؛ رافعات و دعاو حاشـد  1طـه وـد 

عی  علحه کـه نسـجت حـه او والخـت  2؛و طه ود  کسـی  طه برای ظودش حاشد و طه برای 
ی ضلوگحری نهاخد دارد و طرف وقابل نهی گرفتن و    ؛تواند اػ وکحل 

ت و وحتــرم کــه ظــود وســتقحهًا در ون، حلكــه افــراد حــا شصصــح  اػعــه و وكــروه اســت 
کنند که طرف وقابل حد؛ ورافعه شرکت   .  زحان حاشد وصصوصًا در وواردی 

ی و ورافعات است . 1175 مسأله که وکحل در دعاو ـل ظـود اقـرار ، کسی  گر علحه ووک  ا
   .شود پغیرفته نهی، نهاخد

گر وثاًل وکحل ،حنابراین گرفتـه اسـت ا کنـد وـال وـورد نـزاع را  عی اقـرار  خـا حـدهی ، ود 
عی  علحه حصشحده شده عی شـهادت داده، ود  کـه حـه نفـع وـد  انـد را فاسـق  خا شهودی 

عی اسـت، حداند که حق  حـا وـد  کند  عی  علحه اقرار   در هـحر« اقـرار وکحـل»، خا وکحل ود 
ــاقی وی، خــک اػ ایــن اوــور ــه حــال ظــود ح ــزاع و ورافعــه ح  ،حاشــد وــورد قجــول نحســت و ن

کن و در وسلس حكن حاشدهرطند     ؛این اقرار در حضور حا
ــه ــا ایــن طنــحن اقــراری وکالــت وکحــل حاطــل وی ،الجت  شــود و حــق  اداوــۀ ورافعــه را  ح

 3.ندارد
ی نهی وکحــل در ورافعــات و . 1176 مسأله ــل ظــود را حــه دخگــری  دعــاو توانــد حــق  ووک 

                                                           
کننده. 1 عا   .  ظواهان، اد 

عی  علحه». 2 که دعوی  بر او اقاوه شود« ود  کسی  عی، خعنی   . ظوانده، طرف وقابل ود 
ش را و3 ی دفاع نهاخدحق  نهی. زیرا حه ػعن ظودش ووکل   . داند تا اػ حق  و



    / وکالت 

کند( و خا نسجت حه آن وصالحه نهاخد وگر آنكه در این اوـر نحـز وکالـت ؛ بجصشد )ابراء 
 .  داشته حاشد

گر وکحل در ورافعات و دع . 1177 مسأله ی حداا لش حه ناحقاو عای ووک  اسـت و  ند اد 
کـغب خـا حاطـل حـه دادگـاه ـات  ی قصد دارد حا تزویر و فرخـب و اراجـۀ وـدارک و دفاعح  ، و

تصاحب نهاخد خا حق  شـرعی او را  كوم نهاخد و اووال او را حه ناحقطرف وقابل را وح
کند    .قجول طنحن وکالتی ضایز نحست، تضحيع 

گــر فــردی در وــواردشــاخان عکــر اســت،  کنــد ا وکالــت ، فــوق وکالــت دخگــری را قجــول 
خافتی را نحز والک نهی  .  شودوغکور حاطل است و حق  الوکالۀ در

 دستهزد وکحل

کـار حـالل قرار . 1178 مسأله ضـایز ، دادن والی حه عنوان دستهزد برای وکحل در اػای 
ه حه نوع قرارداد وصتلف وی  ؛ حاشد است و احكام آن حا توض 

گر حه صورت ُضعاله قرار  کـار  1داد بجندند و حق  الوکالـۀ وکحـلوثاًل ا در قجـال انسـام 
گرفتـه حاشـد خافـت آن ، ههشون ظرخد خـا فـروش قـرار  وکحـل وقتـی والـک و وسـتحق  در

کار وورد وکالت را انسام داده حاشد وی که   ؛ شود 
گر حق  الوکاله در ُضعاله را برای قجول اصـل وکالـت قـرار داده حاشـند ا ا وکحـل حـا ، او 

خافت آن وی، قجول وکالت  . گردد والک و وستحق  در
گر حه صورت اضـاره قـرارداد بجندنـد اضحـر )وکحـل( حـا انعقـاد عقـد اضـاره اضـرت را ، ا

 2.شودوالک وی

 ضهان وکحل
ـل در اظتحـار وکحـل قـرار داده . 1179 مسأله کـه ووک  . رود حـه شـهار وـی« اوانـت»، والی 

                                                           
کار»خا « حق  الزحهه»خا « ُضْعل»ههان  ،ونظور. 1  . وکحل است« وزد 

 .  شودفههحده وی« 443 و 343»توضحح بيشتر در این وورد اػ وساجل . 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

گــر اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد آخــدحنــابراین،  ل در نگهــداری اػ آن طنانشــه وکحــ، ا
کرده خا استفادۀ غحر وساػ نهوده  1.وگرنه ضاون نحست ،ضاون است، کوتاهی 

ف و استفادۀ غحر وساػ وکحل اػ اووال وـورد وکالـت . 1181 مسأله ووضـب حاطـل ، تصر 
 ؛ شود شدن وکالت نهی

گر وکحل شده تا ظانه تیوثاًل ا ل ود  ی حدون اضاػه اػ ووک  در ظانـه  ای را حفروشد و و
کن شود ولـی فـروش وـغکور  ،هرطند ورتكب وعصحت شـده، ساس آن را حفروشد ،سا

ل صـــححح اســـت ت اســـتفاده اػ ظانـــه را حـــه ووک  ش حـــدهكار ـــــو اضـــرت الهثـــل وـــد 
 .  ودــش وی

کنــد . 1181 مسأله کــه در دســت وکحــل دارد وطالجــه  ــل وــالی را  گــاه ووک  وکحــل در ، هــر 
نــدارد و  حكــن اوــحن را ،در غحــر ایــن صــورت؛ صــورت توانــایی حاخــد آن را تحویــل دهــد

 .  حاشد ضاون وی

 عزل و باطل شدن وکالت

  جايز بودن عقد وکالت 
ــابراین، اســت 2«ضــایز»وکالــت اػ عقــدهای  . 1182 مسأله ــا اطــالع  -وکحــل . حن طــه ح

ل و طه حدون اط یووک   .  تواند اػ وکالت انصراف داده و ظود را عزل نهاخد وی - الع و

ل وی ،ههحن طور کند ووک   ؛ تواند وکحل را عزل 
ــه ــزل ،الجت  ــق وی ع ــل وقتــی وحق  لــع شــود و اػ طریــق  ووک  کــه وکحــل اػ آن وط  شــود 

ل که ووک   3.او را عزل نهوده است، شرعی براخش ثاحت شود 
گر وثاًل فردی وکحل در طـالق حاشـد ،حنابراین کنـد ا ـل او را عـزل  طنانشـه وکحـل ، و ووک 

                                                           
 . عکر شده است« و حعد اػ آن 5454»وساجل  ،«ودخعه»تفصحل احكام وربوط حه ضهان اوحن در فصل . 1

 .  عکر شد« 53»توضحح وعنای عقد در وسألۀ . 2
کـه حـه او رسـحده. 3 نـه )شـهادت دو وــرد  ،وـثاًل اػ ظجـری  کنـد خــا بـر ایـن اوـر بي  خقـحن خــا اطهحنـان حـه عـزل پيـدا 

 .  عادل( اقاوه شود



    / وکالت 

کند، قجل اػ اطالع اػ عزل  . استصححح و نافغ ، انسام شده طالق، طالق را ضاری 
گر فردی دخگری را وکحل نهاخد و وکحـل در ضـهن عقـد وکالـتشاخان عکر است،   1ا

ی را اػ وکالــت عــزل نكنــد ــل و کــه ووک  کنــد و طنانشــه ، شــرط نهاخــد  ی را عــزل  نجاخــد و
که  ،و این حكن شودولی عزل واقع وی ،عزل نهاخد ورتكب وعصحت شده در ووردی 

کرد ل در ضهن عقد وکالت حا وکحل شرط  که وکحل ظود را عزل نكند نحـز ضـاری ووک  ه 
 .  است

 گرفتن وکالت به عنوان شرط ضهن عقدهای ديگر  قرار 
کـه در وسـألۀ  . 1183 مسأله کـه در  پای، عکـر شـد« 475»ههان طور  حنـدی حـه شـرطی 

   .واضب است، ضهن عقد قرار داده شده

گــر وکالــت حــه عنــوان شــرطی در ضــهن عقــد حــه صــورت  ،حنــابراین « شــرط نتحســه»ا
کـه وکحـل در ، وثاًل ػن در ضهن عقد اػدواح خا عقد دخگـری - 2لحاظ شود کنـد  شـرط 

طنـحن وکـالتی قابـل عـزل ، و شوهر عقد را حا شرط وغکور پغیرفته حاشـد -طالق حاشد 
   3؛نحست

گر وکالت حه عنوان شرطی در ضهن عقد حه صورت  ا ا  وثالً  - عکر شود« شرط فعل»او 
ــا عقــد دخگــری ک، ػن در ضــهن عقــد اػدواح خ کــه شــوهر حعــدًا او را وکحــل در شــرط  نــد 

ی را وکحـل در طـالق نهاخـد - طالق نهاخد وکالـت وـغکور عقـد ، طنانشه شـوهر حعـدًا و
 4.ضایز وحسوب شده و قابل عزل است

                                                           
که وکالت در ضهن عقد دخگری شرط شده. 1  . شوددر وسألۀ حعد عکر وی ،حكن صورتی 

ــل. 2 ــه و شــرط فع ــين شــرط نتحس ــرق ب ــاجل  ،ف ــاورقی «426»صــفحۀ  و« 355و  477»اػ توضــححات وس « 5»، پ
 . شود وعلوم وی

ه. 3 ـل( حـا رضـاخت خكـدخگر وی ،حنـابراین .حاشـد وکالت وغکور قابل ؤقاله وی ،الجت  تواننـد  طـرفحن )وکحـل و ووک 
که وکالت در ضهن آن شرط شده حه قهرطند  ،هن بزنند وکالت را حه ت ظود حاقی حاشدعقدی   . و 

ه. 4 ـلدر این فرض )شرط فعل( ا ،الجت  کـه ووک  ـل  وکحـل وـغکور، گر ضهن عقد شـرط شـده  را عـزل نكنـد و ووک 
کنــد و طنانشــه عــزل نهاخــد ورتكــب وعصــحت شــده، شــرط را پغیرفتــه ی را عــزل  ولــی عــزل واقــع  ،نجاخــد و

 . شود وی
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 فوت يا وحجور شدن ووّکل يا وکحل 
ل حهحـرد خـا بـرای ههحشـه دیوانـه شـده خـا حـه . 1184 مسأله گر وکحل خا ووک  طـور وسـتهر   ا

گردد  .  وکالت غحر قابل عزل حاشدهرطند  ،شود وی وکالت حاطل 1،بيهوش 

ههشنـان حكـن حـه حـاقی ، در صـورت وشـكوک بـودن اوـور فـوقشاخان عکـر اسـت، 
 .  شودبودن وکالت وی

ل خا وکحل وجتال حه ضنون ادواری شـود خـا حـه . 1185 مسأله گر ووک  ـت بيهـوش  ا طـور ووق 
گهگاهی دطار بيهوشـی وی حاطـل شـدن وکالـت وحـل  اشـكال اسـت و ، شـود شده خا 

 3.در ووارد وغکور ترک نشود 2راعات وقتضای احتحاطو

ل پـس اػ قـرارداد وکالـت نسـجت حـه عهـل وـورد وکالـت وحسـور  . 1186 مسأله گر ووک  ا
کنـد، شود ف در اوـوالش وهنـوع  ـت ورشكسـتگی اػ تصـر  کن شرع او را حه عل  ، وثاًل حا

ــل نســجت حــه وــورد وکالــت وحســور اســت صــححح  کــه ووک  فات وکحــل در ػوــانی  تصــر 
 ؛ نحست

ــا  ــل برطــرف وی او  کــه َحْســر ووک  حــاقی بــوده و در آن ، شــود وکالــت نســجت حــه ػوــانی 
فات وکحل صححح وی  .  حاشد هنگام تصر 

کنـد . 1187 مسأله گروهـی را بـرای انسـام عهلـی وکحـل  کسی  گر  کـدام ، ا طنانشـه هـر 
توانـد حـدون اضـاػه اػ هـر فـرد وـی، اػ دخگـری وکحـل در انسـام عهـل شـده حاشـد وستقل

گــر خكــی اػ آنــان حهحــرد خــا وسنــون شــوددخگــران عهــل وــورد وکالــت ر  ،ا انســام دهــد و ا
ت ظود حاقی است  ؛ وکالت سایر وکال حه قو 

کدام حعد اػ توافق حـا دخگـران )تهـاوی وکـال( حتوانـد   که هر  کرده  گر آنان را وکحل  ا ا او 
                                                           

کهای داجهی شود. 1  .  وثل آنكه ورگ وغزی شده خا دطار 

گــر بــرای انســام وعاولــه. 2 ــل انســام ندهــد و آن را در آن وعاولــ، ای وکحــل شــده وــثاًل ا ه را هنگــام بيهوشــی ووک 
د اػ او انسام دهد ،هنگام هوشحاری او گرفتن وکالت وسد   .  حا 

ــت خــا داجــن شــود. 3 ــل خــا وکحــل دطــار بيهــاری آلزاخهــر ووق  گــر ووک  کــه حافظــ ،ا ، ظــود را اػ دســت دهــد ۀطــوری 
ی ضاری وی که در این وسأله و وسألۀ قجل بيان شد در وورد و ف در ؛ شودحكهی  احكام وربـوط حـه تصـر 

 . شودعکر وی« َحْسر»در فصل  ،«5557تا  5554»اووال این بيهاران در وساجل 



    / وکالت 

کـدام اػ آنـان نهـی، اقدام حه انسام عهل وورد وکالت نهاخد توانـد حـدون اضـاػه اػ هـحر 
گــر خكــی اػ آنــان حهحــرد خــا وسنــون شــوددخگــران   ،عهــل وــورد وکالــت را انســام دهــد و ا

 .  شود وکالت سایر وکال نحز حاطل وی

 از بين رفتن وورد وکالت 

گر وورد وکالت اػ بين برود . 1188 مسأله که برای فروش آن وکحل شده ،ا  وثاًل ححوانی 
کار وورد وکالت را ظودش انسام دهـد، حهحرد ل  کـه وکالـت در ای را  وـثاًل ظانـه ،خا ووک 

 .  شود وکالت حاطل وی، ظودش حفروشد، فروش آن داده

ل قجل اػ اخنكـه وکحـل عهـل وـورد وکالـت را انسـام دهـد . 1189 مسأله گر ووک  کـاری ، ا
که حا انسام وورد وکالت ناساػگار است که برای فروشش وکالـت  وثاًل ظانه، کند  ای را 

 .  شود وکالت حاطل وی، وقف نهاخد، داده

 وساجل وتفّرقۀ وکالت

  کار با « وکالت»فرق  در آن « اذن»در انجام 
کـاری حدهـد گاه انسان حه ضای . 1191 مسأله کسی وکالـت در انسـام  حـه او ، اخنكه حه 

کار وی« اعن و اضاػه»  ؛ دهد برای آن 

 :  اػ این قرار است، های وکالت و اعن تنها )حدون وکالت( برظی اػ تفاوت
ــا اعن ؛ اســت و احتحــاح حــه قجــول طــرف وقابــل دارد« عقــد»، وکالــت .1 « اخقــاع»او 

 . بوده و نحاػ حه قجول ندارد

 ؛ برظالف اعن 1،شود ط وکحل حاطل ویوکالت حا فسز توس .2 

کنـد ی را وعاوله  گرفته تا ظانۀ و که اػ دخگری اعن و اضاػه  کسی  طنانشـه اػ ، پس 

                                                           
ــه. 1 گــر وکالــت حــه عنــوان شــرط ضــهن عقــد حــه صــورت شــرط نتحســه عکــر شــده ،الجت  حكــن آن در وســألۀ ، ا

 .  بيان شد« 5563»
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کنـــد کـــه صـــاحب، ایـــن اضـــاػه صـــرف نظـــر  ، اش برنگشـــته ظانـــه اػ اضـــاػه تـــا ػوـــانی 
کار هستههشنان وساػ حه ا  .  نسام آن 

که در وسألۀ  .3 کنـد و وکحـ، عکر شـد« 5564»ههان طور  ـل وکحـل را عـزل  گـر ووک  ل ا
کـه انسـام داده، لـع شـودپـس اػ انسـام عهـل وـورد وکالـت وط صـححح و نافــغ ، کـاری 

 ؛ است

ــا در وــورد اعن طنــحن نحســت  کــه در فــروش آن اضــاػه  ،او  گــر انســان وــالی را  وــثاًل ا
دًا حفههــد والــک قجــل اػ انســام وعاولــه اػ اضــاػۀ ظــود ونصــرف حفروشــد و حعــ، داشــته

 1.وعاولۀ انسام شده حكن وعاولۀ فضولی را دارد، شده و برگشته است

  کحفّحت انجام  ط وکحلآن توسشک ووّکل در انجام وورد وکالت يا 

کار وورد وکالت  . 1191 مسأله گر وکحل اػ انسام  ظجـر  - وانند ظواندن صـحغۀ عقـد -ا
ل تا وقتـی ، دهد توانـد حـه ظجـر او  واضـب نهیحنـابر احتحـاط  ،اطهحنـان پيـدا نكـردهووک 

 ؛ ترتحب اثر دهد

ه که عقد ضاری شده ،الجت  گر براخش ثاحت شود  نسجت حه صـححح خـا حاطـل ولی ، ا
ت آن حگغارد وی، داشته حاشد بودن آن شک  . تواند حنا بر صح 

 کارپرداز يا وأوور خريد  2برخی وساجل وربوط به 
کـه اػ طـرف . 1192 مسأله سـه، شـرکت کسی  ای وـأوور و وکحـل در ظرخـد  اداره خـا وؤس 

کـــارپرداػ( کاالهـــای وـــورد نحـــاػ آن وحـــل  وی کـــه ، حاشـــد )وـــأوور ظرخـــد خـــا  در صـــورتی 
ـــرای آن وکحـــل فروشـــنده کاالهـــا را اػ او ، ای حـــا قـــرار دادن وـــالی ب کنـــد  ی تقاضـــا  اػ و

کند سـه حـا وـأوور ظرخـد، ظرخداری  ده حاشـد شـرط شـ، طنانشه در ضهن قـرارداد وؤس 
                                                           

گر فرد وأعون شک1 ا ا که هنگام انسام وعا . او  وعاولـه ، والک اػ اعن ظوخش برگشته خـا نـه، ولهداشته حاشد 
 . صححح است

سات و شرکت ،احكام وغکور در این حصش. 2 کـه فـرد   ها وصصوص وؤس  و نهادهـا نحسـت و شـاول وـواردی 
گردخده نحز وی  . شود وأوور ظرخد برای شصص خا اشصاص 



    / وکالت 

ی وجلغــی اػ فروشــندگان نگحــرد خافــت آن ضــایز نحســت، کــه و ایــن شــرط هرطنــد  ،در
کـه در وسـألۀ  حلكـه حـه صـورت ،هنگام قرارداد تصرخح نشـده عکـر « 354»های دخگـری 

   1.حاشد، شده

کارپرداػ )وکحـل( تصفحـف دهـد و حصشـی اػ  . 1193 مسأله گر فروشنده در وعاوله حه  ا
خافــت نكنــد ســه ، ور وربــوط حــه شــرکتتصفحــف وــغک، ثهــن وعاولــه را در ــا وؤس  اداره خ

کارپرداػ نهی ل( است و   . تواند آن را حدون اضاػه اػ نهاد وربوطه برای ظود بردارد)ووک 

کــاال را حــه قحهــت وعهــول حــاػار بــرای  . 1194 مسأله کــارپرداػ وکحــل بــوده تــا فقــط  گــر  ا
طنانشه آن را بيشتر اػ قحهت وتعـارف حـاػاری بـرای شـرکت ، شرکت ظرخداری نهاخد

شود و احكام وربوط حه وعاولۀ فضـولی در وعاولۀ وغکور فضولی وحسوب وی ،حصرد
 . شود وورد آن ضاری وی

سـه وحسـوب وـی، اوـحن شـرکت، کارپرداػ . 1195 مسأله شـود و نجاخـد در اداره خـا وؤس 
کند سـه ، اسـتفادۀ شصصـی اػ اوـوال شـرکت. حنابراین، کار ظود ظحانت  اداره خـا وؤس 

 .  حست و ووضب ضهان والی استضایز ن، حدون اضاػه اػ ودیر عاول آن
کـه  ،ههحن طور  کتورهای صوری حه شرکت و حسابرسی غحر واقعی اوـوالی  اراجۀ فا

گغاشته شده و وانند آن ضایز نحست ی برای ظرخد   .  در اظتحار و

                                                           
راتــی حاشــد ،ههشنــحن. 1 گــر در ایــن ػوحنــه قــانون خــا وقر  ضــاػه داده نشــده و وــورد رظصــت وصالفــت حــا آن ا، ا

 . نحست





 

 وديعه
 داری فضحلت اوانت

کرخن ت اوانتاههدرحارۀ  قرآن   :  فرواخدداری ویح 
ِوَن َحْعُضُكْن حَ  ...»

َ
واَنَتُه َو ْعضًا َفْلُحَؤد ِ َفِإْن أ

َ
غي اْؤُتِهَن أ

ُه ال َ ح َ ِق اَه َر    1.«...ْلَحت َ
گر برظی حعضی را اوحن داند )و حه او اوانت حساارد( پس حاخد آن اوحن آنشه  اػ شها و ا

گرفته ادا نهاخد و اػ پروردگارش حترسد )و حه اوانت ظحانت نكند( که حه اوانت   . را 
کــه فروودنــدروا اػ رســول ظــدا کــه در اوانــت »: خــت شــده  کســی  اػ وــا نحســت 

کند  2.«ظحانت 
کـه اوـام صـادق ظداونـد وتعـال هـحر پيـاوجری را »: فروودنـد در حدخث اسـت 

 3.«وگر حه راستگویی و ادای اوانت حه نحكوکار و حدکردار، وجعوث نكرد
ـــه فرػنـــدش فروـــود کـــه حضـــرت لقهـــان ح ـــه ، ای پســـرم»: در نقـــل اســـت  اوانـــت را )ح

 4.«نحاػ شویو بی حهاند و اوحن حاش تا غنی حجش( برگردان تا دنحا و آظرتت سالنصا

                                                           
 .463ۀ آخ ،سورۀ حقره. 1

کتاب الودخعة ،52 ح ،هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل. 2  .4ح ،53ص، 3حاب، ابواب 

 .5ح ،53ص، 4حاب، کتاب الودخعه ،57 ح، وسائل الشیعه. 3

 .33ح ،534، ص552حاب، ابواب احكام العشرة، 54 ح، ههان. 4
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 اقسام اوانت
کـــه حـــه صـــورت اوانـــت در دســـت انســـان قـــرار وی . 1196 مسأله گحـــرد و فـــرد  اوـــوالی 

گفتـه وی پيدا وی« اوحن»نسجت حه آن حكن  شـود فـرد نسـجت حـه آن  کنـد و اصـطالحًا 
کـه در وسـاجل « اوانـت شـرعی»و « الكیاوانت و»؛ دو نوع است، دارد« خد اوانی»وال 

 . شود حعد توضحح داده وی

 اوانت والکی 
که حا اعن و اضـاػۀ ظـود والـک« اوانت والكی» . 1197 مسأله در اظتحـار ، والی است 

گرفته و  .  فرد را نسجت حه آن اوحن حه حساب آورده است، والک انسان قرار 

کـه والـک فرقی نهی  داده حاشـد وـال ظـود را فقـط بـرای نگهـداری حـه انسـان، کند 
خـا اخنكـه آن را حـه ضهـت  - شـود که در این فصـل احكـام آن بيـان وی -« ودخعه»وانند 

خه خا وضارحه خا اضاره»دخگری وانند   ؛ در اظتحار فرد قرار داده حاشد« عار
وراقجت اػ وال را بر عهـدۀ طـرف وقابـل ، والک، ووارد وغکور در حقحقت در تهام 

 . قرار داده است

 اوانت شرعی 
ـــا اعن و اضـــاػۀ والـــک در دســـت « اوانـــت شـــرعی» . 1198 مسأله کـــه ح وـــالی اســـت 

ی را نسجت حه وال ظود اوـحن حـه حسـاب ، شصص قرار نگرفته و در حقحقت والک و
ا این اور حه صورت غاصجانه و وانند آن نحز صورت نگرفته است؛ نحاورده  ؛ او 

حــه عنــوان وثــال عکــر « اوانــت شــرعی»برظــی اػ وــوارد ، بــرای روشــن شــدن وطلــب
 : شود یو

   ؛وال فردی اػ طریق عواول طجحعی وثل حاد و سحل حه دست انسان برسد .الف
کـــه هـــر دو طـــرف اػ آن بـــیوـــالی را حـــه انســـان حدهـــد د، والـــک .ب الع اط ر حـــالی 

 ؛ اند بوده



    / عهخود 

کـه ظرخـده گـرفتن صـندوقی  حفههـد خكـی اػ اوـوال ، وثل اخنكه فرد پـس اػ تحویـل 
، روشنده خا ظرخدار حه ضهت اشتجاه در وحاسـجاتفروشنده در آن قرار دارد خا اخنكه ف

 . والی را بيش اػ حق  دخگری حه او داده حاشد
گرفته حاشد .ج  ؛ وال حا اضاػۀ شرعی در دست انسان قرار 

گهشده  بردارد خا والی را برای رساندن حـه  1ای را در ووارد وساػ وثل اخنكه فرد وال 
ــا غاصــب حگحــرد ــا در ضــ، صــاحجش اػ دســت دػد خ ــا خ ــه خ کــه وــال در دســت حش  ایی 

انســان آن را بــرای نگهــداری اػ او حگحــرد و ، ای در وعــرض اػ بــين رفــتن حاشــد دیوانــه
که اوـوالش وـورد احتـرام اسـت که وال فردی  در وعـرض ، ههحن طور در ووارد دخگری 

گرفته حاشد  .  اػ بين رفتن قرار 
ههاننـــد اوانـــت  -انســـان حاخـــد در حفـــو و نگهـــداری اوانـــت شـــرعی  . 1199 مسأله
گر صاحب آن )اوانت شرعی( را وی - والكی لحن ػوـان  ،شناسد حكوشد و ا حاخد در او 

ی خا ولی  شرعی خا وکحلش برساند لع نهاخد تا هـر وقـت ، وهكن وال را حه و خا آنها را وط 
کـرده  2؛حصواهند وال را در اظتحار آنان قرار دهد طه اخنكه صاحب وـال آن را وطالجـه 

 ؛ حاشد خا نه

گر صا ا ا ه حه نوع وال، شناسد حب وال را نهیاو  که بـرای ، حا توض  حاخد حه دستوری 
عهـل ، شـود وـیعکـر « وـال پيـدا شـده»در فصـل « گهشـده»خـا « الهالـک  وسهـول»وال 

 .  نهاخد

 تعريف و شرايط اصل وديعه
کـــه انســـان حفـــو و نگهـــداری  ،«ودخعـــه» . 1211 مسأله گـــغاردن( آن اســـت  )اوانـــت 

 . را حه عهدۀ دخگری قرار دهد 3والی

                                                           
که فرد حق ، وواردیونظور. 1 کند است   ؛نه اخنكـه آن را بـرای ظـود بـردارد ،دارد وال را برای والک نگهداری 

 . شودعکر وی« وال پيدا شده»توضحح آن در فصل 

ه. 2 ی ،الجت  لع نهودن و که وال را حه فرد برساند و تنها حه وط  کتفا ننهاخد، احتحاط وستحب آن است   . ا

که حه صورت عحن  ،ونظور. 3 ـه شصصـی حاشـدوالی است  ـی در عو  کل  ـی در ؛ نـه  کل  وعنـای عـحن شصصـی و 
ه  .  شود وعلوم وی« 63تا  65»اػ توضححات وساجل ، عو 
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ـق شـدنش وی 1«عقد»، خعهود . 1211 مسأله اخسـاب و »الػم اسـت ، حاشد و برای وحق 
گحرد« قجول  .  حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

گــر وــثاًل صــاحب وــال ،حنــابراین آن را بــرای نگهــداری حــه دخگــری حدهــد و او هــن ، ا
کــه وعلــوم حاشــد ولتــزم حــه نگهــداری اػ آن شــده بپــغیرد ــق شــده ، طــوری  ودخعــه وحق 

 .  عاطاتی(است )ودخعۀ و

  2دار گذار و اوانت شرايط اوانت
ـسر حاخد عاقل بوده و نحز سفحه و وگغا اوانت . 1212 مسأله و وـال ظـود را  3نجاشـد فل 

 ؛ اوانت حگغارد، حا قصد و اظتحار

ـــه ـــس ویو ،الجت  ف  فل  کـــه نســـجت حـــه آن وحســـور و وهنـــوع اػ تصـــر  توانـــد وـــالی را 
 .  حه اوانت حگغارد، نحست
گــر فــرد ناحــالغ حصواهــد وــال ظــود را  . 1213 مسأله در  نــزد دخگــری اوانــت حگــغارد وا

ش هرطنــد  ،ودخعــه صــححح نحســت، حاشــد انســام آن وســتقل کــار را حــا اضــاػۀ ولــح  ایــن 
 ؛ انسام دهد

گر وال دخگری را حا اضاػۀ او اوانت حگغارد خا وال ظود را حا اضـاػۀ ولـی    ا ا حـدون ، او 
ف حاشد اخنكه وستقل  - عکـر شـد« 534»نظحـر آنشـه در وسـألۀ  -حه ودخعه دهد ، در تصر 

 .  ودخعه صححح است

گــر فــرد ناحــالغ حصواهــد وــال ظــودش خــا وــال دخگــری را حــدون اضــاػه اػ  . 1214 مسأله ا
 ؛ انسان نجاخد آن را بپغیرد، صاحجش اوانت حگغارد

ا طنانشه وال را اػ او حگحرد گـر وـال  -ضاون است و حاخد آن را حه صـاحجش ، او  و ا
ی    ؛برساند - ظوِد ناحالغ حاشد حه ولی  شرعی و

                                                           
 . عکر شد« 53»وعنای عقد در وسألۀ . 1

 . حاشد وی« ودخعه»ههان  ،(این فصلدر این وسأله و وساجل حعد )در « اوانت»ونظور اػ . 2

 .  شودعکر وی« َحْسر» در فصل ،توضححات وربوط حه این افراد. 3



    / عهخود 

ه که وال اػ بين بـرود ،الجت  که این ترس وضود داشته حاشد  توانـد آن  وی، در صورتی 
گر وال ه اسـت، را حگحرد و حه والک خا ا ق حه ظود حش  ش برسـاند و در ایـن ، وتعل  حـه ولـح 

ف غحـر وسـاػ ننهاخـد ،صورت کوتـاهی نكـرده و تصـر  گر در نگهداری اػ وـال  ضـاون ، ا
 .  نحست
گر انس . 1215 مسأله ز اوانت حگغاردفرد ناحالغ غحر وان والی را نزد ا طنانشـه وـال ، هح 

 ؛ آن طفل ضاون نحست 2خا طفل آن را اػ بين بجرد )اتالف( 1اػ بين برود و تلف شود

گر فرد ناحـالغ ا ا ـز حاشـدو، او  کـه ظـودش وـال را اػ بـين بجـرد، هح  ضـاون  3در صـورتی 
داری اػ در نگهــهرطنــد  ،ضــاون نحســت، ولــی طنانشــه وــال نــزد او تلــف شــود؛ اســت

کوتاهی نهوده حاشد وال سهل  .  انگاری و 
 .  شود این حكن در وورد فرد دیوانه نحز ضاری ویشاخان عکر است، 

که توانایی نگهداری اػ وال را ندارد . 1216 مسأله کنـد و ، کسی  نجاخد ودخعـه را قجـول 
 ؛ ضاون است، طنانشه بپغیرد

ه گر اوانت ،الجت  ت او را وی ا بـراخش ضـایز اسـت و پغیرفتن ودخعه ، داند گغار وضعح 
 .  حاشد ضاون نهی، طنانشه تلف شود، در این صورت

کــه حاضــر حــه نگهــداری وــال او  ،ههشنــحن گــر انســان حــه صــاحب وــال حفههانــد  ا
ی حگـغارد و بـرود و  ،نحست و وـال را اػ او تحویـل نگحـرد ولـی صـاحب وـال آن را نـزد و

 4.آن وال تلف شود ضاون نحست

 دار وظايف اوانت
کــه اوانــت . 1217 مسأله کــه در نگهــداری وــال ، کنــد را قجــول وی کســی  حاخــد طــوری 

                                                           
گروـی هـوا فاسـد شـود. 1 کی بـوده و در اثـر  گـر ودخعـ ،و ههـحن طـور اسـت حكـن وثل اخنكه وـال ودخعـه ظـورا  ۀا

 .  وغکور اػ نزد طفل سرقت شده حاشد

کی بوده و طفل آن را حصورد خا وال را حه ػوحن ػده و حشكند. 2  . وثل آنكه آن وال ظورا

 .  ههان. 3

گـر وهكـن اسـت وـال وـغکور را نگهـداری نهاخـد و طنانشـه آن را هرطند احتحاط وس. 4 کـه ا تحب آن اسـت 
 . شودحكن اوانت والكی در وورد آن ضاری وی، اظغ نهاخد
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ی قـرار دهـد ، وورد اوانت وعهول و ورسوم است اػ آن وحافظت نهاخد و آن را در وحل 
کوتاهی در وراقجت و ظحانت در اوانت شهرده نشود    1.که عرفًا 

گر اوانتشاخان عکر است،  کـار نـدارد دار وحل ا حاخـد ، خـا لـواػم وناسـجی بـرای ایـن 
ۀ آن نهاخد اقدام گغار هنگام ساردن اوانت اطالع داشته حاشـد  اوانتهرطند  ،حه تهح 

 . دار لواػم وناسجی برای نگهداری اوانت ندارد که اوانت

که اوانت را پغیرفته . 1218 مسأله که برای سالن واندن اوانـت ، کسی  کاری  حاخد هر 
گر اوانت ححوان حاشـد؛ انسام دهد، آن الػم است و اػ بين نرفتن ه او علوفـه و حـ، وثاًل ا

گروا و سروا اقداوات الػم را انسـام دهـد 2آب حدهد گـر در ایـن  3و برای حفظش در  و ا
کند ضاون است کوتاهی   .  اوور 

گــر اوانت . 1219 مسأله کنــد و حــه  ا ــی را تعحــين  گــغار بــرای نگهــداری وــال ظــود وحل 
کــن»: دار حگوخــد اوانــت احتهــال حــدهی در هرطنــد  ،وــال را در ایــن وكــان نگهــداری 

کند ضاون  ا حه وحلدار نجاخد آن ر اوانت، «ين بروداخنسا اػ ب گر طنحن  دخگری بجرد و ا
 ؛ حاشد وی

که اوانت  ی  کرده وگر اخنكه حداند وال در وحل  که در این  اػ بين وی، گغار تعحين  رود 
کند و طنانشه تلف شود وی ،صورت  . ضاون نحست، تواند آن را حه وحل  اونی ونتقل 
گــر اوانت . 1211 مسأله کنــد، هــداری اوانــتگــغار بــرای نگ ا ــی را تعحــين  ولــی اػ  ،وحل 

کــه وضــود دارد گفتــۀ او خــا اػ شــواهد و نشــانه کــه آن وحــل، هایی   طنــحن فههحــده شــود 

                                                           
ــران. 1 گ ــا اشــحای  ــول خ ــا واشــحن و  وــثاًل پ ــرار دهــد خ ــه در اظتحــار دارد ق ک ــندوقی  ــاو ص گ ــانتی را در  قحهــت او

ی اوانتی را در پارکحنا ونزل خا ووضعی کـه اػ سـرقت خـا آسـحب اخهـن حاشـد ظودرو نگهـداری  ،وناسـب 
 . نهاخد

ه. 2 گر تأوحن علوفه و آب نحاػوند هزخنه ،الجت  توانـد آنشـه را ظـرح  در صورتی وی، دار حاشد ای اػ طرف اوانت ا
که هنگام هزخنه نهودن ـت رضـوع حـه او را هـن ، کرده حعدًا اػ صاحب ودخعه حگحرد  ی اضاػه داشـته و نح  اػ و

کند، حاشد و در صورت عدم دسترسی حه صاحب ودخعه و وکحلشداشته  کن شرع وراضعه   .  حه حا

گــر اوانــت وثــل فــرش و لجــاس. 3 کــه اػ  ،هــای پشــهی اســتخــا ا کنــد  « بيــد ظــوردگی»طــوری اػ آن نگهــداری 
که آب خا رطوحت حه آن آسحب وـی گر اػ اشحایی است  آب و ، آن را اػ وعـرض حـاران، ػنـد وحفوظ حهاند خا ا

 .  وحت دور نگه داردرط
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تی نــدارد کــه نســجت حــه  دار وی اوانــت، بــرای او ظصوصــح  توانــد آن را حــه وحــل  دخگــری 
کنـد و طنانشـه تلـف شـود، تر خـا واننـد آن اسـت وحفـوظ، وحل  تعحين شده  ،ونتقـل 

 .  حاشد ضاون نهی

کنـد خـا آن را بـردارد  . 1211 مسأله گر ظالهی حصواهـد حـه اوانـت ظسـارتی وارد  وثـل  -ا
طنانشــه دفـع ظــالن ووضـب وارد آوــدن ضــرر  -آنكـه ســارقی درصـدد ســرقت آن حاشـد 

واضــب نحســت طنــحن ضــرری را ، دار حاشــد وــالی خــا آبرویــی بــر اوانــت، ضــانی، حــدنی
کند ل   .  حستووارد ضایز ن حلكه در حعضی اػ؛ تحه 

ه گر پياود نگهداری اػ وال در طنحن وواردی ضزجی حاشـد ،الجت  کـه غالجـًا ؛ ا طـوری 
ل وی کنـد، کننـد وردم آن وقدار را تحه  ؛ حاخـد حـه دفـع ظـالن و نگهـداری اػ وـال اقـدام 

کـالم ظشـنی حـه اوانـت ی  کـه، دار حگوخـد وثل اخنكه دفع ظالن ووضـب شـود و  طـوری 
کــالم طجعــًا قــدری ووضــبهرطنــد  ــت فــرد وی آن  ــا عرفــًا حاعــث هتــک ، شــود اعخ  او 

ت و ونزلت او نهی  .  گردد ححثح 

 دار ضهان اوانت
گغاشته شده. 1212 مسأله ی اوانت  که وال در نزد و  ؛ است« اوحن»شرعًا ، کسی 

گــر وــال وــورد اوانــت اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد آخــد ،حنــابراین  طنانشــه در ، ا
که در وساجل  - نگهداری اػ وال کـرده خـا در  - عکر شد« 5456و  5455»طوری  کوتـاهی 

ف غحــر وســاػ نهــوده گونــه؛ آن تصــر  ف حــه  کــه آن تصــر  ظحانــت در اوانــت شــهرده ، ای 
وثــل اخنكــه لجــاس وــورد اوانــت را حــدون اضــاػه بپوشــد خــا واشــحن وــورد اوانــت را ، شــود

 1؛ضاون است، حدون اضاػه سوار شود

 .  ضاون نحست، در غحر این صورت

                                                           
ــه. 1 ف خــا اســتفاده گــاه بــرای نگهــداری اػ وــال الػم وی ،الجت  گحــرد شــود تصــر  وــثاًل ؛ ای نســجت حــه آن صــورت 

حــدیهی اســت طنــحن وــواردی ؛ شــود حاخــد پهــن و تهحــز« بيــد»لجــاس خــا فــرش بــرای وحفــوظ وانــدن اػ آفــت 
ف غحر  .  رود وساػ حه شهار نهی تصر 
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گر اوانت . 1213 مسأله کـه ظحانـت حـه حسـاب دار طـو ا کنـد  ف  ری در وـال اوانـت تصـر 
کحسه -نحاخد  که وال در آن اسـت وثل اخنكه بر روی  حـدون رضـاخت خـا اضـاػۀ والـک ، ای 

گناه شده استهرطند  ،ضاون نحست - وطلجی حنوخسد خا نقشی حكشد   ؛ورتكب 

ــه ی اػ بــين بــرود خــا نقصــی بــر آن وارد ،الجت  ف غحــر وســاػ و گــر وــال بــر اثــر تصــر  ، آخــد ا
 .  حاشد ضاون وی

ــــت . 1214 مسأله گــــر اوان کــــه در وســــألۀ  ا ــــا توضــــححاتی  در ، عکــــر شــــد« 5454»دار ح
ف غحـر وسـاػ نهاخـد کـرده خـا در آن تصـر  کوتـاهی  طنانشـه وـال اػ ، نگهداری اػ اوانت 

گـر اػ بـين رفـتن خـا نـاقص شـدن وـال -خا نقصی بر آن وارد آخد ، بين برود ـی ا بـر اثـر ، حت 
ف غحر وساػ   1؛ضاون است -او نجاشد کوتاهی خا تصر 

گحاهـان وـورد اوانـت  وانند اخنكه اوانت دار در آبيـاری و سهااشـی و رسـحدگی حـه 
کند کوتاهی  گروای غحر ونتظره اػ بين بروند، عرفًا  گحاهان بر اثر سروا خا     ؛ولی آن 

ــه ــردارد ،الجت  ف غحــر وســاػ ظــود دســت ب ــا تصــر  کوتــاهی خ گــر فــرد اػ  حكــن آن در ، ا
 .  شود ویوسألۀ حعد عکر 

گر اوانت . 1215 مسأله کـرده خـا  ا کوتـاهی  تی در نگهداری اػ وـال وـورد اوانـت  دار ود 
ف غحر وساػ حنهاخـد حـه وظـاخف ، ولـی قجـل اػ اخنكـه آسـحجی حـه وـال برسـد، در آن تصر 

کند  .  شود ضهان اػ او برطرف وی، ظود حه درستی عهل 

که . 1216 مسأله  : ضاون بودن فرد نسجت حه وال حه این وعنا است 

گر وال ا .الف گـر ؛ شـود عوض و حدل آن حه عهدۀ فـرد ثاحـت وی، ػ بين برودا خعنـی ا
گر قحهی است حاخد وثل آن، اػ اشحای وثلی است  2.قحهت آن را بپرداػد ،و ا

گر وال وعحوب شود .ب که حه آن ، ا گفتـه « أرش»تفاوت قحهت صححح و وعحوب 
 3.شود بر عهدۀ شصص ثاحت وی، شود وی

                                                           
گفته وی. 1  .  شده است« خد ضهانی»او تجدیل حه « خد اوانی» شود حه اصطالح 

 . شودعکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،«قحهی»و « وثلی»توضحح وعنای . 2
 . شود عکر وی« غصب»در فصل ، توضححات بيشتر در این وورد. 3
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گر اوانت . 1217 مسأله کند در وال  ا ف غحـر وسـاػ نهاخـددار قصد  ، وورد اوانت تصـر 
ی نهی، ولی در عهل ورتكب آن نشود  ؛ گردد طنحن قصدی ووضب ضاون شدن و

کردن گر قصد غصب  ا ا وگر اخنكـه اػ قصـد ؛ ضاون است، وال را داشته حاشد 1او 
ی برطرف وی که در این صورت ضهان اػ و  .  شود ظود برگردد 

گــر اوانــت . 1218 مسأله ــودن وــال را انكــار، دار ا ــا اوانت اوانــت ب گــغار وــال را  کنــد خ
کند و او حدون عغر ، ههحن انكـار خـا اوتنـاع فـرد، اػ برگرداندن آن اوتناع ورػد، وطالجه 

ی وی کـه اػ انكـار خـا اوتنـاع ظـود نحـز  ووضب ضاون شـدن و ـی در صـورتی  گـردد و حت 
 .  شود ضهان اػ او برطرف نهی، دست بردارد

گــر اوانــت . 1219 مسأله کــه نــزدش ا گغاشــته شــده دار در خكــی اػ دو شــحجی  ، اوانــت 
ف غحر وساػ نهاخد  .  حاشد ضاون ههان شیء وی، استفاده خا تصر 

گــر ظــالهی وــال وــورد اوانــت را حــه زور اػ اوانــت . 1221 مسأله طــه اخنكــه ، دار حگحــرد ا
ــت ــا اوان ــرد و خ ــد ظــودش آن را حگح ــه او حده ــال را ح ــا و ــد ت کن ــور  ــت، دار را وسج دار  اوان

 ؛ ضاون نحست

ط شـد  کـه او را اػ ؛ ن ظـالن بـر وـال شـودوگر آنكه ظودش سجب وسـل  حلكـه ههـحن 
کـه ظطـر  ی را فـراهن آورد تـا وقتـی  ط و لع ساػد خـا ػوحنـۀ تسـل  وضود وال در نزد ظود وط 

 .  ضاون است، آن ظالن برطرف نشده
گرشاخان عکر است،  هـای َرح حـا حكـارگحری روشدار حتواند حدون ضرر خـا حـاوانت ا

گـرددوشروع ووضب دفع ظالن اػ وـال وـورد ا و در  حاخـد بـر ایـن اوـر اقـدام نهاخـد ،وانـت 
واضب است برای حفـو اوانـت حـه ظـالن دروع حگوخـد خـا قسـن دروع  ،صورت ناطاری

خه نهاخد که در صورت اوكان و التفات تور  .  حصورد و احتحاط الػم آن است 

 فسخ وديعه

عقـد  - طه بـرای آن ػوـانی تعحـين شـده و طـه حـدون ػوـان حاشـد -ودخعه  . 1221 مسأله
                                                           

 .  شود عکر وی« 5264»در وسألۀ  ،توضحح وعنای غصب. 1
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کدام اػ دو طرف هر وقت حصواهند وی؛ است «ضایز» کنند خعنی هر   .توانند آن را فسز 

ت شاخان عکر است،  که تا وـد  کنند  گر در ضهن عقد ودخعه خا عقد دخگری شرط  ا
نی هر دو خا خكی اػ آن دو ودخعه را فسز نكند   ؛عهل حه شرط واضب است، وعح 

ــرده و ودخعــه را فســز ک ــف  ــرد اػ شــرط تصل  ــی طنانشــه ف ــد ول ــححح ، کن فســز ص
گناه شده استهرطند  ،است ی ورتكب   .  و

 دار جنون يا بيهوشی يا فوت اوانت
گر اوانت . 1222 مسأله کسـی ، طـور وسـتهر  و ههحشـگی دیوانـه خـا بيهـوش شـود دار حـه ا

ت گغ حاخد فورًا وال را حه اوانت، حاشد که وال در اظتحارش وی ار برساند خـا او را اػ وضـعح 
حاطـل شـدن ودخعـه وحـل  ، بيهوشـی فـرد وسـتهر  نجاشـدلع ساػد و طنانشه ضنـون خـا وط

 1.وراعات وقتضای احتحاط ترک در این وورد نشود. حنابراین، اشكال است

 و برگرداندن وال رد
دار هرطه زودتر وال وورد اوانت را حه صاحجش  در برظی اػ ووارد الػم است اوانت

 . شود که در وساجل حعد توضحح داده وی ،برگرداند

 الجۀ والکوط .الف 
ــاه اوانت . 1223 مسأله گ ــغار  هــر  ــافر -گ ک ــد و طــه  ــلهان حاش ــود را  -طــه وس وــال ظ

کند لـحن ػوـان وهكـن اوانـت را حـه صـاحجش برگردانـد اوانت، وطالجه   2؛دار حاخـد در او 
کــافر حربــیهرطنــد  کــافر حربــی هــن حــرام  3صــاحب وــال  حاشــد و ظحانــت در اوانــت 

 4.است

                                                           
گغا. 1  . شودعکر وی« 5435و  5447»در وساجل  ،رحكن ضنون خا بيهوشی خا فوت اوانت 

که در وسألۀ . 2  .  شودعکر وی« 5443»حا توضححی 

کافرکافر حربی. 3 ـه حـا وسـلهانان نجسـته و ضزخـه حـه آنـان نهـی،  کـه عقـد عو  ، پـرداػد و حـا عقـد صـلحی اسـت 
 . اوان و وانند آن در پناه و اوان دولت اسالوی خا وسلهانان نحست، وعاهده، وهادنه

کافر حربی ،طور ههحن. 4 ک خا فروش اوانت   . واضب صححح نحستحنابر احتحاط  تهل 



    / عهخود 

ت وغکور عرفی استشاخان عکر است،  خ  بـر ، هنگـام وطالجـۀ اوانـتبراین، . حنافور
کــردن غــغا خــا نهــاػ  اوانــت خــدن خــا قطــع  ی حاشــدهرطنــد  -دار دو و اوــوری  - وســتحج 

 ؛ وانند آن واضب نحست
کــه اوانت ــت درضــایی  خ  ــأظحر در برگردانــدن  حــدیهی اســت فور ــه ت گــغار نســجت ح

 .  حاشد واضب نهی، رضاخت داشته حاشد، اوانت
ــر اوانت . 1224 مسأله گ ــال ظــود را وط ا ــغار و ــد و اوانــتگ کن ــرای  الجــه  دار حصواهــد ب

طنانشــه ، شــاهد حگحــرد و ایــن اوــر ووضــب تــأظحر در رد  اوانــت حاشــد، برگردانــدن وــال
کنـد اوانت کـه حعـدًا صـاحب وـال دوحـاره آن را اػ او وطالجـه  ، دار در وعـرض آن حاشـد 

 .  تأظحر وغکور اشكال ندارد

ـــه ووانـــ وظحفـــۀ اوانـــت . 1225 مسأله ک ـــت  ـــدن اوانـــت آن اس ع را اػ آن دار در برگردان
کــه اوانت گونــه حه ،برطــرف نهاخــد گــغار حتوانــد آن رابــردارد و الػم نحســت وــال را حــه  ای 

 ؛ دست صاحجش برساند

کهد خا صندوق قفل گر وثاًل اوانت در  که در آن ، دار قرار داشته حاشد پس ا ههحن 
کرده و حه اوانت  .  فی استکا« بيا و آن را بردار؛ این اوانت توست»: گغار حگوخد را حاػ 

 ترس از بين رفتن وال .ب 
گر برای اوانت . 1226 مسأله گر اوانت را نـزد ظـود  ا که حترسد ا تی پيش آخد  دار وضعح 

حاخـد اوانـت را حـه ، سرقت شده خا اػ بين برود و خا نقصی بـر آن وارد آخـد، وال، نگه دارد
گاه ساػد ت آ  ؛ صاحجش خا وکحل او برساند و خا او را اػ وضعح 

گــر ایــن اوــر وهكــ ــا ا کن شــرع برســاند، ن نجاشــداو  ت ، آن را حــه حــا خــا او را اػ وضــعح 
کن شرع در دسـترس نجـوده خـا  صاع نهاخد و طنانشه حا لع نهاخد تا تصهحن الػم را ات  وط 

تی قادر حه نگهداری اػ وال نجاشد آن را حـه فـرد وـورد اعتهـاد و اوحنـی حسـاارد و ، حه عل 
کن شرع اضاػ کار اػ حا  1.ه حگحرددر صورت اوكان برای این 

                                                           
گر اوانت. 1 ه ا کـه اوانـت را حـه فـرد وـورد اعتهـادی حسـاارد خـا  دار اػ طرف اوانت الجت  گغار اضاػه داشـته حاشـد 

کن شرع الػم نحست، اطهحنان حه رضاخت او در این اور داشته حاشد  . اضاػه اػ حا
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 های ورگ ظهور نشانه .ح 
گـاه اوانـت. 1227 مسأله کنـد دار نشـانه هر  طنانشـه ، های وـرگ را در ظـود احسـاس 

ــه دخگــری نداشــته حاشــد حنــابر  در صــورت اوكــان، اضــاػه و وکالــت در رســاندن وــال ح
ی برساند خـا احتحاط  واضب بر او الػم است آن را حه صاحجش خا وکحل خا ولی  شرعی و

لع ساػداو را اػ این اور و  . ط 

گر این اوـر وهكـن نجاشـد ا ا گـرفتن بـر  -حاخـد ، او  کـردن و شـاهد  ت  هرطنـد حـا وصـح 
ات و نشـانی صـاحب وـال خـا  کـردن وصـی  و شـاهد اػ نـام و ظصوصـح  گـاه  ت و آ وصح 

که وطهجن شود وال حعد اػ فوت او حه صاحجش وی -اوور دخگر  کند   . رسد کاری 

 دار فسخ وديعه از طرف اوانت .د 
گــر  . 1228 مسأله کنــد اوانــتا ــه ، دار ودخعــه را فســز  ــد وــال وــورد اوانــت را فــورًا ح حاخ

لع ساػد ت وط  در غحـر ایـن ؛ صاحجش خا وکحل خا ولی  شرعی او برساند خا او را اػ وضعح 
 .  ضاون است، خا نقصی بر آن وارد آخد، طنانشه وال تلف شود ،صورت

 گذار جنون يا بيهوشی وستهّر اوانت.  ه 
گر اوانت . 1229 مسأله ، طور وستهر و ههحشگی بيهـوش شـود نه شود خا حهگغار دیوا ا

دار حاخــد فــورًا وــال را حــه ولــی  شــرعی او برســاند خــا او را اػ  شــود و اوانــت ودخعــه حاطــل وی
کـار را انسـام ندهـد و وـال اػ بـين  گـر حـدون عـغر شـرعی ایـن  لـع سـاػد و ا ت وط  وضعح 

 .  ضاون است، برود خا نقصی بر آن وارد آخد

گر ضنـون فـرد ا ا ـت و دوره، او  ـت بيهـوش شـود ای( بـوده خـا حـه َادواری)ووق  ، طـور ووق 
حاطل شدن ودخعه وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وـورد تـرک 

 .  نشود

 گذار فوت اوانت .و 
گر اوانت . 1231 مسأله گـر وـال وـورد اوانـت حـه  ودخعه حاطـل وی، گغار حهحرد ا شـود و ا
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دار حاخـد  اوانت -ر آن حق  داشته حاشد حدون اخنكه فرد دخگری د -وارث ونتقل شده 
لــع ســاػد و طنانشــه حــدون عــغر  ش برســاند خــا او را اػ ایــن اوــر وط  آن را حــه وارث خــا ولــح 

کند کوتاهی   ؛ ضاون است ،شرعی در این اور 

ــه کنــد وارث اوانــت ،الجت  عــا  گــر فــردی اد  گفتــۀ او  ولــی اوانــت، گــغار اســت ا دار اػ 
خــا احتهــال عقالیــی حدهــد فــرد خــا ، ن اوــر ثاحــت نشــوداطهحنـان پيــدا نكنــد و بــراخش ایــ

ت وـال حـدون ، افراد دخگری هن وارث حاشند کنـد و طنانشـه در ایـن وـد  حاخد تحقحـق 
ف غحر  .  ضاون نحست، وساػ تلف شود کوتاهی و تصر 

گـر والـک )اوانت . 1231 مسأله کـه حاخـد وــال در اظتحـار آنــان  ا گــغار( حهحـرد و افــرادی 
گحرد ل اخنكه وال وورد اوانت حه عنـوان ارث حـه طنـد وارث وث -طند نفر حاشند ، قرار 

گـر حـدون  اوانـت -1ونتقل شده حاشد دار حاخـد آن را حـه ههـۀ آنهـا خـا وکحلشـان حدهـد و ا
ه ضاون وی، اضاػۀ دخگران وال را حه حعضی اػ آنان حدهد  .  حاشد نسجت حه سهن حقح 

  سفر ضروری .ز 
گر برای اوانت . 1232 مسأله جت حـه ههـراه بـردن طنانشـه نسـ، دار سـفری پـيش آخـد ا

، گـغار اضـاػه داشـته حاشـد وال وورد اوانت خا ساردن آن حه فرد اوـحن دخگـری اػ اوانت
کار را انسام دهد وی ی  ،تواند این  وگرنه طنانشه نگهداری اػ وال واحسته حه حضـور و

نــزد ظــانوادۀ ظــود حــاقی ، توانــد حــه ســفر بــرود و وــال را در وحــل  وحفــوظ آن وی، نجاشــد
 ؛ حگغارد

کنــد و خــا وــال را حــه صــاحجش و خــا ولــی   ،در غحــر ایــن صــورت خــا حاخــد ســفر را تــرک 
لع ساػد ی را وط   . شرعی خا وکحل او برساند خا و

                                                           
گغاشته شود ،ضهت عهل حه وصحت الػم حاشد حصشی اػ اوانت وغکورخا حه . 1 ی   .  در اظتحار وصی  و





 

 عاريه

 تعريف و شرايط اصل عاريه
خــه» . 1233 مسأله کــه انســان وــالی« عار را در اظتحــار دخگــری قــرار دهــد تــا  1آن اســت 

انی( اػ آن اس حدون اخنكه عوضی بپرداػد )حه کندطور وس   .  تفاده 

خه  . 1234 مسأله ق شـدنش وی 2«عقد»عار اخسـاب و »الػم اسـت ، حاشد و برای وحق 
گحرد« قجول  .  حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

گر وثاًل صاحب وال ،حنابراین خه حـه دخگـری حدهـد و او هـن حـه ، ا آن را حه عنوان عار
ق شده است، ههحن قصد حگحرد خه وحق  خه و عار  .عاطاتی()عار

گحرندهشرايط عاريه دهنده   و عاريه 
خـه وی . 1235 مسأله کـه عار خه دهنده حاخد والک ونفعت والی حاشـد  دهـد خـا در  عار

 ؛ حكن والک )وانند وکحل خا ولی  شرعی( حاشد

کــه وــال ظــود انســان  ،حنــابراین خــه دادن وــال غصــجی و ههــحن طــور طحــزی  عار
                                                           

که حه صورت  ،ونظور. 1 ـه»حاشد نه « عحن شصصی»والی است  ـی در عو  ـی ؛ «کل  کل  وعنـای عـحن شصصـی و 
ه اػ توضححات وغکور  . شود وعلوم وی« 63تا  65»در وساجل  ،در عو 

 . شدعکر « 53»وعنای عقد در وسألۀ  2
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کــه اضــاره داده شــده -ولــی ونفعــت آن وــال دخگــری اســت  ،اســت  - واننــد وــالی 
خـه دادن آن را اضـاػه ، وگر آنكـه والـک ونفعـت؛ صححح نحست قجـل خـا حعـد اػ عار

 .  دهد
که والک . 1236 مسأله ت ـــظـود آن نحس ولـی والـک ،حاشـد عت وـالی ویفون کسی 

کــه وــالی ر - کــرده واننــد فــردی  کــه والــک -ا اضــاره  کــرده  در صــورتی  وــال حــا او شــرط 
کنـد که فقط ظودش اػ وـال اسـتفاده  کـر طـه اخنكـه شـرط حـه صـورت صـرخح ع، حاشد 

ت وتعارف و وعهول بودن آن گفتگـوی اضـاره و  خا وطرح شـدن در پيش، شود خا حه عل 
خه دهد، اضاره بر اساس آن واقع شود، وانند آن  .  حق  ندارد آن را حه دخگری عار

کـه فقـط ظـودش اػ آن  . 1237 مسأله کرده و حا او شرط نشده  که والی را اضاره  کسی 
کند خه ده وی، استفاده   ؛ دتواند آن را حه دخگری عار

ــه  خــه ،الجت  واضــب حاخــد اػ حنــابر احتحــاط  ،گحرنــده بــرای تحویــل دادن وــال حــه عار
هرطنـد  ،صاحب وال اضاػه داشته حاشد خا حه صورتی رضاخت او براخش وعلـوم حاشـد

 1.طور صرخح اضاػه نداده حاشد حه
گحرنده در صورتی وی . 1238 مسأله خه  گرفتـه عار خـه  که عار حـه دخگـری ، تواند والی را 

که د خه دهد  کـه در ایـن صـورتعار کار اػ صاحب وال اضاػه داشـته حاشـد  در ، ر این 
خـه خه دهنده ههان والـک وـال اسـت و عار ل  حقحقت عار وـأعون خـا وکحـل ، گحرنـدۀ او 

م وی خه دادن آن حه فـرد دو  ی در عار خـه. حنـابراین، حاشـد و گـر عار ل حهحـرد خـا   ا گحرنـدۀ او 
م حاطل نهی، برای ههحشه دیوانه شود خۀ دو   .  شود عار

گـــر فـــرد ناحـــالغ و . 1239 مسأله خـــه دهـــدا ـــز حصواهـــد وـــال ظـــود را حـــه دخگـــری عار ، هح 
خـه صـححح نحسـت، حاشد طنانشه در وورد آن وستقل خـه راهرطنـد  ،عار حـا اضـاػۀ  عار

ش انسام دهد  ؛ ولح 

خـه واننـد تعحـين وـال و  ا طنانشه حدود عار گحرنـده و شـراخط آن او  خـه  شـصص عار
                                                           

گــر نصواهــد وــال اضــاره شــده را حــه دخگــری تحویــل دهــد. 1 ــا ا خــه دادناو  واشــحن بــرای رفــتن حــه  ، وــثاًل در عار
گحرنده، وكانی خه   . اضاػه اػ والک الػم نحست، برود و واشحن را تحویل ندهد ظود نحز ههراه عار



خه      / عار

خـه دهـد وی ناحـالغ، وعلـوم شـود، ط ولـی  شـرعیتوس ، توانـد وـال ظـود را حـه دخگـری عار
خه دهد ههحن طور ولی  شرعی ناحالغ وی  .  تواند وال او را عار

فات ولــی  شــرعی در وــال ناحــالغشــاخان عکــر اســت،  حاخــد حــا رعاخــت شــراخطی ، تصــر 
که در فصل  خـه . حنـابراین، شودعکر وی« والخت بر ناحالغ»وجحث « َحْسر»حاشد  گـر عار ا

ــه ناحــالغ وفســده داشــته حاشــددادن اوــوال  واننــد اخنكــه اوــوال وــغکور در وعــرض ، حش 
گحرد ی نهاخدولی  حشه ناحالغ نهی، تلف قرار  خه دادن اووال و  .  تواند اقدام حه عار

خه دادن فرد دیوانه و ههحن طور فر . 1241 مسأله د سفحه حدون اضـاػۀ ولـی  شـرعی عار
س حدون اضاػه اػ طلجكاران نسجت حه وال ظودشان صحو و  1.حح نحستفل َ

خـه در صـورتی صـححح  . 1241 مسأله گحرنـده حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و نحـز عار خه  عار
خه که عار کند است  خه استفاده   ؛ گحرنده شرعًا حتواند اػ وال وورد عار

که حا ظواندن آن ،حنابراین کتابی  گرفتن  خه  خه ،عار گحرنده در وعـرض ضـاللت  عار
 2.صححح نحست، گحرد و انحراف دخنی قرار وی

خه . 1242 مسأله ص حاشدگ  عار خه؛ حرنده حاخد وشص  گر عار وـالن »: دهنده حگوخد  پس ا
خه دادم خه صححح نحست« را حه خكی اػ شها دو نفر عار  ؛ عار

خه دهنـده وی ا عار کـه در ایـن صـورت او  خـه حدهـد  ، توانـد وـالش را حـه طنـد نفـر عار
خه  .  کنند گحرندگان حه نوحت خا حا قرعه اػ آن استفاده وی  عار

خــه  توانــد انســان نهی . 1243 مسأله وــال ظــود را حــه تعــداد غحــر وحــدودی اػ افــراد عار
خـه دادم»: وثاًل حگوخد؛ دهد ـا وی؛ «وـالن را حـه ههـۀ وـردم عار توانـد وـال ظـود را بـرای  او 

 .  کند 3ههه احاحه

                                                           
 .  شودعکر وی« َحْسر»در فصل  ،توضححات وربوط حه این افراد. 1

گرفتن صحد )ححوان ظشكزی وحشی هرطند بر اثر عارضی اهلی شده حاشـد( بـرای خا عار. 2 « فـرد ُوحـرم»خه 
در  ،ح بيشـتر در ایـن وـوردتوضـح؛ ایز نحسـتضـزیـرا انتفـاع بـردن اػ صـحد در حـال احـرام ؛ صححح نحسـت

 . عکر شده است وناسک حذ

ف در اووال وی ،«احاحه». 3 در ، وعنای اخقاع؛ شودوحسوب وی حاشد و اػ اخقاعاتنوعی اعن نسجت حه تصر 
 .  عکر شد« 5575»در وسألۀ  ،«اعن»های  و برظی توضححات در وورد ویژگی« 53» ۀوسأل



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 شرايط وال و ونفعت وورد عاريه
خه . 1244 مسأله  :  حاخد شراخط عیل را داشته حاشد ،وال و ونفعت وورد عار

 ؛ ين نرودظود وال حا استفاده اػ ب .1

خه واقع نشود .2  ؛ برای ونفعت حرام وورد عار
خه داده وی .3 که وال برای آن عار ص حاشد، شود ونفعتی   .  وشص 

 2 .خود وال با استفاده از بين نرود 
خـــه حاخـــد واننـــد ػوـــحن . 1245 مسأله ، کتـــاب، لجـــاس، وغـــاػه، ظانـــه، وـــال وـــورد عار
ه، ظروف ت اسـتفاده طوری حا ...واشحن و، طهار پاخان، زیور آالت، اثاثح  که قاحلح  شد 

   .وضود داشته حاشد، اػ وال حدون اػ بين بردن آن

خه دادن طحزهایی وثل نان ،حنابراین کی، عار های دخگـر بـرای وصـرف  وحوه و ظورا
کی و نحز حنزین و نفـت و واننـد آن بـرای سـوظت صـححح نحسـت کـه  ،ظورا ههشنـان 

خه دادن پول برای تسارت حا آن صححح نحست  .  عار
خه  . 1246 مسأله خـه عار گوسفند برای استفاده اػ شـحر و پشـن و ههـحن طـور عار دادن 

 .  گحری ضایز است دادن ححوان نر برای ضفت

  1 .برای ونعفت حرام وورد عاريه واقع نشود 

گــر وــالی فقــط ونفعــت حــرام داشــته حاشــد  . 1247 مسأله واننــد ابــزار وصصــوص  -ا
خه دادن آن صححح ن - های وجتغل و ابزار قهار دی ووسحقی حرام خا سی  ؛ حستعار

خـــه دادن ،ههـــحن طـــور کـــه هـــن اســـتفادۀ حـــالل دارد و هـــن حـــرام عار بـــرای ، وـــالی 
 1.صححح نحست، استفادۀ حرام

خه دادن ظرف طال و نقره برای ظوردن و آشاوحدن و ههـحن طـور ،حنابراین حنـابر  عار

                                                           
کـه وـال بـرای آن ، «اضـاره»فصـل  توضححات بيشـتر در ایـن وـورد اػ آنشـه در. 1 م اػ شـراخط ونـافعی  شـرط سـو 

 . شود فههحده وی، شود اضاره داده وی



خه      / عار

ــۀ اســتعهاالت صــححح نحســتاحتحــاط  خــه دادن آن بــرای ؛ واضــب بــرای حقح  ولــی عار
 .  ضایز است، تزیين

خه دادن سا نگهجان و سا شكاریشاخان عکر است،   سا آوـوػش دخـده ، عار
کشف ضراخن ضنایی و وانند آن  .  حاشد نحز صححح وی برای 

 که وال برای آن عاريه داده وی  وشّخص باشد، شود ونفعتی 
ـــه داده وی . 1248 مسأله خ کـــه عار گـــر وـــالی  ـــه ا ـــرای ، طـــور وعهـــول شـــود ح ـــت ب قاحلح 

گون داشته حا برداری بهره گونا ـت زراعـت داشـته و ، شدهای  کـه هـن قاحلح  وثـل ػوحنـی 
کـه قابـل حـاربری و وسـافربری حاشـد هن قابل درظت حكـن ، کاری حاشـد و خـا واشـحنی 

 : تعحين نوع استفاده اػ آن دو صورت دارد

گغار شده انتصاب نوع ونفعت و بهره .الف گحرنده وا خه  کـه ، برداری حه عار طـوری 
ی وساػ حاشد هر کـه وی تفادهخک خا طند نـوع اسـ و  ،در ایـن صـورت؛ ظواهـد بجـرد ای 

خه حدون تعحين نوع استفاده صححح است  ؛ عار

خـــه داده وی، هـــا برداری وـــال تنهـــا بـــرای برظـــی اػ انـــواع بهره .ب در ایـــن ؛ شـــود عار
ص شود ،صورت خه دادن وال وشص   .  حاخد آن استفاده در هنگام عار
خه دادن وال . 1249 مسأله گر هنگام عار بـرای نـوع اسـتفاده اػ قحد و شرط و توافقی ، ا

خــه دادم»: وــثاًل حگوخــد - آن عکــر نشــود خــا حــدون اخنكــه قحــد و « ایــن واشــحن را حــه تــو عار
خه حه دخگری حدهد و او هـن حـه ههـحن عنـوان حگحـرد  - شرطی شود وال را حه عنوان عار

گحرنده ضایز است، هرنوع استفادۀ وعهول و وتداول حالل اػ آن خه   ؛ برای عار

ه کـه برظی اػ انواع استفادهگاه  ،الجت  خـه حـدون هرطنـد  ها طـوری اسـت  قـرارداد عار
خـه را شـاول آن دانسـت ولـی عرفـًا نهی، قحد و شرط ونعقـد شـده حاشـد وثـل ؛ تـوان عار

خه گرفتـه  اخنكه عار خـه  کـه حـدون قحـد و شـرط عار حصواهـد بـرای دفـن  ،گحرنده ػوحنی را 
گحرد کار   ؛ اووات حه 

ولـی بـرای آنكـه ، كـی اػ انـواع اسـتفاده اػ ػوـحن اسـتهرطنـد دفـن خ ،در این ووارد



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

خه شاول آن حاشد کـه وعلـوم ، عار حاخد حه ههان وورد تصرخح شود خـا طـوری بيـان شـود 
خه شاول آن هن وی  .  شود حاشد عار

خـــه دادن . 1251 مسأله خـــه در هنگـــام عار ن بـــودن وـــال وـــورد عار . الػم نحســـت، وعـــح 
خــهحنــابراین،  گــر عار خــه حــده سخكــی اػ لجا»: گحرنــده حگوخــد  ا و « هــای ظــود را حــه وــن عار

خــه خــه حگوخــد عار کــه وی بــرو هــر»: دهنــده حــه قصــد انســام عار ، «ظــواهی بــردار کــدام را 
خه حه ق شده است عار  .  طور صححح وحق 

 گحرنده ضهان عاريه
خـــه . 1251 مسأله ت عار خـــه در وـــد  خـــه« اوانـــت»نـــوعی ، وـــال وـــورد عار  در دســـت عار

  .رود گحرنده حه شهار وی 

گــر تلــ ،حنــابراین  ی در ، ف شــود خــا عحــب و نقصــی بــر آن وارد آخــدا کــه و در صــورتی 
کرده کوتاهی  ف غحـر وسـاػ نهـوده، نگهداری اػ وال  در  1؛ضـاون اسـت، خا در آن تصر 
 2.غحر این صورت ضاون نحست

ه که در دو وسألۀ حعد عکر وی اػ این حكن دو وورد استثنا وی ،الجت   . شود شود 
ــه  . 1252 مسأله خ ــر وــال وــورد عار گ ــا « طــال»ا ــد« رهنقــ»خ ــا ، حاش ــرود خ ــين ب طنانشــه اػ ب

خـه، نقصی بـر آن وارد آخـد ی در نگهـداری اػ وـال هرطنـد  ،گحرنـده ضـاون اسـت  عار و
ف غحـر وسـاػ نحـز ننهـوده حاشـد خـه؛ کوتاهی نكرده و تصـر  گحرنـده شـرط   وگـر اخنكـه عار

که ضاون نجاشد  .  کرده حاشد 

ــه  . 1253 مسأله خ گــر عار کــرده حاشــد ا ــه دادن وــال شــرط  خ کــه در  دهنــده هنگــام عار
خــه، صــورت اػ بــين رفــتن آن خــا وارد آوــدن عحــب خــا نقصــی بــر وــال گحرنــده ضــاون   عار

                                                           
که حاعـث ضـهان فـرد ویتوضححات بيشتر درحا. 1 ف غحر وساػ  کوتاهی در نگهداری وال و تصر  اػ ، گـردد رۀ 

گردخد« 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل   . شود فههحده وی، عکر 

گر آن وال تلف شود. 2 گر اػ اشـحای قحهـی اسـت، طنانشه اػ اشحای وثلی است، خعنی ا قحهـت ، وثل آن و ا
ــر وعحــوب شــود گ ــدهكار ویرش )ا، آن و ا ــت( را ح ــاهش قحه ــی در  ک ــی و قحه ــحح وعنــای وثل ــردد و توض گ

 .  شود عکر وی« 5353و  5352»وساجل 



خه      / عار

ــز ننهــوده هرطنــد  1،حاشــد ــر وســاػ نح ف غح ــاهی نكــرده و تصــر  کوت در نگهــداری اػ آن 
خه، حاشد  .  گحرنده ضاون است  شرط صححح است و عار

خــه . 1254 مسأله ــت اســتفادۀ عار کحفح  خــه در وــو  وقــدار و  ارد گحرنــده اػ وــال وــورد عار
   .حاخد بر اساس روش وعهول و ورسوم در وحان وردم حاشد، وساػ

کـرده ،حنابراین خـه  گـر واشـحنی را بـرای حهـل حـار عار نجاخـد بـيش اػ وقـدار ، وـثاًل ا
خــه وعهــول و وتــداول اســت کــه در آن ػوــان و وكــان بــرای واشــحن وــورد عار ی  ، حــار

 . حهل نهاخد
ف . 1255 مسأله خه بر اثر استفاده و تصر  گر وال وورد عار خه ا گحرنده اػ بين بـرود خـا   عار

ف وساػ بوده ، نقصی بر آن وارد آخد که برای حهـل حـار  -طنانشه آن تصر  وثاًل ححوانی 
کرده بر اثر حهل حار حه خه  خـه - طور وتعارف و وعهول تلف شود عار گحرنـده ضـاون   عار

 .  حاشد گرنه ضاون ویو 2،نحست

خه . 1256 مسأله گر عار ـت اسـتفاده   ا کحفح  ـف گحرنده در نوع خـا  ف در وـال تصل  و تصـر 
گحــرد کــه در وســألۀ   ههــان ،نهــوده و وــال را در غحــر وــوارد وســاػ حكــار  عکــر « 5435»طــور 

کــه در وســألۀ ححــا توضــح - حاخــد، ضــاون اســت و عــالوه بــر آن، شــد عکــر « 5275»ی 
را نحــز  بهــای وعهــول و حــاػاری وــال( اضــرت الهثــل اســتفاده اػ وــال )اضــاره - شــود وــی

 :  شود شن شدن وطلب دو وثال عکر ویبرای رو؛ بپرداػد
کرده .الف خه  کنـد ولی حا آن، فرد واشحنی را فقط برای حهل وسافر عار ؛ حار حهـل 

خه ،در این صورت کاول حهل حار حا واشحن را حه عار کراخۀ   ؛ دهنده حدهد حاخد 
کـرده .ب خـه  نی عار ولـی وسـافت بيشـتری را ، فرد واشحن را برای طی  وسافت وعح 

کراخۀ وسافت اضافه را بپرداػد ،در این صورت؛ هاخدحا آن بپي  ؛ حاخد 
گر فـرد ه ا خـه، الجت  کـه عار کـرده  ـد  خـه دادن ظـود را وقح  گحرنـده وسـافت بيشـتر اػ   عار

                                                           
خــه»حنــابراین در وــورد . 1 « نتحســه»حــه صــورت شــرط ، هرطنــد شــرط ضــاون بــودن فــرد در طنــحن وــوردی ،«عار

ی ، پـاورق«426»صـفحۀ اػ توضـححات  ،فرق بـين شـرط نتحسـه و شـرط فعـل؛ صححح است، لحاظ شود
 . شود وعلوم وی« 5»

که در وساجل . 2  .عکر شد« 5433و  5434»وگر وواردی 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

خه ،در این صورت، وقدار تعحين شده را نايهاخد گحرنـده حاخـد اضـرت الهثـل تهـام   عار
 . وسافت را بپرداػد

 فسخ عاريه
خه  . 1257 مسأله  ػوانی تعحين شده حاشد و طه حدون ػوان حاشـد ،طه برای آن -عار

کـدام اػ دو طـرف ،اسـت« ضایز»عقد  - تواننـد آن را  هـر وقـت حصواهنـد وی، خعنـی هـر 
کنند  .  فسز 

کـه تـا شاخان عکر است،  کننـد  خه خـا عقـد الػم دخگـری شـرط  گر در ضهن عقد عار ا
ــه را فســز نكنــد خ ــا خكــی اػ آن دو عار نــی هــر دو خ ت وعح  ــه شــ، وــد  رط واضــب عهــل ح

کنـد؛ است خـه را فسـز  کـرده و عار ـف  فسـز صـححح ، ولی طنانشـه فـرد اػ شـرط تصل 
گناه شده استهرطند  ،است ی ورتكب   .  و

ــد . 1258 مسأله ــه ده خ ــری عار ــه دخگ ــت ح ــرای زراع ــرد ػوحنــی را ب ــر ف گ ــه ، ا ــه ح ــا توض  ح
ت و ارتكاػ عرفی خه، عهنح  خه، عار دهنده اػ ػوان شـروع در  وشروط بر فسز نكردن عار

ــا پ زراعــت ــان ػوــان برداشــت واقــع ویت ــابراین، شــود اخ ــن . حن ــه را در ای خ ــد عار ی نجاخ و
کند ت فسز  کند؛ ود  گر ورتكب وعصحت شده و فسز  خه فسز وی، ولی ا  ؛ گردد عار

ــه خــه در وــورد فــوق در صــورت فســز ،الجت  کــه در دو ، عار احتحــاط واضــب آن اســت 
کنند  :  وطلب عیل دو طرف حا هن وصالحه 

ــه دهنــده حصواهــ - خ کنــدعار ــه تصلحــۀ زراعــت  ــا ؛ د طــرف وقابــل را وسجــور ح طــه ح
 . پرداظت ظسارت وحصول و طه حدون آن

گحرنده حصواهد وحصول ظود را تا ػوان برداشـت در ػوـحن حـاقی حگـغارد - خه  ؛ عار
 .  بهای ػوحن و طه حدون آن  طه حا پرداظت اضاره

خه دهد . 1259 مسأله کسی ػوحنی را برای ساظتن حناء حه دخگری عار گر  ه نسـجت حـ، ا
خــه پــس اػ احــداث حنــاء در ػوــحن وســألۀ  - هرطنــد حــه صــورت نحهــه تهــام - فســز عار

 .  شود قجل ضاری وی



خه      / عار

خه . 1261 مسأله گر عار وورد حاطـل شـدن  در، خا دیوانه و خا بيهوش شود دهنده حهحرد ا
 - عکـر شـد« ودخعـه» فصـلکـه در  -« 5435 تـا  5447»وساجل ، گحرنده عارخه و وظحفۀ عارخه

 .  شود ضاری وی

 وال وورد عاريه برگرداندن
ت آن تهـام شـود . 1261 مسأله گـردد خـا وـد  خه فسـز  گر عار گحرنـده حاخـد وـال ، ا خـه  عار

که در حكن وی اسـت کسی  ش - وورد عارخه را حه صاحب وال خا   - واننـد وکحـل خـا ولـح 
ی اطالع دهد تا هر وقت حصواهد وال را در اظتحارش قرار دهد  . برگرداند خا حه و

خــه ،حنــابراین گــر عار حدهــد خــا وــال را حــه ههــان  1ل را حــه شــصص دخگــریگحرنــده وــا  ا
ــا ــه آن را اػ آنس ک ــایی  ــد ض ــته برگردان ــک و  ،برداش ــار وال ــال در اظتح ــه آن و ــدون اخنك ح

کـار را اضـاػه داده حاشـد گحرد و خـا او ایـن  ی قرار  ف و طنانشـه وـال اػ بـين ، تحت تصر 
 .  ضاون است، رفته خا نقصی بر آن وارد آخد

خـ . 1262 مسأله کـه انسـان عار گر وـالی  گرفتـه نسـس شـودا در حعضـی اػ وـوارد الػم ، ه 
ل  کــــه توضــــحح آن در ضلــــد او  کنــــد  لــــع  اســــت صــــاحب وــــال را اػ نساســــت آن وط 

 .  عکر شد« 535» وسألۀ

 برخی از احکام عاريۀ وال غصجی 
گرفتـه غصـجی اسـت . 1263 مسأله خـه  کـه عار گر انسـان حفههـد وـالی  حاخـد آن را حـه ، ا

خه  2.ده حدهددهن صاحجش برگرداند و حق  ندارد آن را حه عار

خـه  . 1264 مسأله کـرده و حـه دخگـری عار گر فرد والی وانند واشحن خا ظانه را غصـب  ا
خــــه 3توانــــد عــــوض ونــــافع وــــال ظــــود صــــاحب وــــال وی، دهــــد ــــا  را اػ عار دهنــــده خ
خه که حصواهد - گحرنده عار کدام   ؛ وطالجه نهاخد - هر 

                                                           
که در حكن اوست. 1 کسی   .  غحر اػ صاحب وال خا 

ه حه وسألۀ . 2 ه حا توض  خه ،«5433»الجت  خه فضولی( صححح نحست طنحن عار  . ای حدون اضاػۀ والک )عار
که توضحح آن در وسألۀ  ، ونظور. 3  .  گردد  ر ویعک« 5275»ونافعی است 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ه خه ،الجت  گر عار لـع نجـوده و صـاحب وـال  ا عـوض ، گحرنده اػ غصجی بودن وـال وط 
گرفته حاشد ی وی، ونافع وال را اػ او  خـه و کـرده و آنشـه را  توانـد حـه عار دهنـده وراضعـه 

کرده اػ او حگحرد  .  پرداظت 

خــه دهــد . 1265 مسأله کــرده و حــه دخگــری عار گــر فــرد وــالی را غصــب  طنانشــه وــال ، ا
 .  دو حگحرد  خک اػ آن تواند عوض وال را اػ هرصاحب وال وی، وغکور اػ بين برود

خ ،هالجت    گر عار لـع نجـوده و صـاحب وـال  ها عـوض ، گحرنده اػ غصجی بودن وال وط 
گرفتــه حاشــد - در صــورت تلــف - اصــل وــال را ی وی، اػ او  خــه و دهنــده  توانــد حــه عار

کـرده اػ او حگحـرد کرده و آنشه را پرداظت  خـه اػ وـواردی حاشـد ؛ وراضعه  وگـر اخنكـه عار
که در صورت تلف نهی« 5433و  5434»که در وساجل  خـه عکر شد  دهنـده  تواند حه عار

 .  رضوع نهاخد



 

 هجه

 تعريف و شرايط اصل هجه
کـه انسـان وـالی را حـدون اخنكـه عوضـی در « هجه» . 1266 مسأله )حصشش( آن است 

گحرد )حه ی بجصشد وقابل آن وال قرار  ت دخگری در آورد و حه و انی( حه ولكح   .  طور وس 

خنی واننــد  ،حنــابراین ــه، پــاداش، ضــایزه، صــله، هدخــه»عنــاو گــی هجــه هه« عطح 
 1.شوند وحسوب وی

ـق شـدنش وی 2«عقد»، هجه . 1267 مسأله اخسـاب و »الػم اسـت ، حاشد و بـرای وحق 
گحرد« قجول    .حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

گر وثاًل صاحب وال ،حنابراین آن را حه عنوان هجه )حصشـش( حـه دخگـری حدهـد و ، ا
ق شده است )هجۀ و، او هن حه ههحن قصد حگحرد  . عاطاتی(هجه وحق 

                                                           
کـه توضـحح آن شاخان عکر است برظی اػ اقسام صـدقه نحـز هجـه وی. 1 عکـر « 5344و  5345»در وسـاجل  ،حاشـد 

 . شود وی

 . توضحح داده شده است« 53»در وسألۀ ،وعنای عقد 2



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که وال به او هجه ویشرايط  کسی  کننده و   شود هجه 

 که هجه وی  کند( شرايط واهج )کسی 

که والی را حه دخگری وی . 1268 مسأله حصشد )واهب( حاخد والک خا در حكـن  کسی 
والک )وانند وکحل خا ولی  شرعی والک( بوده و هجه را حا قصد و اظتحار انسـام دهـد و 

ف در اووال ظ طور ههحن  ؛ ود نجاشدشرعًا وحسور و وهنوع اػ تصر 

گر فرد ،حنابراین س وال ظود را حـه دخگـری بجصشـدناحالغ خا دیوانه خا سفحه خا و ا ، فل 
که در فصل ، این هجه  .  حاشد صححح نهی، عکر شد« َحْسر»حا توضححاتی 

، حه فوت ودن هجۀ فرد ورخض در بيهاری ونسرشراخط صححح بشاخان عکر است، 
  . شود عکر وی« 5474و  5466»در وساجل 

ه حه وس. 1269 مسأله که فرد ناحالغ و هدخه ،ألۀ فوقحا توض  ز حه شـصص دخگـری ای  هح 
ن ظود -  : دهد طند صورت دارد وی - وثاًل حه وعل 

ً آن را هجه  .الف ی وستقال  ق حه ظود ناحالغ حاشد و و  ؛ کند وال وتعل 
ش انسام دهد هجه راهرطند  ،در این صورت هجه صححح نحست  .  حا اضاػۀ ولح 

ــ .ب ق حــه ظــود ناحــالغ اســت و او حصواهــد تحــت نظــارت و اشــراف ولــی  وــال وتعل 
کـ ،کند شرعی ظود آن را هجه  وـثاًل ؛ نجاشـد ه فـرد ناحـالغ در انسـام هجـه وسـتقلطـوری 

کــرده و اػ او وی، پــدر طفــل ص  ــن ظــود هدخــه  وــالی را وشــص  ظواهــد آن را حــه فــالن وعل 
 ؛ خا آنكه ولی  ظود اقدام حه هدخه دادن آن نهاخد کند

ق ح .ج ـز حـه وکالـت خـا اضـاػه اػ ه فـرد حـالغی حاشـد و فـرد ناحـالغ ووال وغکور وتعل  هح 
ش حاشد و طه حدون آن؛ کند  آن را هجه، صاحب وال  ؛ طه حا اضاػه اػ ولح 

 .  هجه صححح است ،در این دو صورت )ب و ح(
ــت،  ــر اس ــاخان عک ــورد )ب(ش ــالغ در و ــال ناح ــی  در و فات ول ــر  ــت ، تص ــا رعاخ ــد ح حاخ



    / هجه 

که در فصل شرا  1.شودعکر وی« والخت بر ناحالغ»وجحث  ،«َحْسر»خطی حاشد 
گــر فــردی اوــوالش را حــه . 1271 مسأله وــثاًل فرػنــد خــا  - طــور صــوری حــه نــام دخگــری ا

ـت اوـوال وـغکور حـه  ولی اصالً  ،سند رسهی بزند - ههسرش قصد نقـل و انتقـال ولكح 
ی را نداشـــــته حاشـــــد ـــــع نهـــــی، و ـــــرد وـــــهجـــــه واق ـــــت ف غکور شـــــود و اوـــــوال در ولكح 

 2.واند وی حاقی

 که وال به او هجه وی کسی   شود شرايط 
ــا دیوانــه حصشــحده شــود . 1271 مسأله ــه ناحــالغ خ گــر وــالی ح ــا ، ا طنانشــه ظــود ناحــالغ خ

کننــد گــر قجــول توســ؛ هجــه صــححح نحســت، دیوانــه حصواهنــد هجــه را قجــول  ــا ا ط ولــی  او 
گحرد 3شرعی آنان    .صححح است، صورت 

ــسو»و « ســفحه»ســایر وحســورین واننــد شــاخان عکــر اســت،  تواننــد هجــه را  وی، «فل 
کنند  4.قجول 

کسـی انسـان را وسجـور . 1272 مسأله ـق شـود و  قجول هجه حاخد حـا قصـد و اظتحـار وحق 
کراه( حه پغیرفتن آن ننهاخد  .  )ا

ــه او حصشــحده وی . 1273 مسأله کــه وــالی ح ــت والــک  ،شــود کســی  ــد شــرعًا قاحلح  حاخ
گوشـت ظـوک حـه فـر ،حنـابراین .شدن آن وال را داشـته حاشـد د وسـلهان هجـۀ ظـوک خـا 

کافر حاشد  هجههرطند  ،صححح نحست   . کننده 

                                                           
ـن ،حنابراین. 1 گر وثاًل پدر خا پدربزرگ پدری تشصحص دهد هدخه دادن وال فرػند حه وعل  ، ردای نـدا وفسـده، ا

ــن حــه او قــرآن وــی، واننــد اخنكــه در عــوض هدخــۀ وــغکور ــت وعل  ی بيشــتر دق  آوــوػد خــا در پــرورش و تربيــت و
 . نهاخد اشكال ندارد وی

ه. 2 ی بودن ، در صورت اظتالف بين طرفحن ،الجت  گر ظاهر هجه بر ضد  عـای صـوری بـودن  ، حاشدا کـه اد  فردی 
گفت، انتقال سند را دارد  .  نهاخدظود را اثجات  ۀحاخد 

 . شودبيان وی« َحْسر»در فصل  ،ونظور اػ ولی  شرعی ناحالغ خا وسنون. 3

که نسجت حه آن وحسور است. 4 فی حنهاخد  وثل اخنكه در هجۀ حه سفحه  ،وگر آنكه هجه ووضب شود فرد تصر 
 . شرط شود او نحز والی حه طرف وقابل بپرداػد



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

که بخشحده وی  شود شرط والی 

 کّلی در ذّوه نجاشد(، حّق ، )ونفعت عحن باشد  عهل و 
که حصشحده وی . 1274 مسأله خـا حـق  خـا  حاشـد نـه ونفعـت« عـحن»حاخـد ، شود طحزی 

ه ی در عو  کل   . عهل خا 

واننـد حـق  « حـق  »ز هجـۀ واننـد ونفعـت ظانـه خـا وغـاػه و نحـ« ونـافع»هجۀ  ،حنابراین
واننـد  -« عهـل»و ههـحن طـور هجـۀ  1سرقفلی و حق  تقدخهی خا حق  پغیرۀ ولک وقفـی

ت خــک روػ ــرای وــد  ــرد ب ــایی ف ــه صــورت  - عهــل حن  ــۀ»و نحــز هجــۀ وــالی ح ــی در عو  « کل 
 3.صححح نحست 2،کننده هجه

کسی ظانه خا وغاػه . 1275 مسأله گر  که ػوحن آن وقفی اسـت و تنهـا والـک  ا ای دارد 
طنانشــه ظانــه خــا وغــاػۀ ، و والــک حنــای آن اســت 4تقــدخهی خــا حــق  پــغیرۀ ػوــحنحــق  

کنــد و بجصشــد کــه ػوــحن وقفــی قابــل هجــه و انتقــال ، وــغکور را حــه دخگــری هجــه  اػ آنســا 
ه حـه وسـألۀ قجـل حاطـل اسـت گحرنـدۀ هجـه فقـط ، نحست و هجۀ حق  تقدخهی نحز حا توض 

 . گردد والک حنای ونزل خا وغاػه وی

ـق وقصـود وـغکور وـیر است، شاخان عک تـوان اػ عقـد وصـالحه اسـتفاده بـرای تحق 
 .  نهود

                                                           
و « 4»، پـاورقی «356»صـفحۀ در  ،هـای وقفـیپـغیرۀ ػوـحن و نحز حق  تقدخهی و حـق   ونظور اػ حق  سرقفلی. 1

 . عکر شد« 3»

گفتـار« هزار تووان حه تو حصشحدم 555»وثل اخنكه فرد حگوخد . 2 کـه حـا ایـن  هـزار  555، کننـده هجـه، حـه ایـن وعنـا 
ۀ ظوخش حه طرف وقابل حـدهكار حاشـد و او هـن بپـغیرد ـا ا ؛ ای حاطـل اسـت طنـحن هجـه  ،تووان در عو  گـر او 

که اػ دخگری دارد « 5454»حكهش در وسألۀ  ، جصشدحه ظودش خا شصص ثالث ب ، فرد حصواهد طلجی را 
 . شود عکر وی

ــه. 3 گــغاری وــوارد وــغکور وی ،الجت  ــه توضــححات آن در فصــل  بــرای وا ک تــوان اػ عقــد صــلح اســتفاده نهــود 
 . عکر شد« صلح»

 . عکر شد« 3»اورقی پ، «356»صفحۀ در  ،های وقفیونظور اػ حق  تقدخهی و حق  پغیرۀ ػوحن. 4



    / هجه 

 )هجۀ طلج )دين در ذّوۀ ديگری 
کنــد . 1276 مسأله کــه اػ دخگــران دارد هجــه  کســی حصواهــد طلجــی را  گــر  دو صــورت ، ا

 : دارد

کند .الف ای نحاػ  طنحن هجه؛ حصواهد آن را حه شصص دخگری غحر اػ حدهكار هجه 
گــرفتن وــال حصشــحده شــدهحــه قجــول آن شــصص دارد و حــا  هجــه  1،قجــول هجــه و تحویــل 

 .  صححح است
کند .ب کـه طلـجش را حـه حـدهكار ؛ حصواهد آن را حه ظود حدهكار هجه  حه ایـن وعنـا 

ـــه اوســـت بجصشـــد ی و اســـقاط آنشـــه در عو  کـــردن و ـــه  طنـــحن ، حـــه قصـــد بـــریء الغو 
که   . دنام دارد صححح بوده و احتحاح حه قجول حدهكار ندار« ابراء»حصششی 

 تحويل )قجض( :شرط صّحت هجه

 وعنای تحويل و شرط بودن آن در هجه 
حـــه ، حاخـــد وـــال حصشـــحده شـــده، بـــرای آنكـــه هجـــه صـــححح واقـــع شـــود . 1277 مسأله

ی والـــک وـــال  ،و در غحـــر ایـــن صـــورت داده )قـــجض( شـــود« تحویـــل»گحرنـــده  هجـــه و
 ؛ شود نهی

گحــرد «تحویـل»  ط فـرد قــرار  کــه وــال در اظتحـار و تحــت تســل  کــه  حــه ایــن وعناسـت 
ق این وعنا  .  در ووارد وصتلف وتفاوت است ،تحق 

گر وثاًل پـس . حنابراین، تحویل وال حاخد حا اضاػۀ والک صورت حگحرد . 1278 مسأله ا
کـــه و، اػ هجـــه ــــفـــردی  ــــال حـــه او حصشحـ ــــده شـ ــــکاف، حـــدون اضـــاػه آن را بـــردارد، دهـ ی ـ

 .  تــنحس

کـه اخسـاب و قجـول  . 1279 مسأله الػم نحست تحویل در ههان وكان و ػوـانی حاشـد 
 ؛ گحرد جه صورت ویه

                                                           
 .  شود در وساجل حعد عکر وی ،احكام تحویل و قجض وال حصشحده شده. 1
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گر انسان وثاًل ظانه ت  پس ا کنـد و پـس اػ وـد  کسی بجصشد و او هن قجـول  ای را حه 
ت اػ هجـه عـدول ، آن را تحویـل دهـد حعد طوالنی وثاًل طند سال طنانشـه در ایـن وـد 

 ؛ هجه صححح است، نكرده حاشد
ــه ــت طــرف وقابــل در وی ،الجت  گحــر ػوــانی وــال حــه ولكح  کــه تحویــل صــورت  . دآخــد 

گر وال هجهحنابراین،  ت عاخدات و ونافعی داشته حاشـد ا ـق حـه ، شده در این ود  وتعل 
 .  کننده است  هجه

 گحرنده است که در اختحار هجه   تحويل والی 
که دست دخگری دارد حه او بجصشد . 1281 مسأله گر انسان والی را  الػم نحسـت آن ، ا

 ؛ را اػ او حگحرد و دوحاره تحویل حدهد

ه کننده نسجت حه حاقی وانـدن وـال در   )اعن( هجه ۀاضب اضاػاحتحاط و حنابر ،الجت 
 .  الػم است، دست فرد

گر صاحب . 1281 مسأله که ههراه حـا او در آن ػنـدگی ، ظانه ا ظانه را حه فرد خا افرادی 
ف ، بجصشد - وانند ههسرش - کنند وی کن بـوده و اوكـان تصـر  کـه در آن سـا ههـحن 

گرفته است تحویل، گحرنده وضود داشته حاشد  در ظانه برای هجه  ؛ صورت 

گر وثاًل اتاق خا وحل  دخگری تنها در اظتحـار هجـه  یـل بـرای تحو، کننـده حاشـد ولی ا
کلحــد آن وحــل آن قســهت وی کوتــاهی حــه فــرد وــورد نظــر  توانــد  ت  اقل بــرای وــد  را حــد 

ف نهاخد  .  حدهد تا حتواند در آن تصر 
کــی ههشــون ظانــه و وغــاػهشــاخان عکــر اســت،  ســند رســهی صــدور ، در وــورد اوال

ی حصشـحده ، حاشد وحضری در حكن تحویل )قجض( وی کـه وـال حـه و هرطند فـردی 
کن نجاشد  .  شده در آن سا

 که به نابالغ و ديوانه هجه شده  تحويل والی 
ــود . 1282 مسأله ــه حصشــحده ش ــالغ خــا دیوان ــالی حــه ناح ــر و گ ــز ، ا ــرفتن آن نح گ ــل  تحوی



    / هجه 

گـر  صـورت وی 1ط ولی  شرعی آنانتوس، د قجول هجهــوانن ولـی  شـرعی وـالی را گحـرد و ا
ــه در اظتحــار ظــودش وی ــد ک کن ــه  ــان هج د ، حاشــد حــه آن گــرفتن وســد  نحــاػ حــه تحویــل 

 .  نحست

 که به وسجد يا حسحنّحه هجه شده  تحويل والی 

ه خـا واننـد آن اػ ووقوفـات عـام  . 1283 مسأله گر انسان والی را حـه وسـسد خـا حسـحنح  ا
گرفتن آن نحز وانند قجول هجه، بجصشد ی شاوتوس، تحویل  ی ط وتول  ن وسـسد خـا وتـول 

ه خا ووقوفه ی صورت وی، حسحنح   .  گحرد خا وکحل و

 تحويل وال وشاع 

کـه وـالی ، هجۀ حصشی اػ وال حه صورت وشاع . 1284 مسأله صححح است و فردی 
های زیــر بــرای او  خــک اػ صــورت تحویــل آن حــه هــر، حــه صــورت وشــاع حــه او هجــه شــده

ق وی  : شود وحق 

 ؛ ظتحار حگحردتهام وال را در ا ،حا اضاػۀ شرخک ظود .الف
گــرفتن تهــام وــال را حدهــد و او نحــز طنــحن  ،حــه شــرخک ظــود .ب وکالــت در تحویــل 

 ؛ کند
ــاػۀ شــرخک .ج ــدون اض ــال را ح ــد(، تهــام و ــن  تحویــل حگحــرد )قــجض نهاخ ــه در ای ک

گنـاه( اسـت، تحویل والهرطند  ،صورت ف در وـال غحـر )و ارتكـاب  ، ههـراه حـا تصـر 
ا تحویل الػم در هجه ق شد، او   .  ه استوحق 

 تحويل در هجۀ طلج 
گر طلجكار طلـب ظـوخش . 1285 مسأله کـردن  2ا ـه  را حـه حـدهكار حـه قصـد بـریء الغو 

                                                           
 . شودبيان وی« َحْسر»در فصل  ،ونظور اػ ولی  شرعی ناحالغ خا وسنون. 1

ــۀ حــدهكار وی. 2 کــه در عو  کــار و وهرخــۀ، ثهــن وعاولــۀ نســحه، واننــد قــرض؛ حاشــد ونظــور دخنــی اســت   اضــرت 
 . حانوان
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ــد ــت بجصش ــۀ اوس ــه در عو  ک ــه  ــقاط آنش ــدهكار و اس ــه ، ح ــاح ح ــت و احتح ــححح اس ص
ـــرای طلجـقجـــ ـــدارد و در ایـــن صـــورت ب ــــض و اقجـــاض ن ــــكار حـــق  رضـــوع و پشحهانـ ی ـ

 .  تــنحس

گــر فــردی طلــب ظــود اػ دخگــری را حــه  . 1286 مسأله تــا ، شــصص ثــالثی هجــه نهاخــدا
کـه طلـب وـغکور توسـ کـه طلـب حـه او حصشـحده شـدهوقتی  کسـی  قـجض و وصـول ، ط 

   .هجه صححح نحست، نشده حاشد

گحرنـده« طک»تنها پرداظت  ،حنابراین  کننـده  ط هجـهطـه توسـ ،حدهكار حه هدخـه 
حاشد و طه حدهكار و ههـحن طـور نقـل وضـه اعتجـاری اػ حسـاب حـدهكار حـه حسـاب 

ق قجض و تحویل، اػ طرف وقابلاند پس  .  کافی نحست، برای تحق 

، توان اػ عقـد وصـالحه اسـتفاده نهـودبرای تصححح این اور ویشاخان عکر است، 
کـــه فـــرد ـــانی حـــه طـــرف وقابـــل  طلـــب ظـــود اػ دخگـــری را حـــه 1،حـــدین صـــورت  طـــور وس 

ط ورت قــجض و تحویــل طلــب توســدر ایــن صــ، هــن قجــول نهاخــد 2وصــالحه نهاخــد و او
ی   .  تصاِلح( الػم نحست)وو

o که به صورت انتقال اعتجاری انجام وی  شود روش جايگزين برای بخششی 
گر فردی حصواهد وجلغـی را حـه . 1287 مسأله کنـد و  ا ـانی حـه دخگـری تهلحـک  طـور وس 

ی واریـز  آن را حا نقل اعتجـاری اػ طریـق شـجكۀ شـتاب حـانكی و واننـد آن حـه حسـاب و
کــه ایــن نــوع انتقــال، نهاخــد توانــد اػ  وی ، آخــد و تحویــل حــه حســاب نهیقــجض  ، اػ آنســا 

کـه قجـل اػ انتقـال آن وجلـغ« وصالحه»قرارداد  کند حه این صـورت  حـه طـرف ، استفاده 
کـردم فالن وجلغ حه»: وقابل حگوخد ۀ ظوخش حه تو وصالحه  انی در عو  و طـرف « طور وس 

ی  ،ساس حا انتقال وضه حه حساب وتصاِلح؛ وقابل )وتصاِلح( هن صلح را بپغیرد و
خافـت آن حـه حانـک حوالـه دهـد ی حـدهی،  حـا انتقـال وضـه. حنـابراین، را برای در کـه حـا  و

                                                           
کننده(« ُوصالح»حه عنوان . 1  .)صلح 

 .پغیرندۀ صلح(«)ُوتصالح»حه عنوان . 2
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ــۀ فــرد آوــده ی اػ حانــک طلجكــار  حــه طــرف وقابــل ادا وی، ایــن وصــالحه بــر عو  شــود و و
 1؛شود وی

ه کنـد و او را وکحـل نهاخـد تـا ،الجت  گر فرد وجلغی را حه حساب طـرف وقابـل ونتقـل   ا
خافت اسكنا کـار را انسـام ، آن را حـه ظـود هدخـه دهـد، س اػ حانـکپس اػ در ی ایـن  و و

ق وی، دهد  2.گردد هجه حه صورت صححح وحق 
کار حه صورت هجۀ حاطـل انسـام شـودشاخان عکر است،  )وـثاًل حـدون ، بر فرض این 

خافت پول اػ حساب حاشد( کنـد و هجـه در ی ، گحرنـده آن را وصـرف  ووضـب ضـهان و
 .  شود نهی

 کننده ق  جل از تحويلفوت هجه 
گــر هجه . 1288 مسأله کــه حصشــحده ا عقــد ، حهحــرد کننــده قجــل اػ تحویــل دادن وــالی 

 .  شود هجه حاطل و ونفسز شده و وال حه ورثۀ او ونتقل وی

کـه وـال حـه او حصشـحده شـده قجـل اػ تحویـل ،ههحن طور کسی  عقـد هجـه ، حا ورگ 
ق شود حاطل و ونفسز وی گر حصواهند هجه وحق  د والک حاخ، شود و در هر دو صورت ا

گحرد، خا والكحن فعلی کنند و قجول و تحویل صورت   .  دوحاره آن را هجه 

                                                           
کــه پــس اػ وصــالحه اػ طریــق شــجكۀ شــتاب انســام شــده. 1 نــوعی حوالــه وحســوب ، زیـرا ایــن نقــل اعتجــاری 

کننده وی که وصالحه   ۀدهـد و حوالـ حوالـه وی طلجكار ظود )وتصـالح( را حـه حانـک ،  شود حه این صورت 
که وورد پغیرش حانک اسـت اػ وصـادیق حوالـه بـر وـدیون وحسـوب وـی گـر وصـالحه ؛ شـود وغکور  ـه ا الجت 

که هنوػ آن را قجض نكـرده و  کننده اػ حانک شرعًا طلجكار نجاشد و وثاًل اػ خارانۀ ظود در حساب پس انداػ 
ی در نحاوده ت شرعی و والـه بـر بـری وحسـوب اػ وصادیق ح، نهاخد وجلغی را حه دخگری ونتقل ، حه ولكح 

 . حاشدوغکور صححح وی ۀحوال ،و در هر حال شود وی

که وجلغی را در حساب پس ،طور ههحن. 2 گر فردی  آن را ، انداػ ظوخش اػ حانک طلجكار است )وـثاًل علـی( ا
کنـد و حسـن نحـز آن را حـه ههـحن صـورت حـه شـصص ثـالثی  حا نقل اعتجاری حه دخگری )وـثاًل حسـن( هجـه 

کاالیی حصرد و حا نقل اعتجاری وضـه وـغکور)وثاًل حسحن طنانشـه ، ػدثهـن آن را بپـردا، ( هجه نهاخد خا اػ او 
خافت و قجض نهاخد  .شـود قـجض حسـحن در حكـن قـجض حسـن وحسـوب وی ، حسحن پول را اػ حانک در

ق قجض حه صورت صححح ونعقد وی ،حنابراین  ل پس اػ تحق   .  گردد هجۀ او 
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 رجوع از هجه 
که وال حه او هجه شـده الػم . 1289 مسأله کسی  ق آن اػ طرف   1عقد هجه پس اػ تحق 

ی وـیکننـده ضـایز وحسـوب وـی و اػ طرف هجه کـرده  شـود و و کـه هجـه  توانـد حـه وـالی 
 .  رضوع نهاخد

کـه در آنهـا وگر در طند ، تحویـل داده شـد، حصشـحده شـده پـس اػ آنكـه وـال وورد 
توانــد آن را حــدون رضــاخت طــرف وقابــل پــس حگحــرد و پشــحهانی اثــری  کننــده نهی  هجــه

کننــده وحســوب وــی« هجــۀ الػم»، نــدارد و هجــه در ایــن وــوارد کــه اػ طــرف هجــه  شــود 
 .  شود توضحح آن در وساجل حعد عکر وی

 که هجه قابل رجوع نحست  وواردی 
 :  قابل رضوع نحست 2هجه ،د عیلدر ووار . 1291 مسأله

 ؛ هجه حه ارحام حاشد .1
 ؛ اػ بين برود، وال هجه شده .2
ت وال هجه .3   ؛ حه فرد دخگری ونتقل شود، شده والكح 
کند، وال هجه شده .4   ؛ تغحير 
 ؛ کننده در هجۀ ظود قصد قرحت داشته حاشد هجه .5 
 ؛ خكی اػ دو طرف حهحرد .6 
ضه حاشد، هجه .7   .  وعو 

 . شود در اداوه عکر وی ،توضحح این ووارد
o 2 .هجه به ارحام باشد 

گر انسان والی را حه خكی اػ ظوخشـاوندان نسـجی ظـوخش  . 1291 مسأله ، واننـد پـدر -ا
                                                           

ــه. 1 کــه وــال ،الجت  کســی  گــر  ی هجــه شــده در ضــهن عقــد هجــه بــرای ظــود حــق  فســز قــرار داده حاشــد ا ، حــه و
 .  تواند هجه را فسز نهاخد وی

که حا رعاخت شراخط صححح بودن آن واقع شده حاشدهجه ،ونظور. 2  .  ای است 
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ــه، ظــواهر، بــرادر، وــادربزرگ، پــدربزرگ، وــادر  -فرػنــدان آنــان، ظالــه، دایــی، عهــو، عه 
ت طـرف وقابـل آن توانـد حـدون رضـاخ  شود و نهی هجه الػم وی، بجصشد و تحویل دهد

 .  را پس حگحرد

کـه نسـجت ظوخشـاوندی ، حكن وغکور در وسـألۀ قجـل . 1292 مسأله بـرای ػن و شـوهری 
کــه هرطنــد  ،ضـاری نحســت، نسـجی حــا خكـدخگر ندارنــد احتحـاط وســتحب اسـت وــالی را 

ی قجل اػ آن ،خكی اػ آنان حه دخگری حصشحده  ؛ پس نگحرد، حعد اػ تحویل و حت 

که تنها  ،ههحن طور کننـد  نسجتی حا انسان پيـدا وی، حه سجب اػدواحسایر افرادی 
 - عهـو ػن، بـرادر ػن، ػن بـرادر، شـوهر وادر و پدر، ػن پدر و وادر، وانند ههسر فرػند -

شـــاول وحـــارم  ،ههشنـــحن حكـــن وـــغکور .آخنـــد ضـــزء ارحـــام انســـان حـــه حســـاب نهی
که حه واسطۀ شحر ظوردن حه انسان وحرم شده بـرادر و ، وـادر، واننـد پـدر - اندرضاعی 

 .  شودنهی - ظواهر رضاعی

o 1 .وال هجه شده وصرف شده يا از بين برود 
که حصشحده شده . 1293 مسأله گر والی  کی  -اػ بين برود ، ا وثل اخنكه آن وـال ظـورا

خا وواد سوظتی ههشون حنزین بوده و وصرف شود خا بر اثـر ظـراب شـدن و واننـد آن اػ 
ػ هجـه برگـردد و عـوض وـال ظـود را توانـد ا کننـده نهی هجه الػم شده و هجـه  - بين برود

 .  وطالجه نهاخد

o 5 .والکّحت وال هجه شده به فرد ديگری ونتقل شود 
کــه وــال حــه او حصشــحده شــده . 1294 مسأله کســی  گــر  گــرفتن آن ،ا حــا ، پــس اػ تحویــل 

ــت ظــود ظــارح ســاظته و حــه  ،فــروش خــا حصشــش خــا صــلح و واننــد آن وــال را اػ ولكح 
 1.شود وسألۀ قجل در وورد آن ضاری ویهجه الػم شده و حكن ، دخگری ونتقل نهاخد

                                                           
گـر وـال هجـه شـده پـول بـوده و هدخـه  ،آنشـه در ایـن وسـأله و وسـألۀ قجـل عکـر شـدحنـابر  ،شاخان عکـر اسـت. 1 ا

کاال ظرخده خا آن را صـرف هزخنـۀ اػدواح گحر کرده خا حا آن برای ظود  نده حا آن پول حدهحش را حه طلجكار ادا 
کرده حاشد خا سفر  . شودهجه الػم وی، و وانند آن 
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o 7 .کند  وال هجه شده تغحير 
کــه هجــه شــده پــس اػ تحویـل . 1295 مسأله گـر وــالی  کنــد ، ا طــه اخنكــه تغحيــر  -تغحيــر 

که وال حـه او هجـه شـده و طـه حـدون آن بر ف فردی حاشد  طنانشـه  -اثر استفاده و تصر 
ل ظود حاقی نهانـده حاشـد که عرفًا وال حه شكل او    الػم شـده و هجـههجـه ، طوری حاشد 

   ؛تواند آن را پس حگحرد کننده نهی

گنــدم گــر  نــان پصتــه شــود خــا حــا ، آرد شــود خــا حــا آرد هجــه شــده، شــده حصشــحده وــثاًل ا
کاووای حصشحده شده لجاسی حافته شود خـا  پارطۀ هجه شده پيراهنی دوظته شود خا حا 

ــای طــجز شــود گــر ضوضــۀ ،ههــحن طـور .ححـوان ػنــده هجــه شــده عحـح و وهح  شــده  هجــه ا
 .  تواند آن را پس حگحرد کننده نهی  هجه، تجدیل حه ورع شود

گغشـت ػوـان و اسـجاب طجحعـی. 1296 مسأله ف در وال خا  گر تصر  کـه  گونـه  حـه ،ا ای 
شـده را  لجـاس هجـه ،وثل آنكه فرد - در وسألۀ قجل عکر شد تغحيری در آن اخساد نكند

کنــد خــا واشــحن حصشــحده  شــده را ســوار شــود خــا بپوشــد خــا آن را حشــوخد خــا فــرش را پهــن 
که هجه طنحن وواردی ووضب الػم شدن هجـه  - قحهتش طند برابر شود، شده طالیی 

طنانشه وال هجه شده وعحـوب شـده  ،و در این صورت شود و عدم اوكان رضوع نهی
کننده نهی، حاشد  .  تواند وطالجۀ وا حه التفاوت )أرش( نهاخدهجه 

o 3 .کننده در هجۀ خود قصد قربت داشت  ه باشدهجه 

کــه وــال را حــه دخگــری وی . 1297 مسأله کســی  گــر  ، در حصشــش و هجــۀ ظــود، حصشــد ا
ب حه پروردگار وتعال داشته حاشد  1.هجه الػم بوده و قابل رضوع نحست، قصد تقر 

سۀ ظحرخه . 1298 مسأله گر فردی وال ظوخش را حه وؤس  ه و واننـد ، وسـسد، ا حسـحنح 
ب حه پروردگـار وتعـال هجـه نهاخـد خـا وـالی را ضهـت عـز اداری حضـرت آن حه قصد تقر 

هجـه الػم ، خا اطعام فقـرا و واننـد آن حـا قصـد قرحـت اهـدا نهاخـد حسحنال اهعجد احا
 .  تواند آن را پس حگحردوحسوب شده و نهی

                                                           
که در  ،در این وورد. 1  .  شود عکر وی« صدقه» فصلوساجل دخگری نحز وضود دارد 
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o 6 .يکی از دو طرف بهحرد 
گر هجه . 1299 مسأله حـق  ، شـود و ورثـه هجه الػم وی، کننده پس اػ تحویل آن حهحرد  ا

گرفتن آن را ندارند  .  پس 

ک ،ههــحن طــور گــر  ــه او حصشــحده شــدها کــه وــال ح گــرفتن آن ، ســی  پــس اػ تحویــل 
ی حه حساب ویهجه الػم شده و وال ضزء وات، حهحرد  .  آخد َرک و

o 4 .هجه وعّوضه باشد 
که وال حه او حصشحده شده . 1311 مسأله کسی  گر  ، کننـده  هجـه در وقابـل حصشـش ،ا

ــی  کــنهرطنــد  -عوض ــالی  ــت  -1ارػش و خاف ــه قصــد در ی هــن آن را ح ــد و و ــه او حده ح
کـه هجـه  خک اػ دو طرف نهی هجه الػم شده و هحر ، جه بپغیردعوض ه تواننـد وـالی را 

 .  حدون رضاخت دخگری پس حگحرند، اند کرده

کـــه پرداظـــت عـــوض اػ ســـوی شـــاخان عکـــر اســـت،  در ایـــن حكـــن فرقـــی نحســـت 
گحرنــدۀ هجــه ــا آنكــه  ، هجــه حــدون اخنكــه شــرط شــده حاشــد کننــده شــرط شــده حاشــد خ

 .  هدکننده حد عوضی را حه هجه

ضههجۀ و» ،هجه در این ووارد  2.نام دارد« عو َ

 احکام ديگر هجۀ وعّوضه 
کــه وــالی حــه او حصشــحده شــده . 1311 مسأله گــر حــا او شــرط نشــده حاشــد ،کســی  الػم ، ا

کننـده حدهـد، نحست در عوض هجه احتحـاط وسـتحب اسـت هرطنـد  ،والی حه هجـه 
ت اضتهـــاعی حـــاالتری نســـجت حـــه هجـــه ی شصصـــح  ، کننـــده داشـــته حاشـــد  طنانشـــه و

 .  عوضی حه طرف وقابل حدهد

                                                           
 .  شودعکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،«عوض»توضحح ووارد . 1

کــه پرداظــت عــوض در آن شــرط شــده حاشــد )هجــۀ وــغکور  ،حنــابراین. 2 ضــه فــرق نحســت  هجــۀ »در هجــۀ وعو 
ــروط ــود(« وش ــوب ش ــده حاشــد، وحس ــرط نش ی  ،خــا ش ــل حصشــش و ــی را در وقاب ــرف وقابــل عوض ــی ط ول

 .  شود در وساجل حعد عکر وی، «هجۀ وشروط»توضحح ووارد الػم شدن ؛ پرداظته حاشد
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کننـده واضـب نحسـت ،در هر صـورت کـه ؛ پـغیرفتن عـوض بـر هجـه  ـا ههـان طـور  او 
 .  شود هجه الػم وی، طنانشه آن را بپغیرد، قجاًل عکر شد

گر در هنگام حصشش وـال . 1312 مسأله کـه وـال حـه او حصشـحده ، ا کسـی  شـرط شـود 
شـده را  وـال هجـه عوضی حه طرف وقابل حدهد و او هن بپغیرد )هجۀ وشروط( و، شده

کند و عوض را بپرداػد و طنانشه نتواند خـا ، تحویل حگحرد واضب است حه شرط عهل 
توانـد اػ هجـۀ ظـوخش رضـوع  کننده وی  هجه، دلحل اػ پرداظت عوض اوتناع ورػد  حه هر
گغشــته عکــر شــد گونــه  وــال حصشــحده شــده حــههرطنــد  ،کنــد کــه در وســاجل  تغحيــر ، ای 

کـه وـال حـه کرده خا اػ بين رفته خ ت آن حه دخگری ونتقل شده حاشد خـا شصصـی  ا ولكح 
 .  او هجه شده اػ ارحام نسجی انسان حاشد

کننـده   هجـه - که توضحح آن در وسألۀ قجـل عکـر شـد -در هجۀ وشروط  . 1313 مسأله
که طرف وقابل حه شرط عهل نكرده کنـد و  وی، تا ػوانی  تواند حه وال هجه شده رضـوع 

   ؛آن را پس حگحرد
ه خسی واقـع ویطنان ،الجت  کـه حـه صـورت تـدر ود ـــش شه عهل حه شرط طوری است 

کننـده حـق    هجـه، و فرد شروع حه آن نهوده حاشد - وانند حه ضا آوردن خک ظتن قرآن -
ت تعحين؛ رضوع ندارد که برای عهـل حـه  1خا شده وگر آنكه عهل حه شرط در ود  تی  ود 

 .  حه پاخان نرسد، شرط وعهول و وتعارف است
گـر در ه . 1314 مسأله هنگــام هجــه ، گحـرد جــۀ وشـروط آنشــه حــه عنـوان عــوض قــرار ویا

کــرده حاشــند خــا دو تعحــين شــده حاشــد ص  حاخــد طجــق ، طــرف حعــدًا حــا توافــق آن را وشــص 
 ؛ ههان عهل شود

ن ننهاخنـد گر تعحين نشـده و حعـدًا حـا توافـق خكـدخگر نحـز عوضـی وعـح  ا ا احتحـاط ، او 
که که ، ارػش عوض الػم آن است  ی حا والی  وگر آنكـه نشـانه و ؛ هجه شده حاشدوساو

کـه عـوض قرخنه  انـداػه هـر، ای اػ قجحل روش وعهول و وتداول عرفی وضود داشـته حاشـد 
کافی است -کنهرطند  -  .  حاشد 

                                                           
صی تصرخح نشده حاشد. 1 ت ػوان وشص  که ود   .  در صورتی 
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ضـه حـه عنـوان عـوض قـرار ویآنشه در هجـۀ و . 1315 مسأله  ۀطـه اخنكـه هجـ -گحـرد  عو 
؛ حاشـد الػم نحسـت هجـۀ دخگـری اػ ضانـب طـرف وقابـل - وشروط حاشد و طـه غحـر آن

کـه در وسـألۀ  - حلكه اوور دخگر نحز توانـد حـه عنـوان  وی - عکـر شـد« 5355»حـا توضـححی 
گحرد  : وانند ووارد زیر؛ عوض قرار 

کـه وـال حـه او حصشـحده شـده؛ انسام سایر وعـاوالت عقـدی - کسـی  ، وثـل اخنكـه 
کهتـر  کهتـر اػ قحهـت حـاػاری حـه طـرف وقابـل حفروشـد خـا ولـک ظـود را حـه  اػ والی را حه 

کهتـر اػ وعهـول  ـانی خـا حـه قحهـت  ـی را وس  قحهت حاػاری حه او اضاره دهد خا وال خا حق 
 ؛ حه او وصالحه نهاخد

کـه اػ طـرف وقابـل دارد ،وانند اخنكه فرد؛ انسام خكی اػ اخقاعات - حـه او  طلجـی را 
کند بجصشد و او را بریء ه   .  الغو 

اطی - ایی، انسام عهل دخگر وانند ظح  آن عهـل بـر ههـان هرطنـد  ،...وتعهحـر ، حن 
کــه هجــه گــردد، شــده وــالی  وثــل اخنكــه فــرد ػوحنــی را حــه دخگــری بجصشــد و حــا او ، واقــع 

ی در آن وسسد خا ودرسه حساػد کند و  . شرط 

کــه ظــانوادۀ وــرد قجــل اػ اػدواح حــه ػن « نشــان اػدواح»هــداخایی واننــد  . 1316 مسأله
ـت عرفـی، دهند وی ـه حـه عهنح  گر حا توض  کـه ػن حعـدًا حاضـر حـه وشـروط حـه آن حاشـ، ا د 

ی شود )شـرط ارتكـاػی( ، طنانشـه ػن نسـجت حـه آن اػدواح اوتنـاع نـورػد 1اػدواح حا و
 ؛ ورد حق  رضوع اػ هجه را ندارد

گر ػن حه شرط عهل نكند ا ا کـه ػن اػ ارحـاوش حاشـد -ورد ، او  ی در صورتی   - حت 
 .  تواند آن را پس حگحرد وی

 قرار دادن حّق فسخ در هجۀ الزم 
کـه هجـه الػم اسـتا . 1317 مسأله کـه توضـحح آن در وسـاجل قجـل  - نسان در وواردی 

ت  وی - عکر شد کنـد تـا وـد  تواند وال ظود را حه دخگری بجصشـد و در ضـهن آن شـرط 
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نی خا تا آظر عهر حق  فسز داشته حاشد کننـده قصـد قرحـت نهـوده  وگر آنكه هجه؛ وعح 
ای  ن حق  فسـز در طنـحن هجـهکه قرار داد؛ حاشد )وورد پنسن اػ ووارد الػم شدن هجه(

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

 احکام رجوع از هجه 
کــه بــرای هجــه . 1318 مسأله  حــه هــر - کننـده حــق  رضــوع وضــود دارد  رضـوع در وــواردی 

ق وی  :  شود خک اػ دو صورت زیر وحق 

خـا حـه « دمپشـحهان شـ»: وثل آنكـه فـرد حـه قصـد رضـوع حگوخـد؛ «لفظی»رضوع  .الف
 .  «وال را پس حده»: ههحن قصد حه طرف وقابل حگوخد

وــال را اػ طــرف وقابــل حگحــرد خــا ، وثــل اخنكــه حــه قصــد رضــوع؛ «عهلــی»رضــوع  .ب
آن را حـه فـرد دخگـری حفروشـد خـا اضـاره خـا رهـن  ،حدون آنكه وال را حگحرد حه قصد رضوع

 .  دهد
گـرفتن وـال هجـه شـدشاخان عکر است،  کـه پـس  گـر فـرد ، ه ضـایز اسـتدر وواردی  ا

کــه وــال حــه او حصشــحده شــده کننــده حــدون اطــالع شصصــی   - حــا توضــحح فــوق - هجــه 
ق وی، رضوع نهاخد  .  شودرضوع وحق 

ــق رضــوع الػم نحســت وــال تحویــل داده شــود . 1319 مسأله گــر . حنــابراین، بــرای تحق  ا
که در وسألۀ قجل عکر شد خک اػ صورت حه هر، کننده هجه کند، هایی  وـال حـه ، رضوع 
ت او برویولك  .  آن را تحویل نگرفته حاشدهرطند  ،گردد ح 

ــرده . 1311 مسأله ک ــه  ــه وــالی را هج ک ــوع ، کســی  ــل رض ــه هجــه ضــایز و قاب ک در وــوردی 
ــه، حاشــد ــه هج ــت و وتوض  ــه ولتف ک ــالی  ــر در ح گ ــام داده ا ــه انس ک ــه ، هســت ای  آن را ح

   ؛شود رضوع عهلی وحسوب وی، ظود، این فروش، دخگری حفروشد

ا طنانشه هنگام فروش کـرده خـا اػ آن غافـل حاشـد ،او  ـق ، هجۀ ظود را فراووش  وحق 
وحــل  اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای ، ای شــدن رضــوع عهلــی حــا طنــحن وعاولــه

 .  احتحاط در این وورد ترک نشود
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کنـد  . 1311 مسأله گر وثاًل فروشـنده حـا ظرخـدار در ضـهن قـرارداد فـروش )بيـع( شـرط  ا
کند ی هجه  نی را حه و  ،بـر ظرخـدار واضـب اسـت هرطند عهـل حـه شـرط 1،که وجلغ وعح 

شـود و طنانشـه هجـۀ الػم وحسـوب نهـی، ولی هجۀ وغکور حه ضهـت شـرط ضـهن بيـع
کـه حـه عنـوان هجـۀ الػم در وسـاجل قجـل عکـر شـد نجاشـد و ظرخـدار اػ  آن هجه اػ وـواردی 

 ؛ شودرضوع واقع وی، اش رضوع نهاخدهجه

ه  گونه ووارد شـرط ضـهنی وضـود داشـته حاشـد ،الجت  گر در این  کـه ظرخـدار اػ هجـۀ  ا
که شاخد در غالب ووارد طنحن شرطی وضود داشـته حاشـد، وغکور برنگردد ، ههشنان 

ـف شـرط ثاحـت ، در صورت رضوع ورتكب وعصحت شده و بـرای فروشـنده ظحـار تصل 
 .  شودوی

که هجه ضایز و قابل رضوع اسـت . 1312 مسأله رضـوع نسـجت حـه حصشـی  ،در وواردی 
دو وـــال را ، طنانشـــه فـــردحنـــابراین،  .نحـــز صـــححح و ضـــایز اســـت شـــده اػ آنشـــه هجـــه

کنـد و آن وـال را پـس حگحـرد و  تواند نسجت حه خكی اػ آن  وی، حصشحده حاشد دو رضـوع 
   .حه دخگری رضوع نكند

کنــد وی ،ههــحن طــور طــه حــه صــورت  ،توانــد نســجت حــه حصشــی اػ خــک وــال رضــوع 
که هجـ تواند حه نصف وشاع اػ ظانه وثاًل وی؛ وشاع و طه غحر وشاع کـردهای  رضـوع ، ه 

صی اػ آن وانند نحهۀ ضنوبی خا شـهالی خـا طنـد  کند خا اخنكه نسجت حه قسهت وشص 
ص  .  رضوع نهاخد و آن را پس حگحرد، اتاق وشص 

که هجه شده . 1313 مسأله گر والی  رشد خا وحصـولی داشـته حاشـد ، پس اػ تحویل، ا
ـۀ ححوانـات -که اػ ظود وال ضدا شـده  خـا  - پشـن طحـده شـده، وحـوه، شـحر، واننـد حش 

ی درظــت  واننــد وحــوه -اخنكــه آن رشــد و وحصــول قابــل ضــدا شــدن حاشــد  کــه رو ای 
که بر حدن ححـوان قـرار دارد و هنـوػ ضـدا نشـده ایـن رشـد و وحصـول  - است و پشهی 

ــه ــوع اػ هج ــس اػ رض ــه، پ ــه هج ــده برنهی  ح ــال حــه او  کنن ــه و ک ــردی  ــه ف ــق ح ــردد و وتعل  گ
 .  حاشد حصشحده شده وی
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کــه هجــه شــده  . 1314 مسأله گــر وــالی  صــل داشــته ، پــس اػ تحویــلا وقــداری رشــد وت 
کـه حـا وضـود آن حاشد و این رشد حه انداػه ل  عرفـًا حگوخنـد، ای حاشـد  وـال حـه صـورت او 

وــال حــه ههــان ، کننــده حــق  رضــوع دارد و پــس اػ رضــوع  هجــه، اســت ظــود حــاقی وانــده 
که وضود دارد ق حه هجه، صورتی   ؛ حاشد کننده وی  وتعل 

صـل گر رشـد وت  ا ا ل ظـود ، وـال بـيش اػ ایـن حاشـد او  کـه عرفـًا وـال حـه شـكل او  طـوری 
کـه در وسـألۀ ، حاقی نهانده حاشـد توانـد حـه  کننـده نهی هجـه، عکـر شـد« 5473»ههـان طـور 

وانند اخنكه ضوضه حصشحده شده تجدیل حـه وـرع شـده حاشـد ؛ وال هجه شده رضوع نهاخد
گحاه کوطک برش خافته اػ   . تجدیل حه درظت شده حاشدپس اػ اهدا ، خا قلهه و قطعۀ 

 احکام ديگر هجه
وشــروط حــه ، حــه دخگــری بجصشــد 1توانــد ظانــۀ ولكــی ظــود را انســان وی . 1315 مسأله

ن خا تا آظر عهر ت وعح  اػ وورد هجه اسـتثنا حاشـد و ، آنكه ونافع و انتفاعات ونزل تا ود 
ت وغکور حا ظودش حاشد    2.حق  اسكان و استفاده اػ ونافع ونزل در ود 

ــه بــرای  ــق هجــۀ وــغکور الػم اســت ظانــه را حــه هجــهالجت   3،گحرنــده تحویــل دهــد تحق 
کوتاهی حاشدهرطند  ت  ـت . حنابراین، تحویل برای ود  ظانه اػ ػوـان تحویـل حـه ولكح 

کننـده ، ولی ونـافع و حـق  اسـتفادۀ ظانـه، آخد گحرنده در وی هجه تـا ػوـان ححـات هجـه 
ی است و پس اػ فوت  ن شده( وربوط حه و ت وعح  ت تعحـين  هجه)خا ود  کننده )خـا وـد 

ق دارد گحرنده تعل   4؛شده( حه هجه 

                                                           
ـا اػ تنقلحـه نحـز ضـاری اسـ ۀوسـحل و ونـزل ۀدر وورد سایر اشحاء وانند اثاثحـ ،حكن وغکور در این وسأله. 1 ، او 

که حصشش حق که در وسألۀ  آن - حاطل است آنسا  گـر فـرد حصواهـد سـرقفلی  - بيـان شـد «5452»طنان  ا
ق وقصـود وـغکور وـی، ػوحن وقفی را اهدا نهاخد ۀوغاػه خا حق  تقدخهی خا حق  پغیر توانـد اػ عقـد برای تحق 

 .  وصالحه استفاده نهاخد

 . شودده ویناوح «هجۀ وسلوب الهنافع» ،حصشش وغکور. 2

ی قــرار دهــد خــا آنكــه ظانــه را حــه صــورت رســهی حــه نــام . 3 کوتــاهی در اظتحــار و ت  وثــل آنكــه وــال را بــرای وــد 
ی هجه  . ظودش ظانه را تحویل حگحرد، گحرنده سند بزند خا حه وکالت اػ و

تحویـل  برای رسحدن حه طنحن هدفی طنانشه فرد نصواهد ظانه را در ػوان ححات ظـود ،شاخان عکر است. 4
 .  استفاده نهاخد - عکر شد« 654»که توضحح آن در وسألۀ  - تواند اػ قرارداد وصالحه وی، دهد
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کننده نگـرددالػم است حصشش وغکور و ،هالجت   ق بر وفات هجه  حلكـه قطعـی و ، عل 
ز حاشدو ی حعـد اػ . حنـابراین، نس َ گـر پـدری ونـزلش را وـثاًل حـه فرػنـدش هجـه نهاخـد تـا و ا

 .  هجۀ وغکور حاطل است، والک آن حاشد، وفات پدر

گر . 1316 مسأله ی حـق  فسـز نـدارد  هجه ا کـه هجـه الػم اسـت و و ، کننده در وـواردی 
که حصشحده و تحویل داده حه فرد دخگری حفروشد را  1«فضـولی»حكن وعاولۀ ، والی را 

 ؛ دارد

کــه وــال حــه او هجــه کســی  گــر  آن وعاولــه ، شــده )صــاحب وــال( اضــاػه دهــد  پــس ا
 .  حاشد وگرنه حاطل وی ،صححح است

که ظدای وتعال نسجت حه صـلۀ  هدخه دادن حه ارحام و . 1317 مسأله ظوخشاوندانی 
کحد  آنان    .حاشد وستحب وی، فرووده و اػ قطع ارتجاط حا آنان نهی شدخد نهودهتأ

ــاقر ــر »نقــل شــده اســت  اػ اوــام ح کتــاب اوح ــه : طنــحن آوــده الهــؤونحن در  س
که دارندۀ آنها هرگز نهی ، ظلـن: وگـر آنكـه نتحسـۀ حـد آن را بجحنـد ،وحرد ظصلت است 

که فرد حه سجب آن قطع کنـد و ههانـا  حا ظداونـد وتعـال وجـارػه وی، رحن و قسن دروع 
کــار ظحــری حــه انســان وی ــر اػ هــر  ــا آنكــه ؛ رســد ثــواب صــلۀ رحــن زودت برظــی اػ وــردم ح

کننـد و ایـن حاعـث رشـد اوـوال و ثروتهنـد شـدن  ولـی صـلۀ رحـن وی، ندهسـت حدکردار
ـــًا قســـن دروع و قطـــع رحـــن ســـ؛ شـــود آنهـــا وی هـــای  ها را ههشـــون بياحان رػوحنوطهجن 

کـرده و اػ اهلـش ظـالی وی ظشـک و بـی گردانـد و ووضـب انقطـاع  آب و علـف ویـران 
 2.«شود نسل وی

کـه ظـدای وتعـال اوـر حـه نحكـی آنـان فروـوده شاخان عکر است،  صله حه پدر و وادر 
کحــد  ،اســت وــردی نــزد رســول »نقــل شــده اســت  اػ اوــام صــادق 3.بيشــتری داردتأ

ه: فروودنــد حضــرتش .ای ظواســت ه و اػ اخشــان توصــحهآوــد ظــدا ای حــه ظــدا  عر 
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 .5ح ،273و  274ص، 73حاب، ابواب احكام األوالد، 45ح، وسائل الشیعه. 2

مپيراوون احكام والدین حه . 3  .  رضوع شود« 344تا  357»وساجل  ،وجحث اطاعت والدین ،ضلد دو 
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وگـر آنكـه در قلـب ظـود ، حـه آتـش سـوػانده شـده و شـكنسه شـویهرطند  ،شرک نورػ
کن و نسجت حه آنان نحكی حنهـا طـه  ،اخهان داشته حاشی و اػ پدر و وادر ظود اطاعت 

 1.«...ػنده حاشند و طه ورده
کحد  این بيشـتر ، نحكی و صلۀ حه او بيش اػ پـدر سـفارش شـده که ،در وورد وادرتأ

 ؛ است
خـا رسـول : آوـده و پرسـحد فـردی نـزد پيـاوجر ظـدا»رواخت شده  اػ اوام صادق

کـننا فروودنـد ،اه کسـی نحكـی  کسـیا : وـرد پرسـحد .وـادرت: حه طـه  سـاس طـه 
کسـیا فروودنـد: حاػ پرسحد .وادرت: فروودند : دحـاػ هـن پرسـح .وـادرت: ساس حه طـه 

کسیا فروودند پس اػ او  2.«پدرت: طه 
گغاشــتن وحــان آنــان در هدخــه  . 1318 مسأله برتــری دادن برظــی اػ فرػنــدان و تفــاوت 

 ؛ وكروه است، دادن و حصشش

ه کـه وراعاتشـان را سـزاوارتر اػ  ،الجت  تی داشته حاشند  گر برظی اػ فرػندان ظصوصح  ا
کراهت ندارد، ساػد دخگران وی کار شاخ، برتری دادن آنان     .ای است ستهحلكه 

کحنــه و دشــهنی شــاخان عکــر اســت،  طنانشــه ایــن اوــر ووضــب بــرانگحصتن فتنــه و 
که حه فساد بينساود ،شده گـر طنـحن هجـههرطنـد  ،حاشد حرام وی، طوری  ای انسـام  ا
 .  حاطل نحست، شود

کـه پـدر و وـادر نسـجت حـه انسـام  ،اػ طرف دخگر ـه داشـته حاشـند  فرػنـدان حاخـد توض 
ف در وـال ظـود  وصتــار  - حـا رعاخــت ضهـات شـرعی - و حصشــحدن آن حـه دخگـرانتصـر 

 3.هستند و در این ػوحنه حق  وهانعت برای فرػندان وضود ندارد

                                                           
 .2ح ،267ص، 74حاب، ابواب احكام األوالد، 45ح، وسائل الشیعه. 1

 .5ح ،275ص، 72حاب، ههان. 2

ــه حكــن . 3 فات فــرد وــرخض در بيهــاری ونســرالجت  حــه فــوت و ههــحن طــور فــرد وجــتال حــه آلزاخهــر و ســفحه و  تصــر 
 . شود عکر وی« نفقات»فصل  ،و حكن نفقۀ فرػند در ضلد طهارم« َحْسر» در فصل،  وانند آن



 

 صدقه

 اههّحت صدقه 
د و رواخات فـراوان و وتـواتری در ترغحـب و  ،«صدقه» که آخات وتعد  اػ اووری است 

 ؛ تشویق حه آن وارد شده است
کـه حتهـی و  -حـال ، حـه سـجب آن؛ ترواخت شده صـدقه دوای بيهـار اسـ در حـالی 

صـدقه برکـت حـه دنجـال ؛ شود حه سجب آن روػی ناػل وی؛ شود دفع وی - وحكن شده
خاد وی، صدقه دادن؛ شود دین و حدهی ادا وی، حه سجب آن؛ دارد   .کند وال را ز

، صــدقه ووضــب دفــع هفتــاد نــوع حــدی اػ ضهلــه وــرگ حــد، ههــحن طــور در رواخــات
 .  ضغام و دیوانگی شهرده شده است، غرق شدن، نسوظت، بيهاری

 استحجاب صدقه در اول روز و شج
ل صجح صدقه دهـد . 1319 مسأله کـه ایـن صـدقه شـر  ، وستحب است انسان او  طرا

صــدقه  ،ههــحن طــور .شــودکنــد و ووضــب ضلــب رحهــت الهــی وــی آن روػ را دفــع وی
ل شــب وســتحب اســت  نهاخــد و ووضــب ضلــب زیــرا شــر  آن شــب را دفــع وی، دادن او 

 . گردد رحهت حق  وتعال وی
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 های صدقه  برخی از نهونه
کــرده و انفــاق  . 1321 مسأله ب حــه پرودگــار وتعــال حــغل  آنشــه را انســان حــه قصــد تقــر 

 ؛ شودصدقه وحسوب وی ،نهاخد وی

که حه شصص دخگـر حـه قصـد قرحـت وـی  کـه حـه وسـسدوانند والی  ، دهـد خـا وـالی 
ه ــه، حســحنح  ســۀ ظحرخ  کــه بــرای اطعــام فقــرا و  پــرداػد وــیقرحــًة الــی اه، وؤس  خــا وــالی را 

 وقــف کنــد خــا وــالی را قرحــًة الــی اهوعالســۀ بيهــاران حــه قصــد قرحــت هزخنــه وــی، اختــام
ــه  وی ی را بــریء الغو  کنـد خــا طلــب ظــوخش اػ حــدهكار را حـه قصــد قرحــت حصشــحده و و
 1.نهاخد وی

 شرايط تحّقق صدقه

 که صدقه بر آن ونط  جق شدهرعايت شرايط هجه يا هر عنوانی 

کـه بـر آن  . 1321 مسأله ق صدقه حستگی حـه نـوع و عنـوانی دارد  ت و شراخط تحق  کحفح 
گــر صــدقه حــه صــورت ؛ شــود ونطجــق وی گــر حــه ، حاشــد« هجــه»پــس ا حاخــد شــراخط هجــه و ا

ــد دارای شــراخط وقــف حاشــد و ههــحن طــور وــوارد دخگــر« وقــف»صــورت  در ؛ حاشــد حاخ
 .  شود طند نهونه اػ آن عکر وی ،وساجل حعد

گر انسان . 1322 مسأله ق نهاخـد  ا حصواهد صدقه را حا حصشحدن والی حه دخگری وحق 
کــه بيشــتر صــدقه - الػم اســت  - های وتعــارف در ػوــان وــا طنــحن اســت ههــان طــور 

واننــد اخســاب و قجــول و تحویــل )قــجض( در آن ، شــراخط هجــه، عــالوه بــر قصــد قرحــت
 ؛ رعاخت شود

گر فرد حصواهد حا صلح ا ا ، ن را صـدقه دهـدآ، وـاِل ظـود حـه دخگـری حدون عوض او 

                                                           
وربوط حه صدقات وستحجی اسـت  - «5332و  5333»حه استثنای وساجل - احكام وغکور در این فصل. 1

ـارات، و احكام صدقات واضب وانند ػکات وـال کف  در فصـل وربـوط حـه آنهـا  ،ػکـات فطـره و رد  وظـالن و 
 . بيان شده است



    / صدقه 

 .  حاشد کافی وی، تحویل الػم نحست و اخساب و قجول صلح
کـردن وـالش حصواهـد آن را صـدقه حدهـد ،ههحن طور گر فرد حـا وقـف  ههـان طـور ، ا

 وگر آنكه وقـف ظـاص؛ قجض و تحویل الػم نحست، شود عکر وی« وقف»که در فصل 
 .  حاشد

گر انسان والی را حه عنوان صدقه حه دخگری بجصشد  . 1323 مسأله کنـد( و حـه ا )هجه 
ی  هرطنـــد هجـــه ،توانـــد اػ او پـــس حگحـــرد نهی، او تحویـــل دهـــد گحرنـــده ضـــزء ارحـــام و

 1.نجاشد
ــه اػ دخگــری دارد  . 1324 مسأله ک ــی  ــحدن طلج ــا حصش ــدقه را ح ــد ص ــردی حصواه ــر ف گ ا

کند ق  کردن حدهكار( وحق  ه  ـ ءکافی است قصد قرحـت داشـته و ابـرا، )بریء الغو   ۀعو 
کنــدحــدهكار و اســقاط طلــب ظــوخش را حــه نــوع کــه اػ »: وــثاًل حگوخــد؛ ی ابــراػ  طلجــی را 

کــه در وســاجل « فالنــی دارم حصشــحدم قجــول ، عکــر شــد« 5463و  5454»و ههــان طــور 
 .  حدهكار الػم نحست

کنــد . 1325 مسأله ــت ظــود ظــارح  ــدون آنكــه وــال را اػ ولكح  گــر انســان ح ــه ، ا آن را ح
انی حغل نهوده و در اظتحار شـصص دخگـر قـرار دهـد و شـص قصد قرحت حه ص طور وس 

ف نهاخد ق وی، وغکور در آن تصر  وانند اخنكه غغای نغری را حدون ؛ شودصدقه وحق 
ی آن را حصورد ،آنكه ولک فقحر نهاخد گغاشته و و  .  حه قصد قرحت در اظتحارش 

 لزوم قصد قربت در صدقه 

ــق نهی . 1326 مسأله کســی وــالی را ؛ شــود صــدقه حــدون قصــد قرحــت وحق  گــر  پــس ا
ــا وــا کــرده خ کســی هجــه  ــا حــدهی حــدهكار را حــدون قصــد قرحــت حــه  لی را وقــف نهــوده خ

ـه نهاخـد ی را بـریء الغو  خـا ابـراء حـا رعاخـت سـایر شـراخط آن ، وقـف، هجـه، حصشحده و و
ق نشده است، حاصل شده ا صدقه وحق   .  او 

                                                           
گر این هجه حه قصد قرحت نجود. 1 که ا که در وساجل ، طوری  ه حه وطالجی  ، عکـر شـد «و حعد اػ آن 5467»حا توض 

گرفتن بود  . قابل پس 
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 حّق فسخ در صدقه 

گـر فـرد وـالی ؛ قرار دادن حق  فسز در صدقه وحل  اشكال است . 1327 مسأله پس ا
کند  ا حهرا حه قصد قرحت حه دخگری هجه نهاخد خ انی صلح  که طنـحن هجـه خـا  -طور وس 

ـه حـه تعرخـف صـدقهوصالحه واضـب حنـابر احتحـاط  - حكـن صـدقه را دارد، ای حـا توض 
 ؛ تواند در ضهن هجه خا صلح برای ظوخش حق  فسز قرار دهدنهی

حــق  فســز قــرار  ه فــرد در ضــهن هجــه خــا صــلح وــغکور بــرای ظــودشــطنان ،حنــابراین
کــه فســز نكنــد و در صــورت فســز نحــزاحتحــاط وا، حاشــد داده حنــابر  ،ضــب آن اســت 

ف نكننداحتحاط   .  و اضب طرفحن حدون رضاخت خكدخگر در وال تصر 

 تحّقق صدقه با پول انداختن در صندوق 

کهـک حـه فقـرا خـا اختـام و  . 1328 مسأله که افراد برای  ق شدن صدقه در وواردی  وحق 
ـک و واننـد آن وـی، انفاقات وستحجی طنـد صـورت ، انداػنـد پول را در صندوق خا قل 

 : دارد

سه .الف ق حه وؤس  لی واننـد آن صندوق صدقه وتعل  ه خا تشك  کـه عرفـًا  -1ای ظحرخ 
ی ضهع کهک حه فقرا و اختام وحسـوب وـی وتول   - شـود حاشـدآوری صدقات وستحجی و 

ع وردم خـا ظحاحـان و واننـد آن حاشـد  سه خا وحل  تسه  طه اخنكه صندوق در وحل  وؤس 
گرفته حاشد ...ار وردم در وناػل خا اتووجحل وو خا در اظتح  ؛ قرار 

گون حاشـد ،صندوق صدقه .ب گونـا ق حه طند ظـانواده خـا افـراد  وثـل اخنكـه ؛ وتعل 
ق حه فقرا خا اختام ای  وستهـع خـا اداره، در قسهتی اػ آپارتهان، صندوقی حه عنوان تصد 

کارونــــدان ادا نصــــب شــــده و ظانواده کن در آن خــــا  د ســــا در آن پــــول ، رههــــای وتعــــد 
ی عرفی ضهع ،بينداػند و فرد خا افرادی آوری صدقه حه صـورت وـغکور و رسـاندن  وتول 
 ؛ آن حه نحاػوندان حاشند

ق و انفــاق، «ب»و « الــف»در وــوارد  ، حــا انــداظتن پــول در صــندوق حــه قصــد تصــد 
                                                           

ل وغکور حه ثجت رسهی و قانونی رسحده حاشد خا نرسحده حاشد. 1  . طه نهاد خا تشك 



    / صدقه 

گردخده است ت فرد ظارح  ق شده و پول اػ ولكح   1.صدقه وحق 

ک شصصی .ج کهـک حـه فقـرا در آن پـول وی ،صندوق خا قل  تـا  انـداػد که فرد بـرای 
تی پول  ؛ شده را حه فقحر حدهد آوری ضهعهای  پس اػ ود 

ک ،در این صورت ق نهی، حا انداظتن پول در صندوق خا قل  شود و تـا  صدقه وحق 
ـت والـک او 2،وقتی پول حه فقرا خا وکحل آنان تحویل داده نشده ـۀ پـول وـال در ولكح  لح 

 3.حاقی است
                                                           

گفت پول حه  وی ،گونه ووارد در این. 1 ـی»توان  شـده و انـداظتن در صـندوق حـه  تهلحـک« ضهت عرفی ظاص 
ــه ــول ح ــاندن پ ــۀ رس ــق قــجض توســ ونزل ــافی در تحق  ک ــی آن وــیآن ضهــت و  ی عرف ــول  ــدط وت ــورد ؛ حاش در و

ســه ظحرخــهضهــت رســحدگی حــه فقــرا توســ»حــه  شــود وــثالً  پــول تهلحــک وی، «الــف» و در وــورد « ط فــالن وؤس 
کـه توسـضهت رسحدگی ح»پول حه ، «ب» ل  هـا خـا برظـی اػ آنـان ونعقـد  نوادهط ظاه فقرا توسط ههحن تشك 

 ؛ گردد تهلحک وی« شده
ا در وـورد  ـک خـا صـندوق شصصـی در ظانـه ،«ح»او  ـق خـک ضهـت عرفـی قـرار دادن خـک قل  ، ووضـب تحق 

 . تهلحک حه فرد خا ضهتی صورت نگرفته است ،شود و لغا حا انداظتن پول در آن نهی ظاص
آوری پول و صدقات وسـتحجی بـرای فقـرا شـود و حـا  هعدار ض طنانشه فردی شصصًا عهده ،شاخان عکر است

ی  حــه « ضهــت رســحدگی حــه فقــرا»وراضعــه حــه ســایرین، بــرای رســحدگی حــه فقــرا اػ آنــان پــول حگحــرد، وی عرفــًا وتــول 
طنانشـه افـراد وـال ظـوخش را حـه ضهـت وـغکور صـدقه دهنـد حـا تحویـل پـول حـه وی و  ،آخـد. حنـابراین حساب وی

ــت فــرد ظــارح شــده اســت « ضهــت عــام رســحدگی حــه فقــرا»ه قــجض )تحویــل( آن، وــال حــ تهلحــک شــده و اػ ولكح 
د نقل اعتجاری پول حه حساب حانكی فرد ضهع ه وسر  کننده صدقه )الجت  ق قجض نحست(.  ،آوری   کافی در تحق 

ــت آنــان ظــارح شــود و  گــر افــراد حــا اعطــای وــال حــه شــصص وــغکور قصــد نداشــته حاشــند وــال اػ ولكح  ــا ا او 
ی وکحل آنان در صـدقه دادن و رسـاندن وـال حـه فقـرا حاشـدقصدشان  که و در ایـن صـورت تـا وکحـل ، آن حاشد 

ـق نهـی ،وال را حه فقـرا نرسـانده لحن حـاقی وـیصـدقه وحق  ـت وـوک  گـر ؛ وانـدشـود و وـال وـغکور در ولكح  ـه ا الجت 
نی وکالت در قجول و قجض صدقه داشـته حاشـد طـرف آنـان صـدقه را  و اػ شصص وغکور اػ فقحر خا فقرای وعح 

کافی است  . قجول و تحویل حگحرد 
کــه عهــده ،ایــن حكــن پــول بــرای عــزاداری حضــرت  آوری ضهــعدار در ســایر وــوارد وشــاحه وثــل شصصــی 

 . شودضاری وی ،خا ضهت اطعام ػاجران ارحعحن شده نحز  الحسحناحاعجداه

ه. 2 کن شـرع خـا وکحـل ،الجت  گر فرد صدقه را حه حا ی تحویـل د ا هـد و او آن را حـه عنـوان اخنكـه ولـی  فقـرا اسـت و
ـق شـده اسـت، حاحت صدقه قجول نهاخد گـر ظـوِد صـدقه دهنـده اػ  ،ههشنـحن اسـت حكـن .صدقه وحق  ا

کن شرع برای این اور وکالت داشته حاشد  .  طرف حا

ف در پـول ظـود را دارد، حنابراین والک پول. 3 سـایر و طنانشـه سـال ظهسـحش فـرا برسـد حـا وضـود  حـق  تصـر 
گر ،هالجت  ؛ حاخد ظهس آن را بپرداػد، شراخط که پول - وثالً  - ا کرده  های ضهع شده داظـل صـندوق خـا نغر 

ک شصصی ت نـغر ظوانـده شـده ۀاش را حه فقرا صدقه حدهد و صحغقل  حاخـد ، نغر حا رعاخت شـراخط صـح 
گــر وجــالغ وــغکور اػ درآوــد اثنــای ســالش  طنانشــه ســال ، بــودهوطــابق نــغر عهــل نهاخــد و در ایــن صــورت ا

 . برای وفای حه نغر الػم است ظهس آن را اػ وال دخگرش بپرداػد، ظهسحش فرا رسد
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 گذاشتن پول به عنوان صدقه  کنار 

کنــار حگــغارد . 1329 مسأله گــر انســان پــولی را حــه عنــوان صــدقه  حــا ایــن اوــر صــدقه ، ا
ق نشده و حكن قسهت    ؛اػ وسألۀ قجل را دارد« ح»وحق 

ه نی وکالت حگحـرد تـا صـدقات و وجـالغی را اػ  انسان وی ،الجت  تواند وثاًل اػ فقحر وعح 
کرده و تحویل حگحرد تـا  کـه در ایـن صـورتطرف او قجول  ظـودش  ،حعـدًا حـه او برسـاند 

کنــار  نحــز وی ــی قــرار دهــد و حا توانــد پــولی را حــه قصــد اخنكــه وــال فقحــر حاشــد در وحل 
ق وی، گغاشتن پول  . شود صدقه وحق 

 قرض دادن به فقحر و احتساب آن بابت صدقه 
ن قــرض حدهــد . 1331 مسأله گــر فــرد وــالی را حــه فقحــر وعــح  کــه  ســاس در ػوان، ا هــایی 

ــ ــد دارد ص ــرداػد ۀدققص ــتحجی بپ ــاه - وس ل و ــدقۀ او  ــل ص ــا ، وث ــدای روػ خ صــدقه احت
کـه اػ فقحـر دارد حـه قصـد  - خا هنگام بيهاری، احتدای شب حصشـی اػ طلـب وـغکور را 

ی بجصشــد ــراء نهاخــد و حــه و ــق وــی، قرحــت اب شــود و اطــالع دادن حــه فقحــر صــدقه وحق 
ی الػم نحست کردن و ه     1.ضهت بریء الغو 

گحرنده شرايط صدقه دهنده  و صدقه 
گحرنـده . 1331 مسأله حسـتگی حـه نـوع و عنـوانی دارد ، شراخط صدقه دهنده و صـدقه 

 .  شود و ووارد آن وصتلف است که صدقه بر آن ونطجق وی

کنـد ،حنابراین  گر فرد حصواهد وـالش را حـه قصـد قرحـت حـه دخگـری هجـه  الػم  ،وثاًل ا
و اظتحـار انسـام  و عاقـل و رشـحد بـوده و صـدقه را حـا قصـد 2حالغ، است صدقه دهنده

که صدقه وی  ؛ دهد وحسور نجاشد دهد و نسجت حه والی 

                                                           
ی طلجكار حاشد ،ههحن طور است حكن. 1 کاال حه و گر فرد اػ فقحر حه ضهت دخگری وانند فروش نسحه   .  ا

که در وسألۀ  ،شاخان عکر است. 2 نشـه تحـت نظـارت و صـدقۀ فـرد ناحـالغ طنا ،عکر شـد« 5447»حا توضححی 
ی حاشدا که در صدقه دادن وستقل ،شراف ولی  شرعی و  . صححح است ،نجاشد طوری 
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ه  کـه ده سـال قهـری خـا بيشـتر دارد ،الجت  وحـل  ، صححح بودن صدقۀ پسـر ناحـالغی 
 .  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

ی )پـــدر خـــا صـــدقه دادن اػ وـــال حشـــۀ ناحـــالغ توســـ . 1332 مسأله ط ولـــی  شـــرعی و
یپدربزرگ پدری کـه عرفـًا وفسـده نداشـته حاشـد  ،( حه ضهت دفع حال اػ و حـه وقـداری 

 . اشكال ندارد
طــه ؛ توانــد حــه هاشــهی و غحــر هاشــهی صــدقه حدهــد فــرد هاشــهی وی . 1333 مسأله

ههحن طور صـدقه دادن فـرد غحـر هاشـهی ؛ اخنكه صدقه واضب حاشد و طه وستحب
 .  حالل و ضایز است ،حه غحر هاشهی

 : ورت داردسه ص، صدقۀ غحر هاشهی حه هاشهی . 1334 مسأله
ای پرداظـت و  طنـحن صـدقه؛ ػکات وال خا ػکات فطـره حاشـد، صدقۀ وغکور .الف

خافت آن حرام است و حا پرداظت آن  . شود ادا نهی، وظحفۀ فرد حاحت ػکات، در
حـــه ؛ صـــدقۀ وـــغکور پرداظـــت وـــال انـــدکی ضهـــت دفـــع حـــال و واننـــد آن حاشـــد .ب

گح گونه ت و ظـواری  که پرداظت آن ههراه حا عل   ،در طنـحن وـوردی؛ رنـدۀ آن اسـتای 
وحـل  اشـكال اسـت و رعاخـت وقتضـای احتحـاط در وـورد آن تـرک   ضایز بـودن صـدقه

 ؛ نشود
؛ ای ضـایز اسـت طنـحن صـدقه؛ حاشـد« ب»و « الف»صدقۀ وغکور غحر اػ ووارد  .ج

ی اره و رد  وظالن و فدخۀ روػه واضب حاشد و طه صدقۀ وستحج  کف   .  طه اخنكه وانند 
کــه فقحــر و وحتــاح توفــرد وــی . 1335 مسأله کســی  ــه  ی ظــود را ح انــد صــدقۀ وســتحج 

ــت ــرداػد، نحس ــت ،بپ ــر اس ــاح بهت ــر و وحت ــراد فقح ــه اف ــد دادن آن ح ــحن طــور ؛ هرطن هه
کافر غحر حربی ضایز است  ؛ صدقه دادن حه غحر وؤون و 

ــه کــه وــؤونحن حــه صــندوق ،الجت  ــه و واننــد آن وی وجــالغی  انداػنــد خــا حــه  های ظحرخ 
کهــک حــه فقــ ســات  وگــر آنكــه ؛ نجاخــد حــه غحــر اػ فقحــر وــؤون داده شــود، دهنــد را ویوؤس 

ـــق صـــدقه طنـــحن اعن و اضـــاػه وعلـــوم حاشـــد صـــدقه ای  دهنـــدگان در هنگـــام تحق 
 . اند داده
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 کحفّحت تصّرف وؤّسسات خحرّيه در وجالغ دريافتی

ســه خــا ضهــت عرفــی دخگــری در اظتحــار  . 1336 مسأله گــر انســان صــندوقی اػ وؤس  ا
که ، داشته حاشد سۀ وغکور وکالت خـا اضـاػه داشـته حاشـددر صورتی  توانـد  وی، اػ وؤس 

کــردن پــولضهــت ظــ - هــای صــندوق را پول کــردن خــا درشــت  هــای ظــود حــا پــول - رد 
کند  .  عوض 

سه . 1337 مسأله حان ضهت عرفی خا وؤس  که وثاًل حه عنوان رسـحدگی حـه فقـرا  وتول  ای 
ت وی کـه حـه وؤ تنها در صورتی وی، کنند و اختام فعالح  سـه داده شـده توانند وجالغی  س 

کاروندان را برای هزخنه گـاػ ، هایی اػ قجحل تعهحر ساظتهان و حقوق  پول آب و برق و 
کــه اػ قــراجن و شــواهد وعلــوم حاشــد صــاحجان وجــالغ در  کننــد  ســه صــرف  و تلفــن وؤس 

گــغاری ســه داده، هنگــام وا انــد و صــدقۀ آنــان شــاول  اظتحــار نــوع صــرف آن را حــه وؤس 
سهکهک حه هزخنه وثـل آنكـه وجـالغ وـغکور حـه ههـحن عنـوان ؛ نحز بوده اسـت های وؤس 

سه( ضهع )کهک حه هزخنه  .  آوری شده حاشد های وؤس 

خافـت رد  وظـالن ،ههشنحن ـارات و ، ظهـس، ػکـات وـال خـا فطـره، نسجت حه در کف 
که در فصل وربوط حـه آن عکـر  - حن حاخد شراخط شرعی هر ووردرساندن آنها حه وستحق  

گردد - شده   .رعاخت 

 وال از وردم برای صرف در جهت خاصآوری او جهع
ـــی . 1338 مسأله کـــه بـــرای صـــرف در ضهـــت ظاص  واننـــد اطعـــام ػاجـــرین  - اوـــوالی 

نوعی صدقه )صدقه بر ضهـت( ، شود وی آوری ضهعاػ وردم  - ارحعحن اوام حسحن
   .گردد و حاخد در ههان ضهت صرف شود وحسوب وی
حـــان اوـــر و تح ،حنـــابراین ـــه وتول  ـــا تحویـــل ح ـــق قـــجضآن وـــال ح ـــرد، ق  ـــت ف  اػ ولكح 

ی نهی پرداظت هنـوػ در ضهـت هرطنـد  ،تواند آن را پس حگحرد کننده ظارح شده و و
حان حاشد  ؛ وغکور صرف نشده و در اظتحار وتول 

ه گر پرداظت ،الجت  حان را وکحـل بـرای صـرف وـال در ضهـت وـورد نظـر، کننده ا  وتول 
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ت والک اودر و، تا قجل اػ صرف آن در ضهت وورد نظر قرار دهد ۀ آن حاقیلكح  بوده  لح 
ی  1.توانند آن را پس حگحرند وی - اش در صورت فوت او خا ورثه - و و

گر والی حه عنوان صدقۀ بر ضهت . 1339 مسأله وانند اطعام ػاجـرین ارحعـحن اوـام  - ا
گردد ضهع - حسحن ت عـدم نحـاػ خـا واننـد آن ،آوری  حصشـی اػ وـال خـا ، ولی حه عل 

واضب حاخد در آنشه حـه ضهـت حنابر احتحاط  ،نشود تهام آن در ضهت وورد نظر صرف
   .تر است هزخنه شود وغکور نزدخک

واضــب حاخــد آن را بــرای حنــابر احتحــاط  ،در وثــال فــوق در صــورت اوكــان ،حنــابراین  
کننـد تـا صـرف اطعـام ػاجـرین ارحعـحن در سـال حعـد شـود گـر  2سال آخنده نگهـداری  و ا

در وناسـجت  طعـام ػاجـرین اوـام حسـحنواضب برای احنابر احتحاط  ،وهكن نحست
گردد - تر است که حه ضهت وغکور نزدخک - دخگری  . هزخنه 

ــی ههشــون  . 1341 مسأله حــان اوــر وکحــل حاشــند اوــوالی را بــرای ضهــت ظاص  گــر وتول  ا
کننــد اطعــام ػاجــرین ارحعــحن اوــام حســحن طنانشــه اوكــان صــرف تهــام خــا  3صــرف 

ــــوال وضــــود نداشــــته حاشــــد ــــرای هــــ، حصشــــی اػ آن او ــــد ب ف دخگــــر اػ حاخ ــــوع تصــــر  ر ن
وگر آنكه اطهحنان حاصـل شـود ؛ اضاػه حگحرند کنندگان )والكان آن اووال( پرداظت

ف در آن قلجًا راضی هستند  .  که آنان برای تصر 

ـــان وضـــود نداشـــته حاشـــد ـــه آن گـــر اوكـــان دسترســـی ح ـــا ا آن اوـــوال حكـــن وـــال ، او 
که حكن آن وسهول  .  شود عکر وی« آن و حعد اػ 5232»در وساجل ،الهالک را دارد 

                                                           
ه. 1 کرده ،الجت  گر در وورد آن وصحت شرعی   .  در صورت وفات حاخد وطابق وصحت عهل شود، ا

ه. 2 که اوكان نگهداری آن تا سال آخنده  ،الجت  گر وال صدقه داده شده وثاًل وواد  غغایی حاشد  ، وضود نـداردا
کـه وقصـود صـدقه ، ر نجـودهدهنـده ظصـوص وـواد  غـغایی وـغکو طنانشه اػ قراجن و شواهد وعلـوم حاشـد 

حــان اوــر داده شــده واضــب در صــورت ، حنــابر احتحــاط حلكــه اظتحــار تجــدیل آن حــه وــورد وشــاحه نحــز حــه وتول 
کننــد تــا ســال آخنــده وــواد  غــغایی را در اطعــام  وشــاحه ههــان، اوكــان آن را فروظتــه و پــول آن را نگهــداری 

گر این اور نحز وهكن نجاشد کنند و ا واضب آن وواد  غـغایی در ضهـت ، حنابر احتحاط ػاجرین ارحعحن هزخنه 
 .  صرف شود - تر حه ضهت وورد نظر استکه نزدخک - دخگری

حان اور. 3 که حا پرداظت وال حه وتول  ق نشده حاشد، طوری   . صدقه بر ضهت وحق 
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 ساير احکام صدقه

ــــان . 1341 مسأله کــــه ن کســــانی  ــــه  ظور انســــان )عحــــال( وحســــوب  وســــعت دادن ح
 .  بهتر اػ صدقه وستحجی دادن حه دخگران است، شوند وی

بهتـر اػ پرداظـت آن حـه افـراد دخگـر ، صدقه دادن حه ظوخشاوند نحاػوند . 1342 مسأله
کــه حــا ان، حاشــد و بهتــر اػ آن وی ســان دشــهنی و صــدقه دادن حــه رحــن و فــاوحلی اســت 

 . توػی دارد کحنه

 ؛ واسطه شود، وستحب است انسان در رساندن صدقه حه فقحر . 1343 مسأله

که وی اح رواخت شده   اػ حضرت اوام صادق: گوخددر حدخثی اػ ضهحل بن در 
کــه حــه او درهــن شــود تــا آن را )بــين نحاػونــدان(  هــایی داده وــی در وــورد پــاداش وــردی 

کنـــد پرســـحدم کننـــده»: دنـــدفروو اوـــام صـــادق .تقســـحن  وثـــل  ،بـــرای فـــرد قســـهت 
که بـرای صـدقه دهنـده وـی حـدون آنكـه اػ ثـواب دهنـده صـدقه  ،حاشـدپاداشی است 

 1.«کن شود
که فروودند نحز اػ اوام صادق کـار ظحـ»: رواخت شده  گر  ط هشـتاد دسـت ر توسـا

حــدون آنكــه طحــزی اػ ؛ ههــۀ آنــان وــأضور ظواهنــد بــود، ضــاری شــده و حــه انســام برســد
کن شودثواب صاح  2.«ب صدقه 

ـــد . 1344 مسأله ـــانی حده ی را پنه ـــتحج  ـــدقۀ وس ـــان ص ـــت انس ـــر اس وگـــر آنكـــه ؛ بهت
ـت رفـع تههـت خـا ترغحـب و اخسـاد انگحـزه در دخگـران خـا اوـور  پرداظت علنی آن حـه عل 

ق وی که طنحن اهدافی تنها حا پرداظت آشكار آن وحق   ؛ شود دخگری حاشد 

گـاه شـراخط طـوری ؛ داردحكن صدقۀ واضب نحز اػ این ضهت حستگی حه ووارد آن 
گاه پنهانی که پرداظت آشكار آن بهتر است و   .  است 

ـــر داده . 1345 مسأله ـــه فقح ـــت صـــدقه ح ـــه حاح ک ـــالی را  اػ او ، وكـــروه اســـت انســـان و

                                                           
 .3ح ،55ص، حاب أن  الغی خقسن الصدقة شرخک صاحجها فی األضر، 2ح ،فشوع کافی. 1

 .4ح ،56و  55ص، ههان. 2



    / صدقه 

ـت ظـود  کند خا حه عنوان هدخه اػ او بپغیرد خا اػ طریق دخگری آن را حـه ولكح  ظرخداری 
کراهت    ؛کراهت شدخدی است، درآورد و این 

ه گر طن ،الجت  اشـكال ، دهنده ونتقل شـود حن والی اػ طریق ارث اػ فقحر حه صدقها
 . ندارد

کهــک وــالی نهــوده( وكـــروه  رد . 1346 مسأله کــه درظواســت  کــردن ســاجل )کســی 
ی وحتــاح هرطنــد  ،اســت کــه و گهــان داشــته حاشــد )و احتهــال قــوی حدهــد(  انســان 

ی حدهد 1حلكه در طنحن وواردی حداقل وال اندکی؛ نحست  .  حه و

که نحاػ والی  . 1347 مسأله کـه نحـاػش حـه حـد  اضـطرار نرسـحدهکسی  ، دارد تا ػوـانی 
کند کهک    ؛وكروه است اػ دخگران درظواست 

که نحاػ والی ندارد کسی  کهک والی اػ ضانب  ا درظواست  شـه حـا تظـاهر نطنا ،او 
 . کراهت شدخد دارد ،حرام است و در غحر این صورت، حه فقر و نحاػ ههراه حاشد

                                                           
ه. 1 کـه در حنـد )ب( اػ وسـألۀ  ،الجت  د عکـر « 5332»حا رعاخـت حكهـی  د حـه سـح  در وـورد صـدقه دادن غحـر سـح 

 .  شده است





 

کردن زمحن  های موات )باير( آباد 
ــا رعاخــت آن انســان وی ،در ایــن فصــل کــه ح توانــد  حــه بيــان توضــححات و شــراخطی 

ـت  ػوحن وواتی را آحاد )اححاء( خا سنا کرده و نسجت حه آن حق  اولوخ  طحنی )تحسحر( 
کنــد ــا ػوحن، پيــدا  ــوده را در اظتحــار حگحــرد هــایی واننــد ضنگــل خ ــاد ب ، کــه در اصــل آح

 .  شود پرداظته وی

کردن زوحن  های ووات و جنگل و وانند آن شرايط آباد 

 های ووات  زوحن 

o باألصاله»های ووات  زوحن» 
کــه اػ احتــدا  ػوحن . 1348 مسأله و ولــک اوــام « أنفــال»ضــزء ، انــد بوده« َوــوات»هــایی 

 ؛ حاشد وی  عصر

ــه  کســی وی ،الجت  کــه در وســاجل حعــد عکــر وــی هــر  ، شـــود(توانــد )در غحــر وــواردی 
کنـــد و« اححـــاء»هـــا را  گونـــه ػوحن ایـــن کـــردن آن و آحـــاد  حـــق  »در وـــورد ػوـــحن ، حـــا آحـــاد 

ت  .  کند نسجت حه دخگران پيدا وی« اولوخ 
کنندۀ آن وسلهان حاشد خا غحر وسـلهان ،در این حكن که اححاء  در ، فرقی نحست 
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ــر اســالوی ــا غح کننــده شــحع کشــور اســالوی حاشــد خ ــاء  دواػده اوــاوی  ۀو طنانشــه احح
 . دالػم نحست ظراح و اضرت ػوحن را بپرداػ ،حاشد

گر ػوحن ووات در حرخن ولک دخگران حاشد . 1349 مسأله کـردن آن بـرظالف  ا خا آحاد 
کرده حاشد -وصالح عهووی بوده  که ولی  اور اػ اححاء آن نهی  اححـاء طنـحن  - طوری 

شود اححـاء  گاه عنوان ثانوی دخگری ووضب وی ،ههحن طور .هایی ضایز نحست ػوحن
 1.ػوحن ووات وساػ نجاشد

o های ووات بالعارض زوحن 

که آحاد بوده و حعداً  ػوحن . 1351 مسأله ظراب شده و حه صـورت وـوات درآوـده   هایی 
 :  است طند قسن است

کــه اهــل آن ونقــرض شــده و اػ بــين رفتــهػوــحن :لسففن اّول کــرده هــایی  کــوخ  انــد خــا 
گغشــت ػوــان و وــرور اخــام  ؛ وحســوب شــوند« وــال حــدون والــک»حاشــند و حــه ســجب 

هـاى قـدخهی اػ قنـات، وتروکـه و ظـراب هـاىػوـحن، وانند روستاها و شـهرهای ویـران
ـت و هر  بين رفته کـه وـال اقـوام و او  کـه نـه اسـهی اػ آنهـا و نـه آنشه  گغشـته بـوده  هـای 

تااثرى حاقی وانده است خا حه اقوام و  که فقط اسهی اػ  هایی نسجت داده ویو  شوند 
 ؛ آنها شناظته شده است

کــه هنگــام فــتح اســالوی ػوــحن :لسففن دّوم واننــد ؛ انــدآحــاد بــوده« صــالهحاأل»هــایی 
 ؛ اندهای طجحعی و پس اػ آن تجدیل حه ػوحن ووات شدهضنگل

مػوــحن ل و دو  در  کــه یشــوند و حكهــوحســوب وــی« لأنفــا»ضــزء  ،هــای قســن او 
   شود. ، در وورد آنها ضاری ویعکر شد« 5326»وسألۀ 

                                                           
کــردن ػوــحن. 1 گــر بــرای اححــاء و آحــاد  ــها راتــی قــرار داده شــدهقــانون  ،هــای وــوات حســب وصــالح عاو  ، و وقر 

ههــحن  .شــوداححــای آنهــا حــدون اعن اػ وراضــع قــانونی عی صــالح وــورد رظصــت نجــوده و اضــاػه داده نهــی
که سند رسهی آن حـه نـام فـرد دخگـری صـادر شـده ،طور کردن ػوحن وواتی  کـه در آظـر  ،آحاد  حـا توضـححاتی 

 . حستشود وورد رظصت ن عکر وی« 5346تا  5343»وساجل  ،ههحن فصل



    / ووات یها ػوحن کردن آحاد 

که حا فتح اسالوی اػ طریق ضنا )قهـر و غلجـهػوحن :لسن سّىم حـه دسـت  1(هایی 
نجـوده اسـت و پـس اػ آن « حاألصـاله»ولی آحادانی آنهـا  ،اندآوده و هنگام فتح آحاد بوده
 .  اندتجدیل حه ػوحن ووات شده

کـه در هنگـام فـتح ػنـدگی « ولـک وسـلهحن»هـا این ػوـحن اسـت طـه وسـلهانانی 
ــداً  وی ــه حع ک ــه وســلهحنی  ــد و ط ــده و وی  کردن ــا آو ــه دنح ــد ح ــن؛ آخن ف در ای ــر  ه گونــ تص

گـر ػوـحن وـغکور ظـراب شـده و تجـدیل  ،ها ػوحن کن شرع ضایز نحست و ا حدون اعن حا
ـــردد گ ـــوات  ـــه ػوـــحن و ـــاء  ، ح ـــا احح ـــک ح ـــل تهل  ـــوده و قاب ـــان ولـــک وســـلهحن ب ههشن

   2.حاشد نهی 
گانۀ وسألۀ قجل - های ووات حالعارضسایر ػوحن حه سه دسـته  - غحر اػ ووارد سه 

 :  شوندتقسحن وی
کـػوحن .الف د بـين افـراد  ،ه والـک خـا والكـان آنهـاهـایی  غحـر »وسهـول بـوده و وـرد 
 4؛است 3«وحصور

که والک آنهاػوحن .ب    ؛وعلوم و شناظته شده است ،هایی 

که والک آنهاػوحن .ج د بين افراد  ،هایی   .  است« وحصور»ورد 
که حكن آنها در عیل عکر ویصورت ،هااین ػوحن  : شودهای وصتلفی دارند 

ف در اضـزاء :صىست اول کـرده و تصـر  وصـالح و ، والک ػوحن وغکور اػ آن اعراض 
کرده حاشد  ؛ وواد ووضود در آن را بر ههگان وجاح 

                                                           
 .  «أراضی وفتوح َعْنوًة ». 1

ه»ها این ػوحن. 2 کـه ػوحنـی در هنگـام فـتح  شوندنحز ناوحده وی« أراضی ظراضح  و طنانشه شرعًا ثاحـت شـود 
ه»اسالوی اػ  شود و احكـام وربـوط حـه آن ضـاری ولک وسلهحن وحسوب وی، بوده است« أراضی ظراضح 

گر ثاحت نشود و وثاًل شکشودوی ا ا ، که در هنگام فتح اسالوی ػوحن وغکور وـوات بـوده خـا آحـاد حاشد ؛ او 
 .  شودحكن ػوحن ووات در وورد آن ضاری وی

 «4» پــاورقی ،«223» صــفحۀدر  ،ضــاحط افــراد وحصــور و غحــر وحصــور )شــجهۀ وحصــوره و غحــر وحصــوره(. 3
 . عکر شد

ولی  ،حاشد حنی که وضود دارند ویشوند، حلكه ولک والک خا والك شهرده نهی« وال حدون والک»ها . این ػوحن4
 شوند. ناوحده وی« أراضی وسهول الهالک»هایی شصص آنها وورد شناظت نحست، طنحن ػوحنی
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کس وی، در این صورت کنـد و حـا آحـاد « اححـاء»هـا را  گونه ػوحن تواند این هر  و آحـاد 
ت»در وورد ػوحن ، کردن آن  1.کند نسجت حه دخگران پيدا وی« حق  اولوخ 

د آن را دارد :مصىست دّو  حـه  - ولی در وقت حاضر ،والک ػوحن قصد اححای وسد 
ف غاصجانه و وانند آن  ؛ توانایی آن را ندارد - سجب نداشتن اوكانات والی خا تصر 

ظواهد ػوحن را ووات نگه والک ػوحن قصد اححای آن را ندارد و وی :صىست سّىم
کـن آن بهـره بجـرد گـاه واننـد اخنكـ؛ داشته و اػ انتفاعـات  ه اػ آنسـا حـه عنـوان ورتـع و طرا

کـردن آتـش بهـره  گحاهان ظشک آن بـرای هحـزم و روشـن  کند خا اػ  ححواناتش استفاده 
   ؛برد

کس نهی م( را حـدون اضـاػه اػ ها )ػوحنتواند این ػوحنهحر  م و سو  های صورت دو 
ف  کــه در حكــن والــک اســت )واننــد وکحــل خــا ولــی  شــرعی( تصــر  کســی  والــک آن خــا 

   ؛آن نهاخد و اقدام حه اححاء خا تحسحر نهوده
ت فعلحش  ،والک ػوحن :صىست چهاسم قصد اححای آن خا استفاده اػ آن حا وضعح 

ی بی را نــدارد و ػوــحن وــغکور را حــه ضهــت اعتنــایی و  عــدم اهتهــام حــه شــأن آن و اػ رو
کرده حاشد عدم ه حه آحادانحش رها  طنانشـه ػوـحن وـوات وـغکور  ،در ایـن صـورت ؛توض 

و « اححــاء»توانــد آن را شــصص دخگــر وــی، هــای زراعــی و َورافــق آن بــودهســاحقًا اػ ػوــحن
کـردن آن در وـورد ػوـحن  تجدیل حه ػوحن زراعی خا حاع آواده بهره برداری نهاخد و حـا آحـاد 

ت»  ؛ کند نسجت حه دخگران پيدا وی« حق  اولوخ 
گـر صـاحب ػوـحن وعلـوم اسـت، در غحر این صورت  کـه  احتحـاط الػم ،ا آن اسـت 

ف و اححـای آن نكننـد و بـر فـرض اقـدام حـه  کسی حدون اعن اػ والک آن اقدام حـه تصـر 
هرطند حه اخنكه حا هـن  ،وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود، اححای آن حدون اضاػه

 .  وصالحه نهاخند

                                                           
کـه سـند رسـهی آن حـه نـام فـرد دخگـری صـادر شـده خـا اححـای آن . 1 کـردن ػوـحن وـواتی  شاخان عکر است آحـاد 

رات وحســوب وــی کــه در آظــر ههــحن  ،شــودظــالف وقــر  شــود وــورد رظصــت  فصــل عکــر ویحــا توضــححاتی 
 . نحست



    / ووات یها ػوحن کردن آحاد 

گر ػوحن وغکور اػ  ا ا کـه  ،حاشد« أراضی وسهول الهالک»او  احتحـاط الػم آن اسـت 
ی نـــا فحـــص و تحقحـــق نهاخـــد 1ک آنفـــرد اػ والـــ اوحـــد و  و طنانشـــه اػ دســـتحابی حـــه و

ف در آن، وــأیوس شــد ــت تصــر  کحفح  الػم اســت حــه  2بــرای اصــالح اوــر ػوــحن وــغکور و 
کن شرع وراضعه نهاخد  3.حا

 های ووات وجاور آن  عدم اولوّيت والک زوحن آباد نسجت به زوحن 

که والک ػوحن آحادی وی . 1351 مسأله کـه در  ننسـجت حـه ػوح، حاشـد کسی  هـای وـواتی 
کسی وی، اطراف ولكش وضود دارد تی ندارد و هر  که در  - تواند آنها را اولوخ  حا توضححاتی 

کند - وساجل قجل عکر شد  . قرار داشته حاشد 4وگر آنكه در حرخن ولک وغکور؛ اححاء 

 که در اصل آباد بوده گرفتن زوحنی   در اختحار 

گر فـرد ػوحنـی واننـد ضنگـل خـا ورتـع طجحعـ . 1352 مسأله کـه در اصـل )اصـالًة( ا ی را 
کسی قجالً  -آحاد بوده  کنـد( - آنسـا را آحـاد نكـرده خعنی  حـا ، در اظتحـار حگحـرد )ححـاػت 

ــححات وــغکور در ــت « 5327» و «5326»اجل وســ توض ــه آن ػوــحن حــق  اولوخ  نســجت ح
 5.کند پيدا وی

                                                           
که در حكن والک است. 1 کسی   . وانند وکحل خا ولی  شرعی او ،خا 

کن ، ػوــحن اوحــدی اػ شــناظت و دسترســی حــه صــاحب واننــد اخنكــه حعــد اػ فحــص و خــأس و نــا. 2 آن را اػ حــا
کن شـرع خـ ی حه قحهت وعهول حاػار حصرد و ثهن وعاوله را در اظتحار حا ا وکحـل او قـرار دهـد شرع خا وکحل و

تا آن را حاحت رد  وظالن اػ طرف صاحب آن حه فقرای دارای شراخط استحقاق صدقه دهد خا ظود حا اضـاػه 
ی اقدام حه این اور نهاخد کن شرع خا وکحل و ی حـه ، اػ حا کن شرع خـا وکحـل و خا آنكه ظوِد ػوحن را حا اضاػۀ حا

ط فقحـر د و حعد اػ تحویل و قـجض ػوـحن توسـده فقحر دارای شراخط استحقاق اػ طرف صاحب آن صدقه
ی ی اضاره نهاخد، خا وکحل و ن اػ و کن شـرع حـه آن را حا اضاره بهای وعح  ـت ػوـحن را حـه  و خـا آنكـه حـا طـور ووق 

ی اضاره دهـد و وـال االضـاره اش حـه فقـرای دارای شـراخط اسـتحقاق شـرعی اػ اضرت وتعارف حاػاری حه و
 .  طرف صاحب آن صدقه داده شود

کــه آحــاد بــوده و حعــداً  حكــن ػوحن. 3 کتــاب ، ظــراب شــده و حــه صــورت وــوات درآوــده  هــای وقفــی  هًهففاج در 
م ،الّصالحیى  .  آوده است «672»وسألۀ  ،«اححاء الهوات»فصل  ،ضلد دو 

 . شود عکر وی« 5332»در وسألۀ  ،«حرخن»وعنای . 4

ف در وناحع طجحعی وغکور حا تصرخب. 5 کاربری، تصر  نـوعی ضـرر  ع درظتان ضنگلی و وانند آنكـهقط، تغحير 
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 )ک در صدق اححاء  وقدار اححاء )وال
کــه  حاخــد اقــداوات فـرد در، در اححـای ػوــحن وــوات . 1353 مسأله ی برســد  آن حــه حــد 

کند ههشون ظانه خا وزرعه خا حـاع خـا اصـطجل ؛ عنوان خک وكان آحاد بر آن عرفًا صدق 
   .و وانند آن خا طاه خا قنات خا نهر

ک در صــدق اححــاء ،حنــابراین ــه حــه وــورد آن وتفــاوت اســت و ، وحــزان و وــال حــا توض 
ق اححاء وشكوک حاشد ت ثاحت نهی، طنانشه تحق   .  شود حق  اولوخ 

 حرين زوحن 

که ػوحن وواتی را اححاء نهوده . 1354 مسأله کـه نسـجت حـه ػوـحن ، کسی  ههـان طـور 
ت پيدا وی کسی حق  اححـای « حرخن»نسجت حه ، کند حق  اولوخ  ت دارد و  آن هن اولوخ 

ی ندارد   .آن را حدون رضاخت و

که برای اسـتفاده و بهـره وحدوده ،شیء هر« حرخن» ، بـرداری اػ آن شـیء ای است 
ــًا وــورد  ــه؛ حاشــد نحــاػ ویعرف ــاع، واننــد حــرخن ظان ، نهــر، طشــهه، طــاه آب، وزرعــه، ح

 .  شهر، شهرک، روستا
ـق حـه دخگـری . 1355 مسأله کسی حصواهد در اطراف طاه آب وتعل  گر  طـاهی حفـر ، ا
کــه عــالوه بــر رعاخــت حــرخن طــاه حــه ، نهاخــد کنــد  ــی احــداث  حاخــد طــاه آب را در وحل 

که در وسألۀ قجل عکر شد ه حه آن نشودووضب وارد آودن ض، وعنایی     .رر قابل توض 

که ووضب ضغب تهام خا وقـداری  ،حنابراین کند  ی حفر  نجاخد طاه ظود را در وحل 
گردد گردد و خا وانع ضرخان آب زیر ػوحنی حه آن   ؛ اػ آب طاه قجلی 

 .  در وورد احداث طشهه و قنات و نهر نحز ضاری است ،این حكن

                                                                                                                               
رات وحسـوب وـی ـه و ظـالف قـانون و وقـر  کشور بوده و وغـایر حـا وصـالح عاو  ی  ، شـودرساندن حه ثروت ول 

 .  شودوورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهی



    / ووات یها ػوحن کردن آحاد 

 تحجحر
کــــه قصــــد اححــــای ػوــــحن وــــواتی را . 1356 مسأله  - ا وضــــود شــــراخط آنحــــ - کســــی 
حــق  ، نســجت حــه اححــای آن، نهاخــد« تحسحــر»طنانشــه ػوــحن وــغکور را ، حاشــد داشــته

ت پيدا وی ی آن ػوـحن را اححـاء  کند و شصص دخگـر نهی اولوخ  توانـد حـدون رضـاخت و
کند گر طنحن  ی در ػوحن براخش اخساد نهی، نهاخد و ا  .  شود حق 

کاری در ػوحن وو، «تحسحر»وقصود اػ  کـه نشـانانسام  دهنـدۀ تصـهحن  ات است 
کشــی خــا قــرار دادن حصــاری اػ  دیـوار، طحنــی واننــد ســنا؛ فـرد بــر اححــای ػوــحن حاشـد

ک  . ریزی ػوحن برداری و پی طوب خا غحر آن در اطراف ػوحن و خا ظا
گونـه . 1357 مسأله کـه عـالوه بـر نشـان دادن تصـهحن فـرد بـر  تحسحر حاخد حه  ای حاشـد 

ص نهاخدوحدودۀ آن را نحز ، اححای ػوحن ووات  .  عرفًا وشص 
گــر ؛ فــرد انســام شــود ط ظــودوســتحسحــر الػم نحســت وســتقحهًا ت . 1358 مسأله حلكــه ا

کنــد، فــرد ــت پــس اػ ، دخگــری را بــرای تحسحــر اػ طــرف ظــود وکحــل خــا اضحــر  حــق  اولوخ 
ل خا وستأضر اخساد وی  1.شود تحسحر برای ووک 

کسی ضهت احداث قنات . 1359 مسأله گر  کنـد، ا ، طـاهی را در ػوـحن وـوات حفـر 
کـار نسـ کـه آب قنـات  جت حـه ظـود قنـات و نسـجت حـه ػوحناین  پـس اػ  -هـای وـواتی 

کسـی حـق  اححـای  تحسحـر حـه حسـاب وی، رسـد حـه آن وی - کاول شدن قنـات آخـد و 
 . ها را ندارد این ػوحن

ـۀ لـواػم  . 1361 مسأله کرده حه ضهتـی واننـد فقـر خـا نـاتوانی اػ تهح  که تحسحر  گر فردی  ا
گرفتن اػ دخگران  -وورد نحاػ  کهک  ی حا  کـردن آنشـه تحسحـر حت  عاضز اػ اححـاء و آحـاد 

تی نسجت حه آن ػوحن ووات ندارد و انتقال آن حـا صـلح خـا هجـه ، حاشد، کرده حق  اولوخ 
   .خا فروش و وانند آن حه دخگری نحز صححح نحست و اثری ندارد

کـه بـرای اححـای  - تواننـد ػوـحن وـغکور را دخگـران وی ،حنابراین حـا رعاخـت شـراخطی 

                                                           
کسی حدون ههاهنگی حـه نحاحـت اػ شصصـی ػوحنـی را تحسحـر نهاخـد. 1 گر  ا ا آن شـصص ، و حعـد اػ اطـالع او 

ی برای ونوب عنه ثاحت نهی، نحاحت وغکور را اضاػه دهد  .  شودکافی نحست و اػ این حاحت حق 
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 .  اححاء و آحاد نهاخند - ػوحن عکر شد

کـه توانـایی اححـاء و آحـادانی  . 1361 مسأله کسی ػوحن ووات را بيشـتر اػ وقـداری  گر  ا
کنــد، آن را دارد ــی بــرای فــرد در آن  تحسحــر وقــدار اضــافه بی، تسسحــر  ــر اســت و حق  اث

 .  شود وقدار اخساد نهی

گر بر اثر سهل . 1362 مسأله کوتاهی فرد ا آثـار تحسحـر اػ ػوـحن وـوات وحـو ، انگاری و 
ت فـرد ػاجـل شـده و اػ بـين وـی، ػ بين برودشده و ا ولـی طنانشـه اػ بـين ؛ رودحق  اولوخ 

رفتن آثار تحسحر حه ضهـت دخگـری واننـد وػش حـاد خـا غحـر آن اػ عواوـل غحـر اظتحـاری 
ت ظود حاقی است، حاشد ت فرد حه قو  ی حـا وضـود اطـ؛ حق  اولوخ  الع اػ ایـن وگر آنكـه و

 .  نكند نسجت حه تسدخد تحسحر آن اقدام، اور

کسـی ػوـحن وـواتی را تحسحـر نهاخـد . 1363 مسأله گر  حاخـد پـس اػ تحسحـر اقـدام حـه ، ا
   .اححای آن نهاخد

کند ،حنابراین  ت طوالنی رها  گر اححای آن را حه ود  ت بـرای ، ا حاقی بودن حق  اولوخ 
کن  کـه دخگـران بـرای اححـای آن حـه حـا او وحل  اشكال است و احتحاط الػم آن اسـت 

ی وراضعهشرع خا و کند حه اخنكه خا ػوحن را اححاء نهـوده و خـا نهاخند تا او را و کحل و لزم 
گر عغر و ،هالجت  ؛ اػ آن دست بردارد کنـدا هی ابـراػ  ی وهلـت  ،وض  حـه ههـان وقـدار حـه و

 1.شود داده وی

وصـالحه خـا . حنـابراین، حق  تحسحر اػ حقوق قابل نقل و انتقال است . 1364 مسأله
خافـت وجلغـی اشـكال نـدار گـر صـاحب حـق  تحسحـر فـوت  دوعاوضۀ آن در اػای در و ا

ی حه ارث وی، نهاخد ی   حق  وغکور حه ورثۀ و هرطند اػ ػوحن ووات  - رسد و زوضۀ وتوف 
 . بردولی اػ حق  تحسحر آن ارث وی - بردارث نهی

                                                           
ی اػ ایـن طریـق نجاشـد. 1 ی وهكـن نجاشـد خـا اوكـان الـزام و کن شرع خا وکحـل و گر دسترسی حه حا طنانشـه ، ا

گفتــه شــود ػوــحن وــغکو کــه عرفــًا  ــل و فــرد در اححــای ػوــحن وــوات حــه وقــداری تــأظحر و اههــال نهاخــد  ر وعط 
ی سـاقط وـی، حدون استفاده وانده است هرطنـد احتحـاط وسـتحب وراعـات حـق  ، شـودحـق  تحسحـر و

ی تا سه سال قهری است  . و



    / ووات یها ػوحن کردن آحاد 

 صدور سند رسهی زوحن ووات بدون اححاء و تحجحر

گر فرد اقدام حـه تحسحـر . 1365 مسأله و اححـای قطعـه ػوـحن وـوات نكـرده حاشـد تـا  1ا
کند ت پيدا  ی حاشـد « سند رسهی»ولی  ،نسجت حه آن حق  اولوخ  ػوحن وغکور حه نـام و
تحسحــر ػوــحن وــغکور خــا اححــای آن بــرای دخگــران ، و او قانونــًا والــک آن شــناظته شــود

ی  .  شود وورد رظصت نجوده و اضاػه داده نهی ،حدون اعن صاحب سند و توافق حا و
گر صاحب سـند رسـهی ػوـحن وـوات حصواهـد ػ . 1366 مسأله وـحن وـغکور را قجـل اػ ا

کند گغار  توانـد آن را  ولـی وی؛ فروش آن صححح نحسـت، تحسحر و اححاء حه دخگری وا
گغار نهاخد  :  حا ُضعاله حه صورت عیل حه دخگری وا

گرفتن ػوحن اسـت که وتقاضی در اظتحار  حـه صـاحب « ضاعـل»حـه عنـوان ، کسی 
گر در وحضر اسناد رسهی حاضـر شـده و »: سند )عاول( حگوخد سـند را قانونـًا حـه نـام ا

کنی    .«پرداػم فالن وجلغ حاحت حق  الزحهه )ُضْعل( حه تو وی، ون ونتقل 
ــام ضاعــل ،حنــابراین  ــه ن ــا انتقــال ســند رســهی ح صــاحب ســند اػ ضاعــل وجلــغ ، ح

خافت نهاخدوغکور را طلجكار شده و وی  .  تواند آن را اػ او وطالجه و در
گــر صــاحب ســند رســهی ػوــحن وــوات قجــل اػ  . 1367 مسأله و اححــاء و آحــاد  تحسحــرا

شـود ولـی اضـاػه داده وـی، رسـدػوحن وغکور حه ارث شرعی نهی، کردن آن فوت نهاخد
کـه زوضـۀ ، که ورثه حسب ووازین شرعی ارث آن را بين ظود قسهت نهاخند و اػ آنسا 

ی  اػ ػوحن ولكی ارث نهی  ؛ اػ ػوحن ووات نحز سهن بر نحست، بردوتوف 

گر ورثۀ وتـوف   ،حنابراین  ی حاشـدا م ػوـحن ، ی  خـک پسـر و خـک دظتـر و زوضـۀ و دو سـو 
ی سـههی  م اظتصاص حه دظتـر دارد و زوضـۀ وتـوف  اظتصاص حه پسر داشته و خک سو 

 2؛اػ ػوحن ووات ندارد
ــه ی  )صــاحب ســند( حــدهكار نجــوده و  ،الجت  کــه وتــوف  حكــن فــوق در صــورتی اســت 

                                                           
 .  عکر شد« 5334«  در وسألۀ ،وعنای تحسحر. 1

حـق  الزحهـه ، توانـد ضهـت حضـور در وحضـر بـرای اوضـای انتقـال سـند حـه صـورت ضعالـهولی زوضه وی. 2
خافت که توضحح آن اػ وسألۀ قجل فههحده وی )ُضْعل( در  . شودنهاخد 
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ت حه ثلث نكرده حاشـد ت .وصح  ی   حكـن صـورت حـدهكاری خـا وصـح  در وسـألۀ  ،وتـوف 
 .  شود حعد عکر وی

گر صاحب سـند رسـهی ػوـحن وـوات قجـل اػ تحسحـر . 1368 مسأله و اححـای ػوـحن  ا
که حدهكار حاشد کـه سـایر داریی گونـه  حـه، در حالی فوت نهاخد  ی  بـرای  ای  هـای وتـوف 

کافی نجاشد که ورثـه سـند رسـهی را ، ادای آن  اححای ػوحن وغکور حه ورثه خا شصصی 
ی ونتقل  وگر آنكه قحهت حـاػاری و وتعـارف ، شودنهاخند اضاػه داده نهیویحه نام و

ت بپرداػندػوحن را ضهت ادای حدهی  ؛ های وح 
کـرده ،ههشنحن  ت حه ثلث اووالش  ی  وصح  گر وتوف  اححـای ػوـحن وـغکور حـه ورثـه خـا ، ا

که ورثه سند رسهی را حه نام وی ونتقل وـی وگـر  ،شـودنهاخنـد اضـاػه داده نهـیشصصی 
ی بپرداػند آنكه م قحهت حاػاری و وتعارف ػوحن را ضهت عهل حه وصاخای وتوف    .خک سو 

م حاقحهاندۀ ػوحن ،ههحن طور اححای آن حه شـصص دخگـر غحـر اػ ، نسجت حه دو سو 
وگـر آنكـه شـصص وـغکور حـا هـر خـک اػ صـاحجان سـهام اػ ، شـودورثه اضاػه داده نهـی

 .  حاشد ورثه حه توافق رسحده و اػ آنان اضاػه داشته

 کحفّحت تهّلک وعدن
 : رود و دو نوع است حه شهار وی« أنفال»وعادن ضزء  . 1369 مسأله

ی سـطح ػوـحن وی؛ وعادن ظاهری .الف کـه رو  ،حاشـد ونظور اػ آن وعـادنی اسـت 
گوگرد  ؛ وانند نهک و قحر و 

که در حاطن ػوحن است و استصراح آن نحاػ حـه  .ب ـاری»وعادن حاطنی   ،دارد« حف 
 .  ال و نقرهوانند بيشتر وعادن ط

م عکـر « ظهـس وعـدن»وجحـث  ،«ظهـس»فصـل  ،حكن ظهس وعدن در ضلـد دو 
ک آن حه صورت عیل است؛ شد ا حكن تهل   :  او 

ــک آن را  کنــد( و قصــد تهل  کــس در اظتحــار حگحــرد )ححــاػت  وعــادن ظــاهری را هــر 
گـــر فـــرد وقـــداری اػ خـــک وعـــدن را. حنـــابراین، شـــود والـــک وی، کنـــد خـــاد - ا  - کـــن خـــا ز



    / ووات یها ػوحن کردن آحاد 

کن ی ندارد والک ههان وقدار وی ، دححاػت  ه حق   . شود و در حقح 
ک وعادن حاطنی  1.شوددر وسألۀ حعد عکر وی ،حكن تهل 

ــ . 1371 مسأله ــتصراح آن توس ــا اس ــاطنی ح ــادن ح ــدنوع ــک ش ــد وال ــرد و قص ــه  ،ط ف ح
ی در وی ت و  ؛ آخد ولكح 

ه که وعدن در آن واقع شده ،الجت  که ػوحنی  ق حه ،  این حكن در صورتی است  وتعل 
کننـده( حاشـد خـا اػ ػوحنههان فـر ههشـون ػوـحن وـوات خـا « أنفـال»هـای  د )اسـتصراح 

کوه کـه  داونۀ  گـر ػوحنـی  ها بوده و وانع شـرعی اػ اسـتصراح آن وضـود نداشـته حاشـد و ا
ـــه وعـــدن در آن واقـــع شـــده اػ ػوحن در صـــورتی اشـــحای وعـــدنی ، حاشـــد 2هـــای ظراضح 

ـــت فـــرد در وی کـــه اســـ اســـتصراح شـــده اػ آن حـــه ولكح  حـــا اضـــاػۀ ولـــی   ،تصراح آنآخـــد 
گحرد  ؛ وسلهحن صورت 

گر وعدن در ػوح ا ا ق حه شصص دخگر حاشد ناو  طنانشه استصراح آن حـدون ، وتعل 
گرفتــه ی صــورت  کــه در حكــن  ، اعن و کســی  کــه والــک )خــا  احتحــاط واضــب آن اســت 

 .  نسجت حه آن وصالحه نهاخند، کننده والک است( و فرد استصراح
گــر فــشــاخان عکــر اســت،  کــه ضــایز اســت وعــدن را اســتصراح نهاخــدا برظــی اػ ، ردی 

کنـد وات استصراح را در ػوـحن انسـام دهـد وـثاًل حصشـی اػ ػوـحن وعـدن را حفـر   ،وقد 
ـــاری انســـام شـــده، ولـــی حـــه وعـــدن دســـت پيـــدا نكنـــد . را دارد« تحسحـــر»حكـــن ، حف 

کـرده و آن را تعطحـل نهاخـدحنابراین،  کار استصراح وعـدن اههـال  کن حـ، طنانشه در  ا
ی ـه ، نهاخـداو را الزام حه اتهـام عهـل خـا اعـراض و رفـع خـد اػ آن وـی، شرع خا وکحل و الجت 

گر عغر و کندا هی ابراػ  کن  ،شـود حه ههـان وقـدار حـه او وهلـت داده وی ،وض  سـاس حـا
ی او را بر انتصاب خكی اػ دو اور اضجار وی  .  نهاخدشرع خا وکحل و

                                                           
گــر بــرای اســتصراح وعــدن. 1 راتــی قــرار داده  ،طــه ظــاهری و طــه حــاطنی ،ا ــه قــانون و وقر  حســب وصــالح عاو 

 . استصراح آن حدون اعن اػ وراضع عی صالح قانونی وورد رظصت نحست، شده

هػوحن»ونظور اػ . 2 م اػ ػوحنقسن  ،«5335»در وسألۀ « های ظراضح   . های ووات حالعارض عکر شدسو 





 

 مشترکات
 : عجارت است اػ ،«(فصل» )در این« وشترکات»ونظور اػ 

 -  «هــــا آب» - «وــــدارس وقفــــی» - «وســــاضد» - «هــــا ها و ظحاحان کوطــــه، هــــا راه»
ف در آنهـا در اداوـه ؛ «وعادن» که توضحح و برظی اػ احكام وربوط حـه اسـتفاده و تصـر 

 1.شود وی عکر
 ها ها و خحابان کوچه، ها راه

 ؛ حست های حاػ و غحر بن اهها و ر کوطه، ها ظحاحان .الف: اند دو نوع« ها راه
کوطه ها  راه .ب  .  حست های بن و 

 های باز راه 
کـــه وهـــر  ورودی و ظروضـــی دارد« راه حـــاػ» . 1371 مسأله حســـت  و بـــن 2راهـــی اســـت 

کوطه وانند حسحاری اػ ظحاحان؛ حاشد نهی  .  های عهووی ها و 

                                                           
ل« وسـاضد»شاخان عکر اسـت برظـی اػ وسـاجل وربـوط حـه . 1 فه»فصـل  ،در ضلـد او  و « وسـاضد و وشـاهد وشـر 

 ،گـردد و در ایـن فصـل بيـان وی« وقـف»فصـل  ،در ضلد طهـارم« ودارس وقفی»برظی اػ احكام وربوط حه 
 . شود وی رعکها  ها و آب احكام وشترکاتی اػ قجحل راه

ــه ونظــور. 2 گونــه« راه حــاػ»و بــرای صــدق عنــوان  ورود و ظــروح افــراد اســت، الجت  کــهالػم نحســت حــه   ای حاشــد 
کنند ه حتوانند اػ آنسا عجور   .  وسایل نقلح 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

بــر اثــر خكــی اػ  - حاشــد کــه عهــووی و وشــترک بــين وــردم وی -« راه حــاػ» . 1372 مسأله
 : آخد ضود ویووراد زیر حه و

خــاد  .الففف د ز ــه و واننــد آن در ػوــحن وــوات رفــت و آوــد و تــرد  وــردم خــا وســایل نقلح 
ه؛ داشته حاشند که در بياحان وانند ضاد  ها و صحراها و ونـاطق بيـرون اػ شـهرها  هایی 

ای را حــه شــهر خــا روســتا خــا ونطقــۀ  آخــد و شــهر خــا روســتا خــا ونطقــه اػ ایــن طریــق پدخــد وی
 .  ندک دخگر وصل وی

. فردی ػوحن ظود را حه عنوان راه داجهی برای رفت و آود عهوم وردم قـرار دهـد .ب
کار نهی ،در این صورت کـرده و راه را حـه ولـک ظـود  ظود او نحز پس اػ این  تواند رضوع 

 .  برگرداند
کرده و آن را، وسحری را در ػوحن ووات 1فرد خا ضهتی .ج ن  راه عهوم وردم قـرار  وعح 
 .  دهد
ــه و هعــد  .د ــاء )ظان ــت احــداث حن ــين  ...ای ػوــحن وــوات را ضه کننــد و ب ــاء  ( احح

ــه ــی اســت ظان کــه دارای ورودی و ظروض ــحرهایی  ــاػ  ،ها وس ــردم ح ــت و آوــد و ــرای رف ب
ۀ عهــووی  ،حگغارنــد کــه وــردم اػ طرفــی وارد و اػ طرفــی ظــارح شــوند تــا حــه ضــاد  طــوری 

 .  دخگر خا حه ػوحن ووات برسند
ات وحسـوب شـده و تهـام وـردم در اسـتفاده اػ اػ وشترک« های حاػ راه» . 1373 مسأله

فاتی وانند ساظت دیوار خـا حفـر  آن برابر وی کسی حق  ندارد در ػوحن آن تصر  حاشند و 
ـه انسـام دهـد کاشـت درظـت خـا نصـب دک  احـداث هرطنـد  ،طاه آب خا اخساد نهـر خـا 

 2.آنها ضرری برای عابرین نداشته حاشد

کســی وی . 1374 مسأله ــالت و آنشــ، هــای حــاػ توانــد در راه هــر  کــه عرفــًا ضــزء ُوكه ِ ه را 
ــنات راه هــا و وعــابر عهــووی شــهرده شــده و ضــرری بــرای رفــت و آوــد در آنهــا حــه  ُوحِس 

 ؛ اخساد و احداث نهاخد، آورد وضود نهی

                                                           
سه. 1 کار استوانند نهاد خا وؤس  که وساػ حه انسام این   . ای 

که در وسألۀ حعد عکر وی. 2  . ودش وگر آنكه اػ وواردی حاشد 



    / وشترکات 

ـــوی  ـــداث ض ـــد اح ـــروف ، وانن ـــب ظ ـــا نص ـــالب خ ـــاران و فاض ـــور آب ح ـــت عج ضه
ای عجــور های طــراع بــرق و پــل هــوایی بــر آوری زحالــه و نصــب ســتون وصصــوص ضهــع

کاشـتن درظتـان و خـا سـایر  عـابرین اػ عـرض ظحاحان هـای وسـحع خـا نصـب سـایجان خـا 
کن وناســب بــرای هــر کــه وضــود آن حــه وصــلحت  ،خــک اػ آنهــا اوكانــات رفــاهی در اوــا

 1.حاشد عابرین وی

کوطـه . 1375 مسأله که ولک آنـان در حاشـحۀ ظحاحـان خـا  حسـت  های غحـر بن کسانی 
کوطه ضهت اخساد حالكن و وانند توانند اػ ف حا دو شرط وی، قرار دارد ضای ظحاحان خا 

کنند  :  آن استفاده 

 ؛ وضر  حه حال عابرین نجاشد ،حه هحر وضه .الف
ف در ولک دخگران  .ب  ؛ نجاشد - حدون رضاخت صاحب آن -ووضب تصر 

گر این اور ووضب  ه ا وحـل  اشـكال اسـت و ، شراف بر ولک ههساخگان حاشـداالجت 
 .  این وورد ترک نشودرعاخت وقتضای احتحاط در 

کسـی وی . 1376 مسأله دِر ورودی ضدخـد خـا پنسـره حـه سـوی ، توانـد اػ ولـک ظـود هر 
کند و نحز اسـتفاده اػ فضـای طنـحن راه های غحر بن ظحاحان و راه هـایی بـرای  حست حاػ 

طنانشـه  -و زیـرػوحن و واننـد آن  2سـقف، خا احداث حالكن، دودکش، نصب ناودان
کــافی برظــوردار بــوده کــه اػ ظــراب شــدن در اوــان حاشــد  ،اػ اســتحكام  ضــایز  -طــوری 

 ؛ است

ه کننـدگان وارد نشـود ،الجت  کـه ضـرری حـه رفـت و آوـد  هرطنـد  ،حاخد وراعـات شـود 
خک شدن وحل  عجور و ورور حاشد، این ضرر  3.در حد  تار

                                                           
ــه در ایــن وســأله و وســاجل حعــد. 1 ــه و لحــاظ وــوازین شــرعی ،الجت  گــر حســب وصــالح عاو  راتــی ، ا قــانون و وقر 

 . وصالفت حا آن وورد رظصت نحست، حاشد

گر حصواهد طرف2 ه ا ف  . الجت  ی تصـر  ی دیوار شصص دخگری قرار دهد خا در فضای ولـک و دخگر سقف را رو
 . حاخد حا اضاػۀ او حاشد، نهاخد

که. 3 وـر وراضعـه احاخـد حـه ولـی  ، اػ ضهتـی وضـر  و اػ ضهتـی وفحـد حاشـد، اقـدام فـرد در اوـور وـغکور در صورتی 
کند شود تا وورد وناسب  .  تر را انتصاب 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کســی وی . 1377 مسأله کوطــه هــا و راه توانــد اػ ظحاحان هــر  حســت تــا  های غحــر بن هــا و 
که وضر  حه حال رفت و  ی  کنندگان )وانند سد  وعجر خا اخساد وزاحهـت بـرای  آودحد 

کارهایی وانند نشستن، آنان( نجاشد ظرخـد و فـروش ، نهـاػ ظوانـدن، ظوابيـدن، برای 
کند و هحر ...و  . کس حق  ندارد دخگران را اػ این اوور حاػ دارد استفاده 

که برای حرفه و وعاوله و واننـد آن در قسـهتی اػ راه )راه حـاػ . 1378 مسأله کسی  گر   ا
کـار هنـوػ ، حسـت( نشسـته غحر بن ی اػ آن  کـه غـرض و در حـالی اػ ضـای ظـود برظحـزد 

ی قصد حاػگشـت حـه آن وحـلحاق کـاال خـا ، را دارد ی است و و طنانشـه عالوتـی واننـد 
 ؛ فرد دخگر حق  اشغال ضای او را ندارد، حساط خا شیء دخگری در آنسا قرار دهد

ه ی حه ،الجت  گر طنحن شحجی در وحل  حضور و اشـغال ضـای او ، ضـا نهانـده حاشـد ا
ا در روػهای حعد اشكال ندارد؛ واضب ضایز نحستحنابر احتحاط  در ههان روػ  .  او 

کســـی بـــرای وعاولـــه و واننـــد آن  . 1379 مسأله گـــر  کـــه وـــزاحن رفـــت و  گونـــه حه -ا ای 
دخگران حق  ندارنـد در اطـراف ، در قسهتی اػ راه نشسته حاشد - کنندگان نحست آود

کـه  او تا وحدوده کـاال و اخسـتادن وشـترخانش حـه آن نحـاػ دارد ای  عرفـًا بـرای قـرار دادن 
کنند  ؛ وزاحهت اخساد 

ــد در قســهت  ــه هــای دخگــر راه حهحلكــه نجاخ کــه وشــترخان نتواننــد گون ای حنشــحنند 
گردند ی   .  کاالخش را بجحنند خا وانع رسحدن افراد حه وحل  و

کــه بــرای وعاولــه و واننــد آن در قســهتی اػ راه نش . 1381 مسأله توانــد  وی، ســتهکســی 
که وـزاحن رفـت و آوـد بـرای وحـل  نشسـتن ظـود سـایجانی اػ  ،کننـدگان نجاشـد طوری 

ـه؛ پارطه و وانند آن قرار دهـد، حصحر کـردن طحزهـایی وثـل دک  و واننـد آن  1ولـی حنـاء 
 .  ضایز نحست

گر راه عهووی )غحر بن . 1381 مسأله حست( در بين دو خا طند ولک واقع شده حاشد  ا
گـــر آن راه بـــرای - ـــی ا توســـعه دادن راه بـــر صـــاحجان  -عجـــور عـــابرین ضـــحق حاشـــد  حت 

کار پسندخده ،ها واضب نحست ولک  .  حاشدای ویهرطند در صورت اوكان 

                                                           
ی حناء وی وانند حاضه. 1 که ضهت انسام وعاوالت در وحل  وهایی   . شود ها و سك 
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 بست( های بن راه بسته )کوچه 
گرفتن ظانه و دیوار در سه « حست راه بن» . 1382 مسأله ت قرار  که حه عل  راهی است 

 .  حاشد یحه راه خا ػوحن وجاح دخگری راه نداشته و وسدود و، طرف آن

ــه . 1383 مسأله کوط ف در  ــر  ــتفاده و تص ــق  اس ــه  ،حســت هــای بن ها و راه ح ــق ح وتعل 
که دِر ظانه صاحجان ظانه کوطه حاػ وی هایی است     .شود هاخشان حه آن راه و 

. حـــه انـــداػۀ راه عجـــور و ورورشـــان در آن وشـــترک هســـتند، هـــر خـــک اػ افـــراد وـــغکور
کوطهحنابراین،  کوطـه نزدخـک  هـروشترک بين ههۀ آنان اسـت و ، احتدای  طـه حـه آظـر 

گاه صاحب حق کهتر وی تعداد شرکا، شود وی حاشـد و آن فقـط خـک نفـر وـی، گردد و 
کوطه تنها خک در وضود داشته حاشد که در انتهای   .  وقتی است 

کــه در ایــن وســأله عکــر شــدشــاخان عکــر اســت،  ــی  کــه تنهــا دیــوار ، حق  کســانی  حــه 
کوطه است  ق - نه دِر آن -ولكشان در   .  ندارد تعل 

که دِر ظانه . 1384 مسأله کوطۀ بن کسی  تواند در وحل  قجل  وی، حاشد حست  اش در 
م، اػ آن در که دِر دو  کند طوری  کوطه حاػ  کوطـه نزدخـک ،دِر دخگری نحز حه  تر  حه احتدای 

 ؛ حاشد

گــر حصواهــد حعــد اػ دِر ســابق  ــا ا کوطــه نزدخــک، او  کــه حــه انتهــای  حــاػ ، تر حاشــد دری 
ـق حـه حاخد حا رضاخت صا، کند که حق  رفت و آود آن قسهت وتعل  حجان وناػلی حاشد 

 .  آنان است
کــه تنهــا . 1385 مسأله ــه، کســی  ــوار ظان کوطــۀ بن دی ــرار دارد اش در  ــدون ، حســت ق ح

که حق  رفت و آود در آن دارند اضاػۀ صاحجان ولک فاتی ، هایی  نجاخـد اقـدام حـه تصـر 
کوطـه خـا احـداث حـالكن خـا کردن دری برای رفت و آود حـه  سـقف خـا نصـب  وانند حاػ 

کوطه حنهاخد کوطه خا حفر سرداب )زیر ػوحن( در زیر     ؛ناودان در فضای 

ه ولـی قـرار دادن دری فقـط بـرای ؛ ای بر دیوار وغکور قـرار دهـد تواند پنسره وی ،الجت 
وحل  اشكال اسـت و رعاخـت وقتضـای  - نه برای رفت و آود -هوا خا روشنایی  ۀتهوخ

 .  احتحاط در وورد آن ترک نشود
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کوطـۀ بن . 1386 مسأله کـه دِر ونزلشـان حـه  در ، شـود حسـت حـاػ وی هر خـک اػ افـرادی 
ــی ، عــالوه بــر حــق  رفــت و آوــد 1،وحــدودۀ حــق  ظــوخش کوطــه را حت  حــق  نشســتن در 

 .  وشروط بر اخنكه وزاحن رفت و آود نجاشد؛ حدون اضاػۀ سایرین دارند

کوطه بـرای هـر ،ههحن طور ا و ظـانواده و خـک اػ آنهـ رفت و آود حه ظانۀ آنان اػ این 
ــد ــان دارن ــا آن کــه ارتجــاطی ح کســانی  ــان و تهــام  برظــی اػ هرطنــد  ،ضــایز اســت، وههان

دیوانــه خــا ســفحه )وحســور( حاشــند و صــاحجان ونــاػل الػم ، هــا ناحــالغصــاحجان ظانــه
کنند  .  نحست در رفت و آودها برابری و وساوات را رعاخت 

د . 1387 مسأله کوطــه، تــرد  ف و اســتفاده اػ  حــه  2ســایر افــرادحســت بــرای  های بن تصــر 
کسی اػ آن ضلوگحری نهی که وعهواًل  ولی بـيش اػ ؛ اشكال ندارد، کند انداػۀ وتعارف 

کوطه دارد، این وقدار  . نحاػ حه اضاػه خا اطهحنان حه رضاخت صاحجان حق  در آن 

 که دولت احداث ویحکن خحابان  کند هايی 
ف در ظحاحان . 1388 مسأله در ونـاػل و  روهاى واقع شـده  ها و پيادهرفت و آود و توق 

کوغاػه کـرده و تجـدیل حـه راه نهـوده  ها و اوال ـک  که دولـت آنهـا را تهل  شصصی وردم 
   ؛ضایز است، است

ـی اػ ایـن راه ،هالجت   کـه ضـاى ظاص  کسـی حدانـد  گر  دولـت حـه قهـر و حـدون آنكـه ، هـا راا
کــرده حاشــد ــا آنشــه در حكــن آن اســت راضــی  ــا دادن ظســارت و غراوــت خ ، وــالكش را ح

ک ف  فی 3ػوحن غصجی را دارد حكن، ردهتصر  ـی عجـور اػ آن - و هحر نـوع تصر  ضـایز  - حت 
ف داشته حاشـد و طنانشـه ؛ نحست وگر آنكه اطهحنان حه رضاخت والكش برای این تصر 
، واننـد پـدر - صغحر خا سفحه خا وسنون )وحسور( حاشـد الػم اسـت ولـی  شـرعی او، والک

ن ونصوب اػ سوى  کند - آن دوپدربزرگ پدری و خا قح   ؛ را راضی 
                                                           

 . در وساجل قجل عکر شد، توضحح این حق  . 1

ی برای آنان در وساجل قجل عکر شدخعنی غح. 2 که حق  کسانی   . ر اػ 

ک ،ههشنحن است حكن. 3 گر  که خكی اػ طند ووضع ظـاصا کـه )شـجهه وحصـوره( اػ ایـن راه سی حداند  هـا 
 . وحل  احتالی اوست غصب شده است
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کـه  شـاول حاقحهانـدۀ ػوحن ،حكن وغکور در ایـن وسـأله و وسـألۀ حعـد هـای وـغکور 
 .  شود هنوػ حه صورت ظحاحان و وانند آن نشده نحز وی

گر انسان حدانـد دولـت . 1389 مسأله صـی اػ راه ،ا کـه در وسـألۀ  وحـل  وشص  هـایی را 
کــرده حــه دســت  حــدون، قجــل عکــر شــد ــک  و والــک آن آوردن رضــاخت صــاحب آن تهل 

ف خا استفاده اػ ، براخش وعلوم نجاشد حكن وال وسهول الهالک را دارد و ضهت تصر 
کن شرع رضوع  کـه ػوحن ۀو حكن فوق شاول حاقحهاند نهاخدآن حاخد حه حا هـای وـغکور 

 .  شودهنوػ حه صورت ظحاحان و وانند آن نشده نحز وی
فاتی اػ ایـن قجحـل در ػوـحن . 1391 مسأله ، هـاى وسـاضدرفت و آود و نشسـتن و تصـر 

ه ضــایز ، انــد هــا واقــع شــدهکــه در راه هــا و دخگــر وــوارد وقــف عــامقجرســتان، هــا حســحنح 
فات در ػوــحن؛ اســت گونــه تصــر  کــه ولــی ایــن  هــاى وــدارس و واننــد آنهــا اػ ووقوفــاتی 

کـــه وقـــف براخشـــان شـــده )ووقـــوف ، شـــودعهـــووی وحســـوب نهـــی کســـانی  ضـــز بـــراى 
 .  اضتناب شود اط واضب حاخد اػ آناحتححنابر  وحل  اشكال است و، علحهن(

ــان ػوــحن . 1391 مسأله ــودن ، روهــا هــا و پيــادهوســاضد واقــع شــده در ظحاح اػ وقــف ب
ب بر عنوان وسسد را ندارد، شود نهی ظارح کـردن . حنـابراین، ولی احكام وترت  نسـس 

گـردد ، آن حرام نجوده و طنانشه نسس شـود ـف و  ،طـور ههـحن .الػم نحسـت تطهحـر  توق 
  ؛نفساء در آن اشكال نداردب و حاجض و وكث ضن

ــا قســهت گــر اػ عنــوان وســسد بــودن، هــاى حاقحهانــده اػ وســسداو  ظــارح نشــده ، ا
ههـۀ احكـام ، صـدق نهاخـد - هرطند وسسد ظراب خا وتروکه - حاشد و حه آن وسسد

گر اػ عنوان وسسد بـودن ظـارح؛ شود وربوط حه وسسد بر آن ضاری وی  وـثالً  - شـود ولی ا
ــه وكــ کنــد، ان تســاریغاصــجی آن را ح احكــام وســسد را  - ونــزل و واننــد آن تجــدیل 

؛ غاصــب ضــایز اســت بــرای غحــر، های حــالل اػ آن نــدارد و ههــۀ انتفاعــات و اســتفاده
که ووضب تثجحت غصب ه هر اوری   .  ضایز نحست ،شود الجت 

کـه در ظحاحـانحكن قجرسـتان . 1392 مسأله هـا و وعـابر قـرار هـا و راه هـاى وسـلهانان 
ک ش وی بيـان « و حعـد آن 5366»در وسـاجل ، صصی خا اوقاف عام استگحرد و اػ اوال
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ــ؛ شــد ــف ،هالجت  گــر رفــت و آوــد و توق  پــارک واشــحن و واننــد آن در ػوــحن قجرســتان ، ا
   ؛ضایز نحست ،ووضب هتک حروت اووات وسلهان ودفون در آن وكان حاشد

گرفتـه که در ظحاحان و راه قـرار  گر قجرستانی  ا ا ، دولـک شصصـی خـا وقـف نجاشـ، او 
که هتک حروت شهرده نشود فات وغکور در صورتی   .  ضایز است، تصر 

  ...آب نهرها و

کســی وقــداری اػ آب رود خــا نهــر بزرگــی  . 1393 مسأله گــر  کــارون -ا ، واننــد رودظانــۀ 
ــه - فــرات، دضلــه، کرظــه، رسا کــه ظــود ح کــوطكی  ــا نهرهــای  طــور طجحعــی ضــاری  خ

کســـی آنهـــا را حـــه ضرخـــان نحنداظتـــه  شـــده کـــه اػ دل   واننـــد طشـــهه -اند و  ســـارهایی 
کوه ػوحن هـا و واننـد آن ها خا آب شدن بـرف اند خا اػ سحالب ها ضوشحده های ووات خا 

کانـال - اند در ػوحن وجاح حه ضرخان افتاده حـوض خـا پهـپ ، را حه وسحلۀ ظرف خا حفـر 
ـک آن را نهاخـد آب و وانند آن در اظتحار حگحرد خا ضهع کند و قصـد تهل  والـک ، آوری 

 ؛ طه وسلهان حاشد و طه غحر وسلهان؛ شود آن وی

که در وكانی حه ،این حكن طور طجحعی ضهع شـده نحـز  در وورد هر آبی وانند حاران 
 1.ضاری است

ـاری ضـاری شـده  ها خا قنات طشهه، ها آب طاه . 1394 مسأله کـه حـا حف  نـه  -هایی 
کرده - طور طجحعی حه ظودی ظود و حه که آن را حفر  کسی     .حاشد وی، ولک 

گ ،ههحن طور صل حه نهرهای بزرگ خـا نهرهـای ا ر فردی حا حفر ضوی آب خا نهری وت 
که در وسألۀ قجل عکر شد کـه وقـداری اػ ، کوطک طجحعی خا سایر وواردی  کنـد  کـاری 

کــه وارد ضــوی خــا نهــر او  آب، آب وجــاح آنهــا در ضــوی خــا نهــر وــغکور ضــاری شــود هــایی 
ــک آن را داشــته -شــده  فــرق نــدارد ضــوی را در  ؛شــود وــال او وی - طنانشــه قصــد تهل 

کـرده که ولک ظودش بوده اخساد  خـا ضـوی را در ػوـحن وـوات حـه قصـد اححـاء ، ػوحنی 
کرده حاشد - حا رعاخت شراخط آن - ػوحن  .  احداث 

                                                           
ــه در ایــن وســأله و وســاجل حعــد. 1 ــه و لحــاظ وــوازین شــرعی قــانون و وقر   ،الجت  گــر حســب وصــالح عاو  راتــی ا

 . وصالفت حا آن وورد رظصت نحست، حاشد
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که در نهر وشترک ضاری است . 1395 مسأله حكن سایر اووال وشـترک را دارد ، آبی 
ف برای هر رضـاخت آنـان ضـایز حدون اضاػۀ سایرین خا اطهحنان حه ، خک اػ شرکا و تصر 

 1.نحست

گر بين شـرکا در وصـرف آب نهـر سـصت . 1396 مسأله ، گحری و وشـاضره واقـع شـود ا
، راضــی شــوند - وــثاًل بــر اســاس ســاعات خــا روػهــا خــا هفتــه -حنــدی  طنانشــه حــه نوحــت

 ؛ شود وطابق ههان رفتار وی

ه توانـد اػ آن ونصـرف شـده و ظواسـتار  خـک اػ آنـان پـس اػ ایـن تقسـحن وی هر ،الجت 
گــرددتوافــق  شــرعی  ۀوگــر آنكــه بــين شــرکا وصــالح، دخگــری بــر شــحوۀ اســتفاده اػ آب 

گرفته حاشد ت استفاده اػ آب نهر صورت  کحفح   .  نسجت حه 

گر شرکا حه نوحـت . 1397 مسأله حاخـد آب ، حنـدی در اسـتفاده اػ آب رضـاخت ندهنـد  ا
ــورت ضزء ــه ص ــود ح ــان تقســحن ش ــين آن ــرار دادن هرطنــد  ،ضــزء ب ــا ق ــه ح ک ــن روش  ــه ای ح

خشــه ک در وحــل  دهانــۀ نهــرای وشــ در وارد ضــوی ، آب را حــه وحــزان ســهن هــر خــک، ج 
ی نهاخند  ؛ اظتصاصی و

که سهن هر گر سه شرخک حاشند  م و   خـک، نصـف، حـه ترتحـب، خک اػ نهـر وثاًل ا سـو 
خشـه قـرار داده وی، ششن حاشد  خک ی در آن در کـه سـه  شش ونفـغ ورودی وسـاو شـود 

ل م ویدو ونفغ برای نفر د، ونفغ برای نفر او  م و خكی برای نفر سو   .  حاشد و 
، شـود و حـا انسـام آنقسهت بر حسـب اضـزاء الػم وحسـوب وـیشاخان عکر است، 

شــود و افــراد پــس اػ انســام آن حــق  پشــحهانی و  خــک اػ شــرکا اػ آب ضــدا وی ســهن هــر
ــوده و دخگــران اوتنــاع  ــوع تقســحن ب ــد و طنانشــه برظــی وتقاضــی ایــن ن انصــراف ندارن

 .  پغیرد ر طنحن تقسحهی )قسهت اضجار( صورت ویحه اضجا، ورػند

که در اطراف آب وجاحی اػ قجحل طشـهه خـا رودظانـه خـا نهـر خـا  . 1398 مسأله افرادی 
ه و وانند آن ػوحن دارند  گرفتن اػ آن را دارنـد و هـحر - ههگی -در  خـک حـق    حق  آب 

ــاالی آب راه ــا ضــوی ، نــدارد در ح ــال فرعــی خ کان کــردن  ــاػ  ــا ح و آب را وســدود نهــوده و ح
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هـا را  وانند آن ههۀ آب را برای ولک ظوخش وصرف نهاخد خا آب وورد نحاػ سایر ػوحن
کند  .  کن 

گر آب وغکور در وسألۀ قجل برای آبياری تهام ػوحن . 1399 مسأله  ،کـافی نجاشـد  هـا ا
که برظی اػ ػوحن صًا قجل اػ سایر ػوحن طنانشه وعلوم حاشد  ، هـا اححـاء شـده ها وشص 

م بر ح آن ػوحن خا ػوحن ه ویها وقد   ؛ حاشد قح 

کـه ػوحن ـا در صــورتی  گـر هــن برظــی زودتـر اححــاء شــده او  ، هــا حــاهن اححـاء شــده خــا ا
کدام ػوحن خا ػوحن کـه حـه دهانـۀ سرطشـهۀ آب خـا اصـل ، ها بوده وعلوم نجاشد  ولكـی 

م وی نهــــر نزدخــــک حاشــــد و ههــــحن طــــور حــــه ترتحــــب  تر اســــت در اســــتفاده اػ آن وقــــد 
که نزدخک ػوحن م ویایر ػوحنترند بر س هایی   ؛ حاشند ها وقد 

ل نحـاػش را اػ آب حـه وقـدار وعهـول برطـرف وی که نفـر او  سـاس ؛ کنـد حه این وعنا 
شـود و ههـحن طـور اداوـه  طنانشه اػ آب طحزی حاقی وانـده حاشـد حـه نفـر حعـد داده وی

 .  کند پيدا وی
کســی حــا اضــاػۀ والــک . 1411 مسأله ــر  گ کاشــته خــا ، نهــر آب ا ــر  کنــار نه ــانی در  درظت

برای صاحب نهر ضایز نحست ، ورش واهی خا وانند آن احداث نهوده حاشداستصر پر
وسحر آب نهر را تغحير داده و آب را اػ درظـت ، حدون اضاػه اػ والک درظتان خا استصر

کند  .  و استصر قطع 

گاه و وراتع طجحعی ححوانات  چرا

ـــاه . 1411 مسأله گ ـــدارد طرا ـــرده و دخگـــران را اػ  کســـی حـــق  ن ک ـــُرق  هـــای عهـــووی را ُق
 ؛ حواناتشان در آن حاػ داردطراندن ح

ه گـاه ، توانـد در صـورت اقتضـاء وصـلحت ولـی  اوـر وی ،الجت  کـردن طرا اوـر حـه قـرق 
 ؛ عهووی نهوده و اػ طرخدن ححوانات افراد در آن وهانعت نهاخد

گــاه ولــک شصصــی فــردی وحســوب شــود گــر طرا ــا ا ی وــی، او  توانــد دخگــران را اػ و
   .طراندن ححواناتشان در آن ونع نهاخد



 

 )برخی( احکام همسايگی
خـادی . 1412 مسأله  رعاخت حق  ههساخه و وعاشرت نحكو حا ههساخگان در رواخـات ز
کحد  ت آنانتأ اهتهـام در رعاخـت آداب و ؛ حـرام شـهرده شـده اسـت، شده و آػار و اعخ 

ــرای ههســاخگان توصــحه شــده ــه ب ک ــراوان دنحــوی و برکــت ۀسرطشــه ،حقــوقی  هــای ف
ی و پاداش الهی استا  :  کنحنحه برظی اػ رواخات اشاره وی ،نهدر این ػوح .ظرو

کــه اوحرالهــؤونحن : هــای ظــود طنــحن فروودنــددر آظــرین وصــحت رواخــت شــده 
کــه درحـارۀ ، ظـدا را )در نظـر حگحرخــد(، ظـدا را» کنحـد  ههسـاخگان حقوقشــان را رعاخـت 

ـــاوجر ـــه ظـــوش، شهاســـت وصـــحت پي ـــا ههســـاخگان ســـفارش  ههـــواره ح ـــاری ح رفت
گه وی که  کردکردند تا آنسا  ن ظواهد   1.«ان بردخن برای آنان ارثی وعح 

که فروودند اػ اوام صادق کردن»: رواخت شده  خـاد ، ظوب ههساخگی  روػی را ز
 2.«کند وی

کـه اوــام صـادق حاعـث آحــادانی  ،ههسـاخگی نحكــو»: فروودنــد در حـدخث اســت 
خاد شدن عهرهاست سرػوحن  3.«ها و ز
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کــه حــا »: شــدهعکــر  طنــحن در حــدخثی دخگــر حــه نقــل اػ حضــرتش کســی  حدانحــد 
 1.«اػ وا نحست، ههساخۀ ظود حه نحكویی وساورت نكند

که فروودنـد اػ اوام صادق: گوخدابو حصحر وی کـس اػ آػار رسـاندن »: شنحدم  هـر 
ـــــه ههســـــاخه کنـــــدح ـــــد وتعـــــال در روػ قحاوـــــت اػ لغـــــزش او ، اش ظـــــودداری  ظداون

 2.«...گغرد وی
کاظن که اوام  تنها ظـودداری اػ آػار ، داری نحكو ساخههه»: فروودند رواخت شده 
در صــجر و شــكحجایی بــر آػار ، داری نحكــو حلكــه ههســاخه، رســاندن حــه ههســاخه نحســت

 3.«ههساخه است
کـــــه اوـــــام صـــــادق اػ  اػ اوـــــام حـــــاقر اػ پـــــدران بزرگـــــوارش، در حــــدخث اســـــت 

که آن حضرت فروودند اوحرالهؤونحن کردند  آوـد  وردی نزد رسول ظـدا»: رواخت 
ـه را ، ای حصـرمتصـهحن دارم ظانـه ای رسول ظـدا: رسحدو پ کـدام وحل  حـه نظـر شـها 

ــا در  ــا در ثقحــف خ ــۀ ُوزخنــه خ ــا وحل  ــه حصــرم خ ــۀ ُضهحنــه ظان ــا در وحل  کــننا آخ انتصــاب 
 قرخشا 

ـی را حـه او پيشـنهاد نهاخنـد( فروودنـد حضرت ـۀ ظاص  َاْلَسـاُر : )حدون آنكـه وحل 
ارُ  فحُق ُثـن َ ، ُثن َ الد  ـَفُر َالر َ ل ههسـاخه را حنگـر سـاس ظانـه حصـر. الس َ احتـدا رفحـق برگـزین ، او 

کن  4.«ساس سفر 
کــه رســول ظــدا ــا وــی»: اػ اصــحاب ظــود پرســحدند رواخــت شــده  دانحــد حــق   آخ

 :  فروودند آن حضرت، نه: ههساخه طحستا حاضران پاسز دادند
کـرد کهـک  گر اػ شها درظواسـت  که ا کن، حق  ههساخه آن است  کهـک  ، حـدحـه او 

گر وام ظواست خد، ا کنحـد، گاه تهحدست و فقحـر شـد هر، حه او بپرداز ، اػ او دسـتگحری 
ی وارد شد حه او تسلحت حگویيد و طنانشه ظحری حه او رسحد گر وصحجتی حه و حـه او ، ا
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خــد، تجرخــک حگویيــد گــر اػ دنحــا رفــت، هنگــام بيهــاری حــه عحــادتش برو در تشــحيع ، ا
ظانـۀ ظـود حـدون ووافقـت او نحفزایيـد تـا وـانع وػش بر ارتفـاع ، اش حاضر شوخدضناػه

گـردد گـاه وحـوه، نسحن و ضرخـان هـوا  گـر  وقـداری حـه او هدخـه دهحـد، ای ظرخدخـدهـر  و ا
کار نجودخد که فرػندتان آن را ، آن را پنهانی حه ظانه بجرخد، وایل حه این  ت نهایيد  و دق 

کــه فرػنــد او بجحنــد و حــه ظــاطر آن به کنــد انــهاػ ظانــه بيــرون نجــرد  حــا بــوی دخــا ، گحــری 
 1.«وگر آنكه وقداری براخش حفرستحد، او را اعخت نكنحد، غغای ظود

اد زین العاحدین که حضرت اوام سس   :  فروودند رواخت شده 
ـــا حـــق  ههســـاخه»  کنـــی و در او  خش را حفـــو  کـــه در غحـــاب او آبـــرو ات ایـــن اســـت 

کنی خش رسـا، حضورش او را احترام  گر حه او ظلهـی شـد خـار هـاخش دنجـال عحـب، نیا
گاه شدی بپوشانی، نجاشی گر اػ حدخش آ گر حدانی نصـححت تـو را وی، ا پـغیرد او را در  ا

کنــی گنــاهش را ، اػ لغزشــش درگــغری، ها رهــاخش نكنــی در ســصتی، ظفــا نصــححت 
کرخهانه وعاشرت نهایی  2.«بجصشی و حا او حه ظوبی و 

کـه . 1413 مسأله فی نهاخد  کند خا تصر  کاری  گر انسان در ولک ظود  ضـرر ، بـر اثـر آن ا
ـــه ههســـاخه هی ح ـــوض  ـــين ، ســـد  ر اش وی قابـــل ت کـــه طنـــحن ضـــررهایی در ب در صـــورتی 

ورتكـــب حـــرام شـــده و واضـــب اســـت آن را ، ههســـاخگان وعهـــول و وتعـــارف نجاشـــد
 ؛ برطرف نهاخد

کـه آب ضهـع شـود و ایـن اوـر  وثل اخنكه فرد در ظانۀ ظود حاغشه کنـد  ای احداث 
گ ووضب نن خا طـاه فاضـالبی در ظانـۀ ظـود و در نزدخكـی ، رددکشحدن دیوار ههساخه 

کند و حاعث آلوده شدن آب آن شود کـه ، طاه آب ههساخه حفر  خا اخنكه اػ ظانۀ ظود 
کارهـای پـر سـر ،در وحل  وسـكونی واقـع شـده کارگـاه آهنگـری خـا  و صـدای  حـه عنـوان 

ت سكونت ظارح  دخگر استفاده نهاخد و حاعث شود ظانه  .  شودهای اطراف اػ قاحلح 
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ف فـرد در ولـک ظـود . 1414 مسأله که تصر  ـت  ،در ووارد وغکور در وسألۀ قجل  حـه عل 
کـار، اخساد ضرر برای ههساخه حـرام اسـت کـه تـرک آن  حـه ظـود فـرد ضـرر ، فرقـی نـدارد 

 ؛ برساند خا نه

گر وثاًل حفر طاه فاضالب حه طاه آب ههساخه ضرر وی نجاخـد آن را حفـر ، ػنـد پس ا
ر شودظودش بر اثر نداشتهرطند  ،کند  ؛ ن آن وتضر 

ه که طاه آب ههساخه حعد اػ طاه فاضـالب حفـر شـده حاشـد ،الجت  ی ، در صورتی  و
کنـد ووضـب ضـرر طـاه هرطنـد  ،تكلحفی ندارد و الػم نحست طاه فاضالب ظود را پـر 

 .  آب ههساخه شود
ی خا دیوار وشـترک حـا  . 1415 مسأله که انسان بر دیوار ههساخه خا حام ونزل و فاتی  تصر 

ـــه رضـــاختش حاشـــد ویاش انســـام  ههســـاخه ـــان ح ـــا اطهحن ـــا اضـــاػۀ او خ ـــد ح و  1دهـــد حاخ
که در وسألۀ   2؛در وورد آن ضاری است، عکر شد« 545»توضححاتی 

ه ی دیـوار  ،الجت  فات اندکی وانند تكحه دادن حه دیوار خا قـرار دادن لجـاس رو در تصر 
فات نحـ؛ آخـد وعهواًل رضاخت فـرد اػ قـراجن وشـواهد حـه دسـت وی گـر ولـی ههـحن تصـر  ز ا

کند خا اظهار نارضاختی نهاخد  .  ضایز نحست، ههساخه اػ آن ونع 
هــای وشــترک و وشــاعات اســتفادۀ وتعــارف و وعهــول اػ قســهتشــاخان عکــر اســت، 

، آسانسـور، راهروهـا، ها و وانند آن ههشـون درب ورودیآپارتهان، های وسكونی وستهع
ــه کــه شــرعًا حــق  انتفــاع اػ آنهــا، هــا پل  کنحن انشــعاحات وشــترک  وستهــع خــا  بــرای ههــۀ ســا

ۀ ههساخگان ندارد نحاػ حه، حاشدوی طور وستقل آپارتهان حه   3؛کسب اضاػه اػ حقح 
                                                           

ـه. نصب خا طسجاندن اط1 گهـی، ها العح  های  اػ نهونـه ،هـای تجلحغـاتی وحصـوالت خـا ظـدوات و واننـد آنآ
 . وسألۀ فوق است

ـــه. 2 ف در اوـــوال فـــرد وحســـور وانن ،الجت  کـــه در م ویـــژهاحكـــا، د ناحـــالغـــــتصـــر  بيـــان  «حســـــر»فصـــــل ای دارد 
   شــود. وی

ت واحدهای آپارتهانی خا وستهع وجتنی بر نوعی شـرط. 3 صـرخح  شـرط اػ عـنا - وعهواًل نقل و انتقال والكح 
که توضحح آن در وسألۀ  کنان آنهـا حاشـدوـی - عکر شـد« 354»خا ضهنی خا ارتكاػی  حـق  انتفـاع و  ،کـه سـا

کن وغکور را حسب وتعارف و وعهول دارا هستند و نحاػ حـه اضـاػۀ شـرکا خـا احـراػ استفاده اػ وشاعات  اوا
 . رضاخت آنان ندارد



    / یههساخگ احكام( یبرظ) 

ا استفاده اػ وكان خس بهداشـتی، واننـد انجـار - های اظتصاصیاو  ، حـالكن، سـرو
حـدون رضـاخت والـک آن ضـایز  - بهار ظواب اظتصاصی برظی واحـدهای آپارتهـانی

 .  نحست

گر وثاًل  . 1416 مسأله آهن ظانۀ فردی بر دیوار ظانۀ ههسـاخه قـرار داشـته و وعلـوم   تحرا
کـه شـرعاً  گرفتـه )طـوری  ههشنـان حـق  حـاقی  ،نجاشد این اوـر حـه وضـه شـرعی صـورت 

در ، واندن آن بـرای فـرد وضـود داشـته حاشـد( خـا حـه وضـه شـرعی صـورت نگرفتـه اسـت
که استحقاق آن وضود داشته و حـه صـورت شـرعی و حكن وی 1ظاهر ـق شـده شود  حق 

   .وگر آنكه ظالفش ثاحت شود، است

کنــد ههســاخه نهی ،حنــابراین ی را وادار حــه برداشــتن آن  ه در صــورت حلكــ؛ توانــد و
 ؛ حه ههان صورت سابق وضود دارد تسدخد حناء نحز این حق

کــه حنــای فــردی در ولــک دشــاخان عکــر اســت،  خگــری بــوده خــا ایــن حكــن در ضــایی 
ق حه ناودان خا وسرای آب فردی در ولـک دخگـری قـرار داشـته و سـجب آن وعلـوم  وتعل 

 .  نجاشد نحز ضاری است
گر شاظه . 1417 مسأله  2حدون اخنكـه اػ نظـر شـرعی اسـتحقاق -های درظت فردی  ا

ی وی، وارد فضـــای ولـــک دخگـــری شـــود - داشـــته حاشـــد توانـــد اػ صـــاحب درظـــت  و
کـــه شـــاظه ـــد و  حصواهـــد  ـــا اػ حـــدود ولـــک او قطـــع نهاخ ـــد خ ی برگردان ها را اػ ولـــک و

کن شــرع ظــودش شــاظه گــر وهكــن  طنانشــه اوتنــاع ورػد حــا اضــاػۀ حــا ها را برگردانــد و ا
 .  قطع نهاخد، نجود

، هــا هــای وســكونی خــا تســاری و آپارتهان هـایی واننــد وستهع در وكان . 1418 مسأله
ــأوحن هزخنــه ــت ت ــر و نظافــت قســهتکحفح  هــای وشــترک هــای اوــوری ههشــون تعهح

                                                           
ه. 1 گر هر دو خا خكی اػ دو طرف اػ واقع اور )استحقاق خا عدم آن( ظجر داشته حاشـد ،الجت  حاخـد طجـق وظحفـۀ ، ا

کنند  .  واقعی ظود عهل 

های درظــت در فضــای ولــک  ػوــی حــاقی وانــدن شــاظهوثــل اخنكــه در ضــهن عقــد ال ،اســتحقاق شــرعی. 2
 . شرط شده حاشد، دخگری



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ه ساظتهان وثل راه  که بين  ،پارکحنا و آسانسور، پل  واحسته حه قرارداد خا توافقی است 
 ؛ گحرد افراد صورت وی

ــا وســتأضر در  ــدار خ ــا ظرخ ــا اضــارۀ واحــد ســاظتهانی ح ــروش خ گــر در هنگــام ف وــثاًل ا
ی واهانـه وجلـغ  1ضهن قرارداد فروش خا اضاره خـا عقـد دخگـری شـرط شـده حاشـد کـه و

نی را ضهت اوور وغکور حه ودیر ساظتهان حدهد خا حه او ت وعح  کـه وـدیرخ  ور وشروعی 
ی الػم اســت حــه شــرط ، حنــد حاشــد پای، گحــرد ســاظتهان در وــورد آن تصــهحن وی بــر و

کند  .  عهل 

                                                           
کـــه در وســـألۀ  حلكـــه حـــه صـــورت، ایـــن شـــرط هنگـــام قـــرارداد تصـــرخح نشــده. هرطنــد 1 « 354»های دخگـــری 

 . حاشد، شد عکر



 

 مال پيدا شده

کــرده گــن  کســی قــرار نــدارد و صــاحجش آن را  کــه در دســت  بــرای خاحنــدۀ آن ، وــالی 
که در این فصل حه بيان آن پرداظته وی احكام ویژه  ؛ شود ای وضود دارد 

گهش  3؛«غحر ححوان»و « 2ححوان»: دو قسن است 1دهوال 

 ححوان: قسن اّول

 آبادی حکن برداشتن ححوان در غحر 
کـرده . 1419 مسأله گـن  کـه والـک داشـته و صـاحجش آن را  گر انسـان ححـوانی را  در  ،ا

که ححوان توانایی حفو و ، بياحد - دشت و کوه، وانند صحرا -غحر آحادی  در صورتی 
ــه درنــد ــاه را داشــته ههــحن طــور دفــاع اػ ظــود نســجت ح گــرگ و روح کــوطكی وثــل  گان 

گرفتن ححوان را ندارد 4،حاشد  ؛ فرد حق  

                                                           
 .  عکر شده است« 5244»ۀ در وسأل ،«گهشده»توضححات بيشتری در وورد وعنای . 1

گهشده در اصطال. 2 ه» ،ح فقهیححوان   . شود ناوحده وی« ضال 
ونظـور اػ ؛ شـود عکـر وـی« برظـی اػ احكـام وربـوط حـه اوالد» فصل ،در ضلد طهارم« لقحط»احكام وربوط حه . 3

کن عهووی وثـل « لقحط» که توانایی حفو و نگهداری ظود را ندارد و در اوا کودک صغحری است  نوػاد خا 
شــود و حــدون سرپرســت رهــا شــده و پــدر و ن خافــت وــیخــا وســسد خــا بيهارســتا، کوطــه، ظحاحــان ۀحاشــح

 . وادرش وعلوم نحست

ه. 4 ت بزرگی ضث  خـدنش و خـا خا سـرع، اش وحفوظ واندن ححوان اػ طنحن درندگانی وهكن است حه عل  ت دو
 .  بودن آن ححوان حاشد قوی
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ـــه ححـــوان را حـــه صـــاحجش  ک گناهكـــار اســـت و تـــا ػوـــانی  ـــر آن را حگحـــرد  گ پـــس ا
ضـاون اسـت و رهـا ، طنانشه اػ بين بـرود خـا نقـص و عحجـی بـر آن وارد آخـد ،برنگردانده

کرده که آن را پيدا   ؛ نحستضایز ، کردن ححوان در ضایی 
ه گر اػ پيـدا شـدن صـاحجش نـا ،الجت  کن شـرع اػ ، اوحـد شـود ا حاخـد آن را حـا اضـاػۀ حـا

 1.طرف صاحجش صدقه دهد
کــه  . 1411 مسأله ــایی  ــان در ض گــر انس ــل -ا ــححات وســألۀ قج ــا توض گــرفتن - ح  حــق  

ک و آنشه برای حفو ححوان الػم است را تأوحن ، ححوان را ندارد آن را حگحرد حاخد ظورا
 .  ها را حعدًا اػ والک حگحرد ن هزخنهتواند ای کند و نهی

ت اػ وحصــوالت ححــوان شــاخان عکــر اســت،  واننــد شــحر و  -طنانشــه در ایــن وــد 
کــرده حاخــد عــوض آن را بپــرداػد - پشــن آن کــه ســوار  ،ههــحن طــور .اســتفاده  در صــورتی 

گرفتـه کـار  کـه در وسـألۀ  - ححوان شده خا او را در حاربری حه  عکـر « 5275»حـا توضـححی 
 .  حاشد پرداظت اضرت الهثل بر او الػم وی - دشووی

کـــه توانـــایی دفـــاع اػ ظـــود نســـجت حـــه درنـــدگان  . 1411 مسأله گـــر انســـان ححـــوانی را  ا
 ؛ تواند آن را حگحرد وی، آحادی بياحد در غحر 2،کوطک را ندارد

گـــر در آن وحـــل ه پـــس ا کرده عـــد  کـــه ُاتـــراق  حاخـــد اػ ، انـــد ای وضـــود داشـــته حاشـــند 
ــاحب ححــوان فحــص نهاخــد و پيــ ــدن ححــوان را ص کــه در وســألۀ  -دا ش تــی  کحفح  حــا 

 . دهد الع حه آنان اط - شود عکر وی« 5232»
گر در وسألۀ قجل حعد اػ اعالم . 1412 مسأله کار ، صاحب ححوان پيدا نشد ،ا بين دو 

ر است  :  وصح 
کی  .الففف  ــک نهاخــد( و اػ آن بــرای وصــرف ظــورا ححــوان را بــرای ظــود بــردارد )تهل 

کند خا اخنكه ححوان را  .  حفروشد استفاده 
                                                           

کن شرع هتواند حا اضاػ وی ،در این صورت. 1 وـغکور را فروظتـه خـا  ححـوان را صـدقه دهـد خـا ححـوان ظوِد  ،اػ حا
 .  برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صدقه دهد

گوسفند. 2 که حه سجب بيهاری و وانند آن توانایی دفاع اػ ظـود را  خا اسب حشۀ شتر، وانند  و خا شتر خا اسجی 
 . ندارد



    / شده پيدا وال 

گــر صــاحجش پيــدا شــود ،در ایــن صــورت  ،حاخــد قحهــت ححــوان را حــه او حدهــد، ا
 1.آخد نسجت حه والک ودیون حه حساب نهیهرطند 

 . نزد ظود نگه دارد، اوحد نشده ححوان را تا وقتی اػ پيدا شدن صاحجش نا .ب
ــه عنــوان  ،در ایــن صــورت ــدون  2«اوانــت شــرعی»ححــوان ح گــر ح دســت اوســت و ا

ف غحر وساػ اػ بين بـرود خـا نقـص و عحجـی بـر آن وارد آخـد کوتاهی ، در نگهداری خا تصر 
 .  طحزی بر عهدۀ او نحست

گر صاحب ححوان آن را در صـحرا خـا بياحـان خـا بـين راه و واننـد آن رهـا  . 1413 مسأله ا
كش را برای دخگران وجاح نهـوده حاشـد، کرده حاشد کرده و تهل  ، طنانشه اػ آن اعراض 

توانـد آن را حگحـرد و نسـجت حـه آن  اصـلی را دارد و انسـان ویجاحات آن ححوان حكن و
 .  حاشد ضاون نهی

ـت نـاتوانی اػ تـأوحن هزخنـه . 1414 مسأله گر صاحب ححوان حه عل  های آن خـا نـاتوانی  ا
آن را در ، وانـــدگی ححـــوان راه اػ دروـــان بيهـــاری ححـــوان خـــا حـــه ضهـــت ظســـتگی و در

کرده کـه اوكـان حـه ههـراه  ،بياحان و وانند آن رها  بـردن ححـوان خـا وانـدن در نـزد طوری 
گحاه وضود دارد خا ححوان وی، آن براخش فراهن نجاشد توانـد  طنانشه در آن وكان آب و 

کند گـر ، ظود را حه وحل  آب و علوفه برساند و ػندگی  گـرفتن آن را نـدارد و ا کسی حق  
 ؛ حگحرد ضاون است

گـــر آن وحـــل  کـــه ححـــوان در آنســـا اػ بـــين وـــی ولـــی ا کســـی  ،رود طـــوری اســـت  هـــر 
تــــًا آن را در وحــــل، وگــــر آنكــــه والــــک؛ توانــــد آن را بــــردارد وی کــــرده و قصــــد  ووق  رهــــا 

و  کـه در ایـن صـورت برداشـتن، حاشد قجل اػ وارد آوـدن ظطـر بـر ححـوان برگـردد داشته
 .  اظغ ححوان برای دخگران ضایز نحست

 ححوان در آبادی حکن برداشتن 
گر انسان ححـوانی را . 1415 مسأله گـرفتن آن را ، دی بياحـدکـه والـک دارد در آحـا ا حـق  

                                                           
گفته وی. 1  . حكن تكلحفی است، شود طنحن حكهی اصطالحًا 
 .  عکر شد« 5576»وسألۀ  در ،«اوانت شرعی»وعنای . 2
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گر آن را حگحرد ی ، ندارد و ا کنـد و اػ صـاحجش فحـص و تحقحـق نهاخـد تـا و حاخد اعالم 
 ؛ را بياحد

که در وساجل  ،عالوه بر آن عکـر شـد نحـز در وـورد آن ضـاری « 5255و  5257»احكاوی 
گر اػ پيدا شدن صاحب ححوان نـا وی کن شـ -حاخـد ، اوحـد شـود شود و ا  رعحـا اضـاػۀ حـا

 1؛آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد - واضبحنابر احتحاط 

ه تی وانند ورخضی اػ تلف شدن در اوان نجاشـد ،الجت  که ححوان حه عل  ، در صورتی 
آن را حگحـرد و نسـجت حـه آن ضـاون ، تواند برای وحفـوظ وانـدن ححـوان اػ ظطـر فرد وی

کند و طنانشه اػ 2حاشد نهی ص  پيدا شـدن آن  و الػم است نسجت حه صاحجش تفح 
 .  آن را حا توضحح فوق صدقه دهد ،وأیوس شود

کـه ححـوان ، که در وسألۀ قجل عکـر شـد« آحادی»ونظور اػ  . 1416 مسأله ـی اسـت  وحل 
واننـد شـهرها و روسـتاها و اطـراف ؛ حاشـد اوـان وی طور وعهول اػ درنـدگان در در آن حه

که رفتن ححوان حه آن حدود وعهول و وتعارف است  .  آن تا حدودی 

گــر ححــو . 1417 مسأله کــه صــاحب آن هــن وعلــوم نحســت وارد ا ه  انی واننــد وــرع خــا بــر 
گرفتن آن را ندارد ،وزرعه شود، حاع، ولک شصصی فردی وانند ظانه ی حق   ولـی  3،و

کند و در این صورت ضاون تلـف خـا نقـص ححـوان  وی تواند آن را اػ ولک ظود بيرون 
 4؛نحست

گر ححوان را حگحرد  ا ا که توضحح آن در « الهالک وال وسهول »در وورد آن حكن ، او 
 . گردد ضاری وی، شود عکر وی« و حعد اػ آن 5232»وساجل 

                                                           
کن شرع هتواند )حا اضاػ در این صورت وی. 1 ححوان را صدقه دهد خا ححـوان  واضب( ظوِد حنابر احتحاط  اػ حا

 . وغکور را فروظته خا برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صدقه دهد

کو دســت اوســت« اوانــت شــرعی»ححــوان حــه عنــوان  ،در ایــن صــورت. 2 گــر حــدون  ــا و ا تــاهی در نگهــداری خ
ف غحر وساػ اػ بين برود خا نقص و عحجی بر آن وارد آخد  . طحزی بر عهدۀ او نحست، تصر 

گر ححوان وغکور . 3 ه ا که توانایی پرواػ دارد« پرنده»الجت  که والكش وعلوم نجاشد، حاشد  توانـد وی، در صورتی 
 . شودعکر وی« 5245»در وسألۀ  ،توضحح آن؛ آن را برای ظود حگحرد

د وارد شــدن ححــوان حــه ولــک شصصــی افــراد. 4 ووضــب صــدق ، هرطنــد دارای دیــوار و حصــار حاشــد ،وســر 
گرفتن خا التقاط نهیاعنوان   . ضهانی نسجت حه آن ندارد ،تا ححوان را نگرفته ،حنابراین .شودظغ خا 



    / شده پيدا وال 

 احکام ديگر ححوان پيدا شده 
ـــه . 1418 مسأله گرفت ـــده را  گهش ـــه ححـــوان  ک ـــه، کســـی  ـــه بـــرای  حاخـــد هزخن ک هایی را 

خش الػم است کند، نگهدار  .  تأوحن 

ــه گــرفتن ححــوان بــراخش شــرعًا ضــایز اســت ،الجت  کــه   طنانشــه هنگــام، در وــواردی 
کـه حاضـر حـه تـأوحن  تأوحن هزخنه ـت نداشـته و شصصـی هـن  های وغکور قصد وسانح 

انی ححوان حاشد خافت نشود  ؛ تواند حعدًا آنها را اػ والک حگحرد وی، وس 
 . حق  رضوع حه والک را ندارد ،در غحر این صورت 

گهشده . 1419 مسأله گر ححوان  که فرد آن را برداشته ا و پشـن  ونفعتی وانند شحر، ای 
گـرفتن ححـوان بـرای فـرد شـرعًا ضـایز بـوده، دداشته حاش که  توانـد اػ آن  وی، در وواردی 

ــه حــه قحهــت آنهــا -ونــافع  کــه انســام داده حــه ضــای هزخنــه - حــا توض  ، ها و وصــارضی 
کند  .  استفاده 

گــر انســـان پرنـــده . 1421 مسأله کـــه قـــدرت پـــرواػ دارد ا کجــوتر را   ۀو اػ حـــوػ 1ای واننـــد 
توانـد  وی، شه صاحجش ناوعلوم حاشـدطنان، اظتحار والكش ظارح شده است حگحرد

ص اػ صاحجش ـک نهاخـد، حدون تحقحق و تفح  گـر  2،آن را برای ظود بـردارد و تهل  ـا ا او 
ی برگرداند ،صاحجش وعلوم است  3.حاخد آن را حه و

ــغکور  . 1421 مسأله ــه ححــوان و ک ــد حفههــد  ــد و حع ــداری نهاخ ــوانی را ظرخ ــرد حح ــر ف گ ا
 ،را حه صـاحجش تحویـل دهـدحاخد آن ، شناسدطنانشه صاحجش را وی ،سرقت شده

که توضحح آن در وساجل  و و حعد اػ  5232»گرنه در وورد آن حكن وال وسهول الهالک 
  .گردد ضاری وی، شود عکر وی «آن

گغاشــته شــده خــا ححــوان  ،ههــحن طــور اســت حكــن گــر ححــوانی اوانــت نــزد انســان  ا

                                                           
کشـحده شـده و  حكن وغکور شـاول ضوضـۀ پرنـدگان و پرنـده ،حنابراین. 1 کـه پرهـاخش  کـه حـه  نحـز پرنـدهای  ای 

ت آسحب  .  شود نهی، دخدگی خا ضهات دخگر قدرت پرواػ ندارد عل 

ه( را. 2 گهشده )ضال  که احكام ححوان   .  در وورد آن ضاری نهاخد ،هرطند احتحاط وستحب است 

کرده حاشد. 3 ک آن را برای دخگران وجاح   .  وگر آنكه صاحجش اػ آن اعراض نهوده و تهل 
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خافـت ولـی صـاحجش بـرای د ،بيهار بوده و ضهت دروان نزد داوازشـک سـارده شـده ر
 .  آن وراضعه نكرده است

 غحر ححوان :قسن دّوم
که صاحجش ناوعلوم است . 1422 مسأله  : دو صورت دارد، والی 

کـرده اسـت .الف گـن  که انسان اطهحنان دارد صـاحجش آن را  ایـن هرطنـد  ،والی 
ی حاصــل شــود کوطــه و ظحاحــان ؛ اطهحنــان اػ شــواهد و قــراجن بــرای و واننــد آنشــه در 

؛ العـی اػ وحـل  وـال ظـود نـدارداط، که صاحب وال - در بيشتر ووارد -شود  پيدا وی
گفته وی که عرفًا  کرده است، صاحب وال»: شود طوری  گن   ؛ «آن را 
 .  شود ضاری وی 1«گهشده»احكام ، در وورد طنحن والی

کـه صـاحب  .ب گن نكرده خـا بـرای انسـان وعلـوم نحسـت  که صاحجش آن را  والی 
کــرده حاشــد، وــال گــن  ، کــار بــرده شــده کــه بــرای تعهحــر نــزد تعهحــرواننــد وســاخلی ؛ آن را 

ـاط آورده شـده پارطه کـه بـرای دوظـتن نـزد ظح  کـه بـرای شستشـو خـا ا، ای  تـو حـه لجاسـی 
گرفتن وراضعه نكرده  ؛ اند ظشكشویی داده شده و صاحجان آن برای پس 

گرفتـــه وی ،طـــور ههـــحن گـــاهی اػ ســـارقحن  گهـــرک اػ  آنشـــه در ادارۀ آ شـــود خـــا در 
گرفته  فحن  کفش حـه ضـا وانـده  ویوتصل  شود و صاحب آنها وعلوم نحست و نحز وانند 

کفش دخگری را پوشحده است که اشتجاهی   ؛ اػ فردی 
 .  شود ناوحده وی« الهالک وسهول » ،طنحن والی

گهشـده و وسهـول  احكام هـر در وسـاجل حعـد عکـر  ،الهالـک( خـک اػ ایـن دو )وـال 
 2.شود وی

                                                           
 .  شودناوحده وی« ُلقطه»، در استعهال عربی. 1

اشصاص حقحقـی »وربوط حه اووال  ،عکر شده« وسهول الهالک»آنشه در این فصل حه عنوان  ،. شاخان عکر است2
کــه صــاحجان آن نــا« خــا حقــوقی ــا حصــش شــناظته و وسهــول اســت؛ اســت  واننــد  - هــای دولتــی خــا وشــترکاو 

وحسـوب « وسهـول الهالـک»که اووال آنها در حكن  در کشورهای اسالوی، - های دولتی خا نحهه دولتی حانک
کــه در ضلـد طهــارمشــود، احكـام ویــژهوـی ســات وـالی اعتجــاریاحكــام حانــک»فصـل  ،ای دارد  عکــر « هـا و وؤس 
 شود. شاول اووال وغکور نهی ،شود و احكاوی که در این فصل بيان شده وی



    / شده پيدا وال 

 گهشده .الف  حکن وال 
گهشده  که انسان برداشته استای  وال   : دو صورت دارد، را 

 ؛ ای نداشته حاشد عالوت و نشانه .الف
ـــک اػ آنهـــا در وســـاجل حعـــد عکـــر  حكـــن هـــر؛ دارای عالوـــت و نشـــانه حاشـــد .ب  خ
 .  شود وی

کـه وـال حـه ، ونظور اػ نشانه و عالوت . 1423 مسأله تی اسـت  هر ویژگی و ظصوصـح 
فی وی ص  ،ل وشـاحهشـود و اػ سـایر اوـوا سجب آن قابل توصحف و وعر  وتهـایز و وشـص 

 :  این عالوت وهكن است هر خک اػ ووارد عیل حاشد؛ گردد وی
که حـا دسـتگاه ؛ نوع ساظت شیء -  وانند وساخلی ههشون برظی اػ قطعات طال 
 ؛ شود طور خكنواظت و خكسان ساظته نهی و حه

که بر اثر استفاده خا حـوادث خـا اقـدام صـاحب وـال در آن حـه وضـود  - تی  ظصوصح 
 ؛ وانند شكسته شدن واضح قسهتی اػ شیء ،آوده

کحـف پـولی قـرار  ،ههراه بودن طند وال حا خكـدخگر - کـه در  واننـد طنـد اسـكناس 
کحسۀ پالستحكی خا دستهالی وضود دارد که در  کتابی   ؛ دارد خا 

 .  ووارد وشاحه دخگر -

o گهشدۀ بدون نشانه  حکن وال 
گهشــده . 1424 مسأله گــر وــال  کــه انســان آن را برداشــته ا « ای عالوــت و نشــانه»، ای 

کهتـر اػ آن 1«درهن»طه قحهت آن حه ارػش خک  -نداشته حاشد   - خا بيشـتر حاشـد و خـا 
ک نهاخد وی هرطند احتحاط وستحب است آن را اػ طـرف  ،تواند آن را برای ظود تهل 

 . صاحجش صدقه دهد

                                                           
 .  شود عکر وی« 5244»در وسألۀ  ،ونظور اػ درهن. 1
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o گهشدۀ عالوت کهتر از يک درهن حکن وال   دار 
گهشده  . 1425 مسأله گر وال  که قحهت ، شته حاشددا« عالوت و نشانه»ا در صورتی 

کهتــر اػ خــک  ــافتن صــاحب وــال واضــب ، حاشــد« درهــن»آن  ــرای خ ــص ب اعــالم و تفح 
 ؛ نحست

ــه کــه آن را برداشــته ،الجت  کســی  ــرای  ــک آن ب وحــل  اشــكال اســت و احتحــاط ، تهل 
 .  واضب است آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد

ۀ« درهن»ونظور اػ  . 1426 مسأله که در عصـر وعصـونقره   سك  راخـذ  وحنای است 
ۀ نقره )نقـرۀ وسـكوک( اسـت « 4/54»نظر وشهور وػن آن وعادل حنابر  بوده و نصود سك 

 ؛ حاشدگرم وی« 257/4»و این وقدار حدودًا وعادل 

ۀ نقره  کـــه ســـك  ووضـــود ، کـــه وعاولـــه حـــا آن رواح داشـــته حاشـــد ای در ػوـــان حاضـــر 
ک ههان وػن نقره است، نحست  1.وال

)حـدود « درهـن»ت وـال پيـدا شـده حـه خـک برای آنكه وعلوم شود قحهـ . 1427 مسأله
کـه وـال و قحهـت نقـره در ونطقـه قحهـت آن وـال، رسـد خـا نـه گرم نقـره( وی 257/4  ای 

 .  شود برداشته شده و بر اساس نرد ههان ػوان وحاسجه وی، گهشده

o گهشدۀ عالوت  دار وعادل يک درهن يا بيشتر حکن وال 
گهشــده . 1428 مسأله گــر وــال  قحهــت آن خــک  داشــته حاشــد و« عالوــت و نشــانه»، ا

که آن را برداشته، خا بيشتر حاشد« درهن» ت خـک سـال ،کسی  تـی  2حاخد حـه وـد  کحفح  حـه 
ـص و « اعـالم»شـود آن را  که در وساجل حعـد عکـر وی کـرده و بـرای خـافتن صـاحجش تفح 

 .  ضستسو نهاخد

                                                           
نظـر وشـهور در ، حنـابر خـک بيسـت و طهـارم وثقـال صـحرفی )حـاػاری( اسـت و هـر وثقـال صـحرفی، ودهر نص. 1

و  سـوت اسـت« 574»گـرم خـا « 574/5»، وػن هر نصـود ،حنابراین .حاشد گرم وی« 456/2»عرف راخذ وعادل 
فصـل  ،ضلـد طهـارم در« درهـن»توضـحح بيشـتر در وـورد  .گرم ظواهد بود 257/4حدودًا  ،نصود نقره 4/54
 .  شودعکر وی« وقادیر شرعی درهن و دخنار»وجحث  ،«دخات»

کافی است. 2 که در وسألۀ  ،خک سال قهری   .  شودعکر وی« 5234»وگر وورد استثنایی 
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ت خـک سـال ،در وسألۀ قجل . 1429 مسأله گهشـده را حـه وـد  حـا  1پس اػ آنكه فرد وال 
کــه در اداوــه فــی و اعــالم نهــود عکــر وی توضــححاتی  ــق حــه پيــدا  ،شــود وعر  طنانشــه ووف 

حنـابر  -اوحـد شـده حاشـد  اػ پيدا شدن صاحب وال ناهرطند  -کردن صاحجش نشود 
کار است واضب نهیاحتحاط  ر بين دو  ک نهاخد و وصح   :  تواند آن را تهل 

کن شــرعحنــابر احتحــاط  -وــال را اػ طــرف صــاحجش  .الففف  - واضــب حــا اضــاػۀ حــا
 2.قه دهدصد

که اػ پيدا شدن صاحجش نا .ب ی نگهـداری ، اوحـد نشـده تا ػوانی  وـال را بـرای و
ت وی کـه وـال اػ بـين نـرود تواند حه کند و در این ود  کنـد، طـوری  وـثاًل ، اػ آن اسـتفاده 

کند که خافته حه دست   3.انگشتری را 

ه گر وال در  ،الجت  ه»ا کـه پـس احتحاط واضب آن است ، خافت شده حاشد« حرم وك 
 .  آن را اػ طرف صاحجش صدقه دهد، اػ اعالم خک سال

 احکام اعالم و جستجو از صاحج وال 

 وّدت زوان اعالم □
که اعالم الػم است . 1431 مسأله کاوـل ، در وواردی  ت خک سـال قهـری  فرد حاخد ود 

کـار را انسـام دهـدحنابر احتحاط  و ت ؛ واضب حه صـورت پيـاپی ایـن  گـر وـثاًل وـد  پـس ا
کندطهار سال و هر سال سه  کافی نحستحنابر احتحاط  ،واه اػ آن را اعالم   .  واضب 

حاخــد حالفاصــله پــس اػ پيــدا شــدن و برداشــتن وــال  ،آغــاػ ػوــان اعــالم . 1431 مسأله
                                                           

 .  ههان. 1

 . اوحد نشده حاشد هرطند اػ پيدا شدن صاحجش نا. 2

گر فرد وغکور ،در این صورت )صورت ب(. 3 کرده که نگهداری وال برای صاحجش - ا ، حهحـرد - را انتصاب 
ی ی  در نگهــداری اػ وــال ، اوحــد نجاشــند طنانشــه اػ پيــدا شــدن صــاحب وــال نــا، ورثــۀ و ضانشــحن وتــوف 

کن شــرعحنــابر احتحــاط  - گرنــه حاخــد آن را اػ طــرف صــاحجش و، شــوندوحســوب وــی  - واضــب حــا اضــاػۀ حــا
 ؛ صدقه دهند

گر فرد قجل اػ آن حهحرد  ا ا ی احكام وال وسهول الهالک را در وـورد آن وـال واض، حنابر احتحاط او  ب ورثۀ و
که در وسألۀ ؛ ضاری نهاخند  .  وراضعه شود، شودعکر وی« 5234»در این وورد حه توضححی 
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فی وـال تـأظحر حنهاخـد گر فرد حدون عغر در اعالم و وعر  گنـاه شـده و ، حاشد و ا ورتكـب 
کـه حـ -طه حا عغر و طه حدون عـغر -در صورت تأظحر  ا اعـالم طنانشـه اوحـد آن حاشـد 

کند، صاحب وال پيدا شود  .  حاخد نسجت حه آن اقدام 

کـردهشاخان عکر است،  که فرد در ػوـان الػم شـروع حـه اعـالم   ،این حكن در ووردی 
ا در بين ف نهوده نحز ضاری است، او  تی آن را وتوق   .  ود 

گر انسان حداند طنانشه اعالم را بيش اػ خک سال قهری اداوه دهـد . 1432 مسأله ، ا
کــه وــال را صــدقه ندهــد و حــه ، شــود ویصــاحب وــال پيــدا  احتحــاط واضــب آن اســت 

 . اعالم اداوه دهد

 کحفّحت و تعداد دفعات اعالم □
ی شرط نحست، برای اعالم . 1433 مسأله ت و تعداد دفعات ظاص  حلكه حاخـد ؛ کحفح 

که عرفًا حگوخند فـرد در طـول سـال فـی و اعـالم وی، طوری حاشد  کـرده و  گهشـده را وعر 
کوتاهی نكرده   ؛ استدر این اور 

حلكــه هــر هفتــه خــک حــار در وحــل  اضتهــاع وــردم شــفاهًا ، توانــد هــر ســه روػ وــثاًل وی
که ههحن نتحسـه را داشـته حاشـد کار دخگری  کند خا  نـد طـاپ وان؛ انسـام دهـد، اعالم 

ی خـا نصـب اط ـه در وكـان وصصـوص و وعـرض دخـد و در نزدخكـی در ضراجد وحل  العح 
 .  وحل  اضتهاع وردم

کـــه یانســـان وـــ ،ههـــحن طـــور توانـــد ظـــودش اعـــالم نهاخـــد خـــا حـــه شـــصص دخگـــری 
ی اػ طرف او اعالم نهاخد  .  اطهحنان دارد حگوخد تا و

گهشــــده در هنگــــام اعــــالم  . 1434 مسأله فــــی وــــال  ــــرای وعر  کــــه ب در توضــــححاتی 
ه حه دو نكته الػم است، شود وی عکر  :  توض 

گر صاحب وال حشنود .الف که ا کـه آن ، طوری حاشد  هی حدهـد  احتهال قابل توض 
ق حه اوست وال  ؛ وتعل 

ــق ایــن وطلــب در وــوارد وصتلــف کــافی اســت حگوخــد؛ وتفــاوت اســت، تحق  : گــاه 
کــرده» ــد؛ «ام وــالی پيــدا  کــرده و وــثاًل حگوخ ص  : گــاهی الػم اســت ضــنس آن را وشــص 
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ص نهـوده و وـثاًل حگوخـد؛ «ام قطعه طالیـی خافتـه» : گـاه الػم اسـت نـوع آن را هـن وشـص 
کرده»  .  «ام گوشوارۀ طالیی پيدا 

کــاواًل وعلــوم  .ب کــه وــال  ات را عکــر نكنــد و اعــالم طــوری نجاشــد  تهــام ظصوصــح 
کـه ، شود و الػم است تا حدودی ابهام حاقی حاشـد حلكـه احتحـاط وسـتحب آن اسـت 

فی وـال حسـتگی حـه آن دارد و در قسـهت  که وعر  توضـحح « الـف»بيش اػ وقدار الػوی 
 .  عکر نكند، شد داده 

گهشده را پ . 1435 مسأله گر فردی وال  کنـد و دخگـری حگوخـدا وـال وـن اسـت و : يدا 
کـه اطهحنـان ، هایی را هن برای والش حگوخدنشانه در صورتی حاخد وـال را حـه او حدهـد 

ه الػم نحسـت نشـانه؛ داشته حاشد وال اوست کـه بيشـتر االجت  قـات صـاحب وهـایی را 
 .  وال هن ولتفت آنها نحست حگوخد

نــه )دو وــرد عــادل( شــهادت  ،ههــحن طــور گــر بي  گهشــده فــالن ا دهنــد والــک وــال 
وظـاخف  ،و در ایـن صـورت واضب است وـال را حـه آن شـصص حدهـد، شصص است

گهشده ههشون  ی ساقط وی« اعالم»وربوط حه وال   . شوداػ و
 وکان اعالم □

کـه احتهـال  . 1436 مسأله کنـد  فی و اعالم  ی وعر  گهشده را در وحل  انسان حاخد وال 
گر وكان یلع وشود صاحب وال اػ آن وط ه داده ویقابل توض   دی  گردد و ا هـای وتعـد 

که این ویژگی را دارد کـه ، طنانشه اعالم در تهام آنهـا وهكـن نجاشـد، حاشد  ضاهـایی 
م است لع شدن صاحب وال در آن بيشتر حاشد بر سایر وكاناحتهال وط  .  ها وقد 

ــــه حــــه وســــألۀ قجــــل . 1437 مسأله فــــی و اعــــالم، حــــا توض  وحــــل  ، ههحشــــه وحــــل  وعر 
گا؛ شدن وال نحست پيدا ؛ ه این احتهال در وحل  پيدا شـدن وـال وضـود نـداردحلكه 

که حه شهر دخگری رفته است خا اخنكه وـال در  وثل اخنكه وال وربوط حه وسافری حاشد 
کـه اعـالم در وحـل  پيـدا  ،های بيرون اػ شهر و وانند آن پيـدا شـده بياحان خا راه طـوری 

 ؛ شدن وال اثری ندارد

کـه فـرد حـه آن رفتـه خـا ضاهـایی طنانشه وهكن حاشد حاخ ،در این ووارد د در شهری 
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 .  گحرد اعالم صورت  ،که احتهال رسحدن ظجر اعالم حه صاحب وال وضود دارد
 وساجل ديگر اعالم  □

گر در بين سال  . 1438 مسأله اعـالم و  عـغری نسـجت حـه - وثاًل پس اػ سه واه اعالم -ا
فی وال پيش آخد ت ػوـانی اعـالم را، پـس اػ برطـرف شـدن عـغر، وعر  اداوـه  طنانشـه وـد 

که   .  کافی است - ه واه در وثال وغکورن -شود  حا وقدار قجلی خک سال ویدهد 

گهشــده خــک ســال حــاقی نهی . 1439 مسأله گــر وــال  کــه نگــه ا  وانــد و طــوری اســت 
وــال را در وعــرض اػ بــين رفــتن ، داشــتنش در ػوــان ضســتسو و فحــص اػ صــاحب آن 

ت ووضـب اػ بـ  خـا نگـه، دهد قرار وی ين رفـتن برظـی اػ داشـتن وـال وـغکور در ایـن وـد 
کـن وی های آن وی ویژگی کثر ػوـان ، گـردد شود و در نتحسه ارػش وـالحش  ا حاخـد تـا حـد 

کرده کند ،واضبحنابر احتحاط  و وهكن اػ آن نگهداری  ت اعالم   ؛ در طول این ود 

کـه  پس اػ آن وی فی  کرده و حه عهده حگحرد و هر تصـر  ص  تواند قحهت وال را وشص 
تواند وال را حفروشـد و ثهـن )قحهـت( آن را بـرای صـاحجش  و ویحصواهد در آن حنهاخد 

کند  .  نگهداری 

، اعـالم، تـا تهـام شـدن خـک سـال، در هر خک اػ دو صورت فـوقشاخان عکر است، 
در غحـر ؛ دهد حدل وال را حه او وی، پس طنانشه صاحجش پيدا شود؛ شود ساقط نهی
 .  کند عهل وی، عکر شد« 5247»حه آنشه در وسألۀ  ،این صورت

گرفتـه و اػ  . 1441 مسأله گر فرد در وورد وسألۀ قجـل نصواهـد قحهـت وـال را حـه عهـده  ا
کنــد و اوكــان فــروش آن نحــز نجاشــد ــد آن را صــدقه دهــد و پــس اػ آن ، آن اســتفاده  حاخ

پرداظت وثل خا قحهت حـه او ، شود و طنانشه صاحب وال پيدا شود اعالم ساقط وی
 .  حاشد واضب نهی

ــه در ایــن وســأله و وســأ کــه صــدقه و فــروش ، لۀ قجــلالجت  احتحــاط واضــب آن اســت 
ــک آن بــرای ظــود در اػای صــدقه دادن قحهــت آن کن شــرع ، وــال و تهل  ــا حــا اضــاػۀ ح

 .  حاشد

گهشـده نـا . 1441 مسأله گر انسـان در بـين سـال اػ پيـدا شـدن صـاحب وـال  اوحـد و   ا
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کنـد، وأیوس شود حنـابر  -حلكـه حاخـد وـال را در ههـان وقـت ، نجاخد تا پاخـان سـال صـجر 
کن شرعحاط احت  .  صدقه دهد - واضب حا اضاػۀ حا

فی فاخـده . 1442 مسأله گر انسان اطهحنان داشته حاشد اعالم و وعر  وثـل  -ای نـدارد  ا
ــه او  ــر ح کــه ظج کــرده  ــاوعلووی وســافرت  ــه وحــل  دور و ن ــد صــاحب وــال ح اخنكــه حدان

 .  شود اعالم ساقط وی - رسد نهی

کــهطنانشــه فــرد حترســد  ،ههــحن طــور گهشــده را  در صــورتی  فــی و اعــالم وــال  وعر 
هام خا در وعرض ظطر قرار حگحرد، کند کند، وورد ات   .  الػم نحست اعالم 

کــه اعــالم ســاقط وی . 1443 مسأله احتحــاط واضــب آن ، حاشــد در وــوارد وســألۀ قجــل 
که اػ پيدا شدن صاحب وـال نـا که تا ػوانی  آن را بـرای  1،اوحـد و وـأیوس نشـده است 

گــاه نــا کنــد و هــر  وــال را اػ طــرف او صــدقه ، داوحــد و وــأیوس شــ صــاحجش نگهــداری 
 .  دهد

ــه گــر صــاحب وــال پيــدا شــود و راضــی حــه صــدقه نشــود ،الجت  ، در ایــن صــورت ا
کند وی  .  تواند حدل وال ظود را وطالجه 

گــر انســان قجــل خــا حعــد اػ اعــالم . 1444 مسأله طنانشــه ، صــاحب وــال را حشناســد، ا
ش برسـاند و اوكـان تهـاس حـا او و اضـ گـرفتن بـرای نتواند وال را حه او خا وکحل خا ولـح  اػه 

ف  فاتی وانند صدقه و رساندن حـه ظوخشـان والـک -تصر  ی تصر  وضـود نداشـته  - حت 
وـال را بـرای او ، اوحد و وأیوس نشده حاخد تا وقتی اػ رسحدن وال حه صاحجش نا، حاشد

گاه نا کند و هر  واضـب حنابر احتحاط  -آن را ، اوحد و وأیوس شد خا وارثحنش نگهداری 
کن   .  اػ طرف صاحجش صدقه دهد - شرعحا اضاػۀ حا

o گهشده  ضهان وال 
گهشده را در ووارد وساػ صدقه دهد . 1445 مسأله گر انسان وال  طنانشـه صـاحب ، ا

                                                           
کند و اػ این طریق نشانی اػ   گن شظود ،وثل اخنكه احتهال داده شود صاحب وال. 1 شدن والش را اعالم 

ی حه خاحنده برسد  . اػ و
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توانــد راضــی نشــود و اػ توانــد حــه ههــان صــدقه راضــی شــود و وــیوــی ،وــال وعلــوم شــود
بـر وی )خاحنـده( الػم اسـت عـوض  ،وـال را وطالجـه نهاخـد و در ایـن صـورت 1خاحنده حدل

که در وسألۀ  2،ا حه عنوان غراوت بپرداػدوال ر  .  عکر شد« 5225»وگر ووردی 

گهشده . 1446 مسأله که انسـان خافتـه و برداشـته اسـتوال   3«اوانـت»نـوعی ، ای را 
کوتـاهی ، پس طنانشه اػ بين برود؛ آخد حه حساب وی گر در وظحفۀ ظود نسجت حـه آن  ا

ف غحر وساػ ننهوده  4.حاشد ن ویوگرنه ضاو ،ضاون نحست، نكرده و در آن تصر 

کــه برداشـــته گـــر وـــالی را  دوحـــاره حــه ضـــای ظـــود برگردانــد خـــا آن را در وحـــل   ،پــس ا
ت ػوــان اعــالم حاشــد و طــه غحــر آن -اضتهــاع وــردم حگــغارد  خــا اعــالم را  - طــه در وــد 

 5.ضاون است، حدون عغر حه تأظحر بينداػد

گــر وــال . 1447 مسأله ت اعــالم اػ بــين بــر، ا فــی خــا در بــين وــد  ، ودقجــل اػ اعــالم و وعر 
کـه توضـحح آن در وسـألۀ  -طنانشه فرد خاحنـده نسـجت حـه آن ضـاون وحسـوب نشـود 

کند خا آن را تا پاخان سال اداوه دهد - قجل عکر شد  ؛ الػم نحست اعالم 

گر ضاون وحسوب شود شـود و  وظحفۀ فـرد در اعـالم خـا اداوـۀ آن سـاقط نهی، ولی ا
 .  حدهدحاخد حدل آن را حه او ، طنانشه صاحب وال پيدا شود

o گهشده  چند وسأله دربارۀ برداشتن وال 
کـه انســان احتهـال وعقــولی حدهــد  . 1448 مسأله گهشـده در صــورتی  برداشـتن وــال 

                                                           
گر وال اػ. 1 گر قحهی بوده ،اشحای وثلی بوده ا  . شود قحهت آن پرداظته وی ،وثل آن و ا

 .  ثواب صدقه برای صدقه دهنده ظواهد بود ،در این حالت. 2

که توضحح آن« اوانت شرعی» ،ونظور. 3  .  عکر شد« 5576»در وسألۀ  ،است 

ه. 4 گهشده در وسألۀ قجل عکر شد ،الجت   .  حكن در وورد صدقه دادن وال 

که حاعـث ضـهان فـرد ویتو. 5 ف غحر وساػ  کوتاهی در نگهداری وال و تصر  اػ ، گـردد ضححات بيشتر درحارۀ 
  .شود فههحده وی، شدعکر « 5454تا  5454»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 

گـر آن وـال تلـف شـود کـه ا طنانشـه اػ ، شاخان عکر است ضاون بودن فرد نسجت حه وال حـه ایـن وعناسـت 
گر اػ اشحای قحهی اسـت، اشحای وثلی است کـه در فصـل  - قحهـت آن، وثل آن و ا  «غصـب»حـا توضـححاتی 

گر وعحوب شود - شودعکر وی توضـحح وعنـای وثلـی و  .بپـرداػد رش )کاهش قحهت( را حاخد حه صاحجشا، و ا
 . شود عکر وی« 5353و  5352»در وساجل  ،قحهی
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گر آن را برندارد کـرده و آن را بروـی ،که ا اسـت و ایـن « وكـروه»، دارد صاحجش ضستسو 
ه پيدا وی که در حرم وك   ؛ بيشتر است، شود کراهت در وورد والی 

گــر طنــحن احتهــالی دا ــا ا کــن  - شــود ده نهیاو  ــت  ارػش بــودن وــال  هرطنــد حــه عل 
ــراد اػ آن طشن ــواًل اف ــه وعه ک ــد  ــراض وی حاش ــی و اع ــد پوش ــروه  - کنن ــتن آن وك برداش

 ؛ نحست
ه گهشـدهاحـا برداشـتن و  ،الجت  کـه در ایـن فصـل  ،ظـغ وـال  حاخـد وطـابق حـا وظـاخفی 

 .  بيان شد عهل نهاخد
که والی را خافته آن را برندارد و  . 1449 مسأله کسی  گر  الػم نحسـت حـه ، ظـغ ننهاخـداا

گهشده عهل نهاخد  ؛ احكام وال 

گر انسان ش کـه ، الع دهـد و او آن را بـرداردحجی را بجحند و حه دخگـری اطـپس ا کسـی 
کند  .  آن را برداشته حاخد حه احكام وغکور عهل 

کند تـا آن را حـه او حدهـد . 1451 مسأله کسی والی را بياحد و حه دخگری اور  گر  کسـی ، ا
گهشــده عهــل نهاخــد ،کــه وــال را برداشــته طــه اخنكــه آن را بــرای ؛ حاخــد حــه احكــام وــال 

کـرده اسـت که حه او اوـر  کسی  طـه اخنكـه وـال را حـه او حدهـد خـا ؛ ظودش بردارد خا برای 
   .دهدن

کـرده و حـدون آنكـه دخگـری او را  ،این حكن گهشـده را پيـدا  که وال  کسی  در وورد 
کند آن را برداشته و حه دخگری داده نحز ضاری  .  است اور 

ـق حـه ظـودش وی . 1451 مسأله گر انسان والی را حه ظحال اخنكـه وتعل  حاشـد بـردارد و  ا
کـرده گن  کـردن ، حعد حفههد وال دخگری است و صاحجش آن را  حاخـد حـه احكـام پيـدا 

گهشده عهل نهاخد  .  وال 

گهشــده . 1452 مسأله گــر انســان وــال  ظــغ اای را بياحــد و حــدون اخنكــه آن را بــردارد و  ا
کنـار بزنـدآن را اػ وحل  ظود حه ضا، کند کند خـا آن را  کـردن ، ی دخگر دور  احكـام پيـدا 

گهشده در وورد آن ضاری نحست    1؛حاشد ولی نسجت حه آن ضاون وی؛ وال 

                                                           
کار آسحجی حه وال وارد آخد ،حنابراین. 1 گر بر اثر این   . ضاون آن ظواهد بود، خا تلف شود ا
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ه کنـد تـا آن را  ،الجت  طنانشه آن را حا پا خا طحزی اػ قجحل عصا و واننـد آن ضـا حـه ضـا 
گهشده را هن ندارد، شناسایی نهاخد  .  ضاون نحست و احكام وال 

گــر د . 1453 مسأله گهشــدها کــه ، ای را بياحــد و بــردارد یوانــه خــا ناحــالغ وــال  در صــورتی 
ی را  ولی  شرعی او وی، نداشته حاشد« نشانه و عالوتی» ک وال برای و تواند قصد تهل 

گـــر وـــال  ـــد و ا ـــه خـــک « نشـــانه و عالوـــت»حنهاخ ــــبرس« نـدرهـــ»داشـــته و قحهـــتش ح ، دـ
گرفته، شه ولی  ــطنان که ساحقًا بيـان شـدحا تو - حاخد 1آن را در اظتحار  آن را  - ضححاتی 

کنـــد فــی  کــه در وس، اعــالم و وعر  عهـــل ، دــــعکـــر ش« 5247» ألۀــــســاس حــه دســـتوری 
   ؛دــنهاخ

گر وال را در اظتحار نگرفته است ا ا کنـد وی، او  ولـی ، تواند حه وظاخف وغکور عهـل 
 .  واضب نحست

 الهالک  حکن وال وجهول .ب 
گر وال وسهول  . 1454 مسأله برداشـتن و در ، بين رفتن نجاشـد الهالک در وعرض اػ ا

کســی آن را بــردارد گــرفتن آن ضــایز نحســت و طنانشــه  حكــن غصــب را دارد و ، اظتحــار 
 ؛ حاشد ضاون آن وی

که والک وال راضی است خا آنكـه والـک اػ وـال   وگر آنكه اطهحنان داشته حاشد 
کرده حاشد ف در آن را برای دخگران وجاح  کرده و تصر   2.وغکور اعراض 

گر  . 1455 مسأله انسـان ، وال وسهول الهالک در وعرض تلف و اػ بـين رفـتن حاشـدا
کــه در وســألۀ حعــد عکــر وی - توانــد حــه قصــد نگهــداری وی آن را  - شــود حــا توضــححاتی 

  .را دارد 3«اوانت شرعی»حكن  ،بردارد و در این صورت آن وال

                                                           
ط و اســـتحالء»ونظـــور . 1 گهشـــده اســـت« تســـل  گـــرفتن وـــال اػ دســـت ناحـــالغ خـــا دیوانـــه ، بـــر وـــال  هرطنـــد حـــا 

 .  گحرد صورت

ــه. 2 ف در اوــوال فــرد وحســور واننــد ناحــالغ ،الجت  کــه در احكــام ویــژه، تصــر  بيــان شــده  «حســر»فصــل ای دارد 
 . است

 .  عکر شد« 5576»در وسألۀ  ،«اوانت شرعی»وعنای . 3
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ف غحـر وسـاػ ن ،حنابراین کوتاهی نكرده و در آن تصر  حـز طنانشه در نگهداری اػ آن 
 .  ضاون نحست، ننهاخد
گر انسـان وـال وسهـول . 1456 مسأله طـه در وـوارد وسـاػ و طـه  - الهالـک را بـردارد  ا

که اػ پيدا شدن صاحجش نا -ووارد غحر وساػ  ص  ،اوحد نشده حاخد تا وقتی  اػ آن تفح 
 ؛ و ضستسو نهاخد

گر اػ احتدا اػ پيدا شدن صاحجش نا ا ا تی نا او  گغشتن ود  اوحد  اوحد حاشد خا پس اػ 
کــه شــراخط اســتحقاق را داشــته حاشــد، شــود اػ طــرف صــاحجش  1حاخــد آن را حــه فقحــری 

 ؛ صدقه دهد

ه تواند عحن وال وسهول الهالک )ظوِد آن( را صدقه دهد  در این صورت وی ،الجت 
خا وال وغکور را فروظته خا برای ظودش بردارد و پول فروش خا قحهتش را صـدقه دهـد و 

کـه صـدقه ـک آن بـرای ظـود )در اػای صـدقه  احتحاط واضب آن اسـت  و فـروش و تهل 
کن شرع حاشد، گغاری دادن قحهت وال( و قحهت  2.حا اضاػۀ حا

گر فرد وسحله . 1457 مسأله ای را بـرای ای را برای تعهحر حه تعهحرکار حساارد خا پارطـها
ــاط آورد و تعهحــر ــزد ظح  ــا آن پارطــه لجــاس  کــار آن را دوظــتن ن ــاط ح تعهحــر نهاخــد خــا ظح 

گـرفتن وـال ظـوخش وراضعـه نكننـد و اوـوال  طنانشه، حدوػد صاحجان آنهـا بـرای پـس 
ــاط پــس اػ آنكــه اػ ، وــغکور اػ وــوارد وسهــول الهالــک وحســوب شــود تعهحرکــار خــا ظح 

ــت ــان دس ــه آن ــابی ح ــق و ضســتسو - خ ــد اػ تحقح ــد حع ــا - هرطن ــد ن ــأیوس ش ــد و و  ،اوح
کن شرع آنها را فروظته وی که طلجك تواند حا اضاػۀ حا  ؛ ار است برداردو اضرتی را 

ه که برای وال وسهول الهالـک در نسجت حه حاقحهاندۀ وال حاخد حه وظحفه ،الجت  ای 
 .  عهل نهاخد ،وسألۀ قجل بيان شد

گر انسان حداند صاحب وال وسهـول الهالـک خكـی اػ افـراد وحصـور  . 1458 مسأله ا
                                                           

که در فصل  ،شراخط استحقاق فقحر در این وورد. 1 وسـاجل  ،«دیـن»ههانند شراخط پرداظت رد  وظالن است 
 . عکر شد« 737تا  735»

گر انسان حه شصصی حدهكار حاشد. 2  ،«دیـن»در فصـل  حكن دیـن وـغکور ، ولی فرد طلجكار ناوعلوم حاشد ،ا
 .  عکر شد« ناوعلوم بودن طلجكار»وجحث 
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ن - کدام خک اػ آنهاسـت ،است - 1وثاًل خكی اػ پنذ نفر وعح   حاخـد، ولی نتواند حفههد 
 : شود پس اػ آن طند صورت فرض وی؛ حه آنها اطالع دهد

خـا آن ، «وـال وـا نحسـت»: و دخگـران حگوخنـد« وال ون اسـت»: خكی اػ آنها حگوخد -
کنند  .  در این صورت حاخد وال را حه ههان شصص حدهد؛ فرد را تصدیق 

گر دو نفر خا بيشتر حگوخند - طنانشـه حـا وصـالحه  در این صـورت؛ «وال واست»: ا
کن شرع وراضعه نهاخند، و وانند آن نزاع آنها حل  نشود  .  حاخد برای فحصلۀ نزاع حه حا

کنند ههه اظهار بی - طنانشـه وهكـن حاشـد وصـالحه  ،در ایـن صـورت؛ اطالعی 
شود و احتحاط واضـب آن اسـت  تعحين وی« قرعه»گرنه صاحب آن وال حا  و ،کنند وی

ی قرعه حاشد کن شرع خا وکحل او وتصد   ؛ که حا
ت قرعه در این  : دو صورت دارد ،گونه ووارد کحفح 

که  ،در این صورت؛ خک اػ افراد برابر حاشد نسجت احتهال در وورد هر .الف کسی 
کاغـغی حنوخسـد و پـس اػ  خـک اػ افـراد را بـر قطعـه توانـد نـام هـر وی ، کند کشی وی قرعه

کاغغها حه وصفی نهودن نوشته کردن  که قابل ش ها و وصلوط   ،ناسـایی نجاشـدطوری 
کند  .  خكی اػ آنها را ظارح 

ـق ، وثـل اخنكـه فـرد حدانـد وـال؛ نسجت احتهال در وورد افراد برابر نجاشـد .ب وتعل 
خــا « حســن»حســن و حســحن( اســت و احتهــال اخنكــه وــال ، حــه خكــی اػ ســه نفــر )علــی

ـت  43کدام  حاشد هر« حسحن» در ؛ درصـد حاشـد 35، «علـی»درصـد و احتهـال والكح 
کـه بـر خكـی اػ آنهـا نـام  قطعه 2 ،صورتاین  ه شـده  بـر دخگـری نـام ، «حسـن»کاغغ تهح 

کاغغ نام « حسحن» شـود و واننـد صـورت قجـل خكـی اػ  نوشـته وی« علـی»و بر دو قطعه 
 2.گردد آنها ظارح وی

                                                           
 .  عکر شد «4» پاورقی ،«223» صفحۀ ،«دین»در فصل « وحصور و غحر وحصور»وعنای . 1

گردونـه و کشـ حدیهی اسـت قرعـه. 2 کاغـغ انسـام شـود و حـا ابزارهـای دخگـر ههشـون  ی الػم نحسـت حـا قطعـات 
کشی نحز قابـل انسـام اسـت های وصصوص گوی کـه در وسـألۀ ؛ قرعه  ـه ههـان طـور  ، شـد عکـر« 557»الجت 

که در تعحين فرد کار را حه ظدای وتعال تفـوخض ، ارادۀ وصلوق دظالت داشته حاشد، طوری نجاشد  حلكه 
 . نهاخند
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گر وال وسهول  . 1459 مسأله که فـرد آن را برداشـته ا کـه نگـه ،الهالكی   طـوری اسـت 
وــال را در وعــرض اػ بــين رفــتن ، حب آنو فحــص اػ صــا داشــتنش در ػوــان ضســتسو 

ت، دهد قرار وی اتش در طـول ایـن وـد  ارػش ، خا بر اثـر اػ بـين رفـتن برظـی اػ ظصوصـح 
کن وی کند خا فحص را اداوه دهد، شود آن   ؛ الػم نحست فحص و ضستسو 

فــرد حاخــد عــحن وــال وسهــول الهالــک )ظــوِد آن( را اػ  ،حلكــه حــا بــروػ طنــحن حــالتی
دهــد خــا وــال وــغکور را فروظتــه خــا بــرای ظــودش بــردارد و پــول  طــرف صــاحجش صــدقه

ــروش و  کــه صــدقه و ف ــا قحهــتش را صــدقه دهــد و احتحــاط واضــب آن اســت  فــروش خ
ــک آن بــرای ظــود )در اػای صــدقه دادن قحهــت وــال( و قحهت حــا اضــاػۀ ، گــغاری تهل 

کن شرع حاشد  .  حا

گــر انســان وــال وسهــول  . 1461 مسأله ســاجل الهالــک خــا قحهــتش را حــا توضــححات و ا
حنــابر  ،ولــی حعــدًا والــک آن پيــدا شــود و حــه صــدقه راضــی نگــردد ،صــدقه حدهــد، قجــل

 .  واضب ضاون استاحتحاط 

گرفـت . 1461 مسأله کسـی  گر انسان پس اػ آنكه وـالی را اػ  ـق ، ا حفههـد آن وـال وتعل 
ــوده و حــه ــه دخگــری ب ــرار  ح گرفتــه( ق کــه وــال را اػ او  ی )کســی  طــور غصــجی در اظتحــار و

 . الهالک را دارد وسهول  آن وال حكن وال، داشته

 چند وسألۀ وتفّرقه 
o کشورهای غحر اسالوی گهشده در   وال 

گهشــده در وســاجل قجــل بيــان شــد . 1462 مسأله کــه در وــورد وــال  شــاول  ،احكــاوی 
که در حكن وسلهان است کسی   .  شودوی 1اووال وسلهان خا 

گهشـــده کشـــورهای غحـــر اســـالوی وـــال  گـــر انســـان در  ـــا ا طنانشـــه ، ای را بياحـــداو 
کــه در حكــن ، کــه آن وــال  2قالیــی دهــداحتهــال ع کســی  ــق حــه فــرد وســلهان خــا  وتعل 

                                                           
ه حسته شده و اووالش ههانند وسلهان. 1 ی عقد عو  که حا و ی  کافر عو   . شودوحترم وحسوب وی ،وانند 

کن هدر ونطقه وانند اخنكه وال وغکور. 2 که وسلهانان در آن سا  .  خافت شود ،ستندای 
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گهشده عهل نهاخد ،حاشدوسلهان است وی    ؛حاخد وطابق حا احكام وال 

گهشده وربوط حه غحر  که وال  گر اطهحنان حاصل شود  ا ا کـه »او  کسـی  وسلهان خا 
ک آن ضایز است، حاشدوی« در حكن وسلهان است عنـوان وگر آنكه حه ضهـت ؛ تهل 

کـار وسـاػ نجاشـد ـد ؛ دخگری ایـن  کشـور وـغکور وتعه  واننـد اخنكـه فـرد هنگـام ورود حـه 
کشور عهـل نهاخـد و اػ ضهلـه آن قـوانحن رات آن  که وطابق حا قوانحن و وقر  ، شده حاشد 

ر شده برای این اور حاشد کز وقر  گهشده خا تحویل آن حه ورا فی و اعالم وال     1.وعر 

o خانۀ خود يا ديگری يافتن والی در صندوق يا 
گـــر انســـان وـــالی را در صـــندوق وربـــوط حـــه ظـــود بياحـــد و ندانـــد وـــال  . 1463 مسأله ا

طنانشـه فقـط ظـودش در آن صـندوق پـول خـا وـال دخگـر قـرار ، حاشـد خـا نـه ظودش وی
ق حه ظودش وحسوب وی، دارد داده و بروی  .  شود آن وال وشكوک وتعل 

گـــر انســـان وـــالی را در صـــندوق وربـــوط حـــه ظـــود بياحـــد و ن . 1464 مسأله دانـــد وـــال ا
ق حه فرد خا افراد وحصور ظودش وی گـاه در صـندوق  2حاشد خا وتعل  کـه  دخگـری اسـت 

ــد وــالی وی لــع وی صــاحب صــندوق، گغارن ــد آنهــا را وط  ــاه طنــد صــورت   آن؛ نهاخ گ
 : شود فرض وی

وـال صـاحب صـندوق  ،در این صـورت؛ «وال وا نحست»: ههۀ آنها حگوخند .الف
 .  آخد حه حساب وی

کند وال اػ آِن اوستفقط خكی ا .ب عا  وال را حـه ههـان  ،در این صورت؛ ػ آنان اد 
 . دهد نفر وی

ـق حـه هـر .ج کنند وـال وتعل  عا   ،در ایـن صـورت؛ خـک اػ آنهاسـت دو خا طند نفر اد 
کن شــرع ، طنانشــه حــا وصــالحه و واننــد آن راضــی نشــوند حاخــد بــرای رفــع نــزاع حــه حــا

کنند  .  وراضعه 

                                                           
هام وسلهانان خا وهن آیين اسالم حاشد ،خا این اور. 1  . ووضب حدناوی و ات 

 . عکر شد «4» پاورقی ،«223» صفحۀ ،«دین»توضحح وعنای وحصور و غحر وحصور در فصل . 2
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کههه اظهار بی .د در ایـن ؛ «دانحن وال وا هست خا نه نهی»: رده و حگوخنداطالعی 
گرنه صاحب وال حا قرعـه تعحـين و ،کنند طنانشه وهكن حاشد وصالحه وی ،صورت

کن شـرع خـا وکحـل او خـا حـا اضـاػه اػ د و احتحاط واضب آن اسـت قرعـه توسـشو وی ط حـا
 1.اخشان انسام شود

گــر انســان وــالی را در ظانــه . 1465 مسأله کن اســت ا کــه در آن ســا بياحــد و ندانــد  ای 
ق حه دخگری است کسـی غحـر اػ او در ظانـه رفـت و ، وال ظودش بوده خا وتعل  طنانشه 

کهی وارد ظانه وی  ؛ شود وال ظودش وحسوب وی، شوند آود ندارد خا افراد 

خادی حـه آنسـا وارد وی گر افراد ز ا ا حكـن  - واننـد وههانسـراهای عهـووی -شـوند  او 
گهشده را دارد  . وال 

گر انسا . 1466 مسأله کن آن اسـت وـالی را بياحـد  ن در ظانها که دخگری سا طـه  -ای 
ـی غصـب  اخنكه آن فـرد صـاحب گرفتـه و خـا حت  خـه  ظانـه حاشـد خـا وسـتأضر خـا آن را عار

ت را حــه او اطــ -حاشــد  نهــوده کنــد وــال اوســت خــا ؛ الع دهــدحاخــد وضــعح  عــا  طنانشــه اد 
گر حگوخـد 2وال را حه او حدهد، «دانننهی»: حگوخد طنانشـه فـرد ، «وـن نحسـتوـال »: و ا

کند صـاحب وـال کـرده، اػ قراجن و شواهد اطهحنان  گـن  گهشـده را ، آن را  حكـن وـال 
کـه  الهالک در وورد آن ضـاری وی حكن وال وسهول  ،و در غحر این صورت دارد شـود 

 .  عکر شد« 5234»در وسألۀ 

o که ب کفشی  کفش انسان ه حکن   جا واندهجای 

کفشــش را بــرده . 1467 مسأله گــر انســان حفههــد  کفــش دخگــری  ا انــد و حــه ضــای آن 
کفش حه ضـا وانـده داشـته حاشـد، اند گغاشته ، طنانشه اطهحنان حه رضاخت صاحب 

کنــد وی ف  ی در آن تصــر  وســأله  ،در غحــر ایــن صــورت؛ توانــد در وحــدودۀ رضــاخت و
 :  دارای طند حالت است

                                                           
ت قرعه. 1  . عکر شد« 5236»در وسألۀ  ،ػدن  کحفح 

نه. 2  . حدون وطالجۀ شاهد و بي 
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کفـِش حـه ضـا وانـده .الف کفـش او را عهـدًا و حـه ، اطهحنان داشـته حاشـد صـاحب 
 ؛ برداشته است ناحق  
کفش حه ضا وانده .ب کفـش او را بـرده، اطهحنان داشته حاشد صاحب   ،اشـتجاهًا 

ی سهل؛ ولی حعدًا فههحده ا اػ رو  ؛ نگردانده است انگاری و تساوح آن را بر او 
کفش حه ضا وانـده ،در این دو صورت کفـش ظـودش ، طنانشه  قحهـتش بيشـتر اػ 

گــر قحهــتش « اص  تقــ»توانــد آن را حــه عنــوان  وی، نجاشــد کفــش ظــود بــردارد و ا حــه ضــای 
کـه  شـودالهالـک ضـاری وـی حكن وال وسهول، نسجت حه وقدار اضافه، بيشتر حاشد

 .  عکر شد« 5234» ۀدر وسأل
کوتـاهی فـرد در برگردانـدن  .ج کفـش خـا  اطهحنان حه دػدخده شدن خا غصب شـدن 

الهالـک را  هـول حكـن وـال وس ،در این صورت؛ آن )در صورت اشتجاه( نداشته حاشد
 . دارد

کفــش نحســت و شــاول اوــوال دخگــر شــاخان عکــر اســت،  حكــن وــغکور وصصــوص 
 .  شود وانند عجا و طادر نحز وی

o کز آووزشی راه  کاری نسجت به اووال جا وانده در ودارس و ورا
گهشــده و وسهــول الهالــک در  . 1468 مسأله کــه رعاخــت تهــام وســاجل وــال  اػ آنســا 

خــ ــت و وقــت ز کــز آووػشــی دق  تــوان بــرای آػادی عهــل وــی، طلجــدادی وــیوــدارس و ورا
کرد کار عیل استفاده   : بيشتر در وورد اشحای ضا وانده و پيدا شده اػ راه 

ت ودرســه وکالــت دهنــد طنانشــه اشــحاجی اػ اووالشــان در  دانــش آوــوػان حــه وــدیرخ 
ن وی، ودرسه ضا حهاند ی وعح  که و کسانی  ت ودرسه خا  کند وساػ حاشند آن را ودیرخ 

کــه پــس اػ  حــه وحــل   وــورد نظــر بــرای اشــحای پيــدا شــده ونتقــل نهــوده و در صــورتی 
ت حسـب وکالـت وـغکور ، روػ برای برداشتن آن وراضعه نكنند 55گغشت وثاًل  ودیرخ 

فی صالح وی اضاػه داشته حاشد آن را ک نهوده خا در آن هر تصر   ؛ داند حنهاخدتهل 
را نسـجت حـه نقـص خـا تلـف هر نوع ضهانی ، ههحن وکالت در ضهن آووػان دانش 
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ی اقــدام حــه ضهــع اػ وــدیر، اوــوال وــغکور کــه اػ طــرف و کســانی  ، کننــدآوری آنهــا وــی و 
 .  نهاخندسلب 

حاخــد اػ ، وکالــت وــغکور نســجت حــه افــراد غحــر حــالغ خــا غحــر رشــحدشــاخان عکــر اســت،  
گرفته شود ولی   تواند ونحصـر حـه ههـان سـال این وکالت وی ،ههشنحن 1.شرعی آنان 

که قجاًل در ودرسه ضا وانده نحز حشودنجاشد و نحز ویصحلی تح  2.تواند شاول اووالی 

o کردن از وال  اعراض و صرف نظر 
کنــد . 1469 مسأله کــرده و اػ آن اعــراض  گــر فــرد اػ وــال ظــود صــرف نظــر  ایــن اوــر ، ا

ی ظارح شود ووضب نهی ت و  ؛ شود وال وغکور اػ ولكح 

ه تواننـد در آن  وی، اشته حاشندطنانشه دخگران اطهحنان حه رضاخت والک د ،الجت 
کنند ف   3.تصر 

ــر اســت،  ــر اعــراض اػ وــال ظــودشــاخان عک گــر والــک عــالوه ب ــرای ، ا ــک آن را ب تهل 
ـک دخگران وی، جاح نهاخددخگران و گـرفتن و قصـد تهل  والـک آن ، توانند حا در اظتحـار 

کـه حـه آن احتحـاح نـدا؛ گردند کنـار وانند اخنكه فرد اشحاء فرسوده و قـدخهی ونـزل را  رد 
ف در آن را بــر دانــیداظــل زحالــه، راه، ظحاحــان گونــه تصــر  هــای عهــووی قــرار داده و هــر 

کرده حاشد  4.عهوم وجاح 
                                                           

فات ولی  . 1 که در فصل ، شرعی در وال ناحالغ تصر   . شود عکر وی« َحْسر»حاخد حا رعاخت شراخطی حاشد 

کــه وکالــت داده. 2 کســانی اســت  کــه اوــوال ضــا وانــده وربــوط حــه  انــد ضــاری ایــن دســتور العهــل در وــوردی 
که وربوط حه غحر آنان است و در ودرسه خا ورکز آووػشی ضا وانده نهی وی  .  شودشود و شاول والی 

ــــه. 3 ــــرد وحســــور وانن ،الجت  ف در اوــــوال ف ـــــتصــــر  ــــژهــ ــــالغ احكــــام وی کــــه در فصد ناح ـــــای دارد  ــــر»ل ـ ، «َحْس
 .  شــود وی بيان

کافی است ،در اوثال این ووارد. 4 کی اػ اعراض والک و احاحۀ آن بر عهوم حاشد  که حا گـر ظاهر حالی  ـا ا ؛ او 
دخگران حاشـد خـا آنكـه وعلـوم حاشـد وـالكش اػ  در اعراض والک اػ وال و احاحۀ آن بر طنحن نجاشد و شک

ف و استفاده اػ آن را وجاح نكرده کـه ، وانند انگشتر - آن اعراض ننهوده و تصر  گردنجنـد طالیـی  حلقـه خـا 
کـه صـاحجش اشـتجاهًا آن را ههـراه زحالـهدانی خافـت وـیداظل زحاله دانـی  هـا در زحالـهشـود و وعلـوم اسـت 

کــه وــال وــ - انداظتــه احكــام وربــوط حــه وــال وسهــول ، غکور وسهــول الهالــک وحســوب شــوددر صــورتی 
که در وساجل   . شوددر وورد آن ضاری وی، عکر شد« و حعد اػ آن 5232»الهالک 





 

 شرايط مالک شدن برخی از ححوانات
اػ  عـــنا - 1والـــک ححـــوان وحشـــی، خـــک اػ اوـــور عیـــل انســـان حـــا هـــر . 1471 مسأله

پاخــان ــا غحــر آن، طهار ــی کــه ضــزء وجاحــات اصــلی بــوده )و والــک  - پرنــدگان خ ظاص 
 : شود ندارد( وی

 ؛ وثل آنكه پرنده را حا دست حگحرد؛ گرفتن ححوان .الف
کـه فـرد آن را بـرای صـحد ححـوان حـه  .ب گرفتن ححـوان در دام خـا شـیء دخگـری  قرار 

گرفته است  ؛ کار 
کند؛ پرتاب تحر خا شیء دخگر حه ححوان .ج که حاعث شود ححوان نتواند فرار   . طوری 

که  رد در صورتی والک ححوان ویف، در هر سه وورد فوق ـک»شود  آن را « قصـد تهل 
 .  داشته حاشد

گرفت . 1471 مسأله ــار  ک ــه  ــوان وحشــی ح ــداظتن حح ــه دام ان ــرای ح ـــآنشــه ب ـــش ه ویــ ود ـ
کند اػ وسایل و ابزار وعهول بـرای صـحد ححـوان  فرقی نهی، اػ وسألۀ قجل(« ب»)وورد 
واننـد  - را حـه شـحوۀ دخگـریخا اخنكـه فـرد ححـوان  - گحری وانند تله خا تور واهی - حاشد

                                                           
گفته وی. 1 که حا انسان غحر وأنوس بوده و حه صورت طجحعیححوان وحشی حه ححوانی  حـدون دظالـت  ،شود 

ک و شــا کــرده و آب و ظــورا کهــک انســان ػنــدگی  کنتــرل ظــود تــأوحن وــی، ون ححــاتش راو  کنــد و تحــت 
ی نحست انسان نجوده و رام و دست  . آووػ و
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ِگل گودال خا اخساد  ی  ػار در وسحر ححوان خا دانه حفر  پاشحدن و هداخت ححوان حه وحل 
 . حه دام انداػد - که نتواند اػ آنسا حگریزد

ِگل . 1472 مسأله تی وانند ػوحن  گر ححوان وحشی در ووقعح  کـه اوكـان  ػار خا ا گـودال 
گحــرد، فــرار بــراخش وضــود نــدارد گــود، قــرار  ِگــلطنانشــه  حــه قصــد ، ػار و واننــد آن ال خــا 

که اػ وسألۀ  - گرفتن ححوان اخساد نشده حاشد  - شـود فههحده وی« 5255»ههان طور 
 .  شود فرد والک آن نهی

کردن پرندۀ وحشـی در ظانـۀ انسـان . 1473 مسأله شـود فـرد والـک  حاعـث نهی، النه 
ک آن را داشته حاشدهرطند  ،آن شود    .قصد تهل 

ــی را ،ههــحن طــور گــر فــرد وحل  کنــد تــا پرنــدۀ وحشــی در آنســا النــه  ا و  حســاػدفــراهن 
کند کار حاعث والک شدن پرنده نهی، حتواند ححوان را صحد   ؛ شود این 

ـــه ـــت پيـــدا وی ،الجت  ـــده حـــق  اولوخ  ـــه آن پرن ی نســـجت ح  1.کنـــد در ایـــن صـــورت و
گرفتن پرنده والک آن شودحنابراین،  گر قجل اػ آنكه حا  ، شصص دخگـری آن را حگحـرد، ا

 .  شود صص والک پرنده نهیآن ش
گر ححوان وحشی در دام خا تور نصب شده برای صحد واقع شود . 1474 مسأله ولی ، ا

ت حدنی ححوان و سستی دام خا تور کند، حه ضهت قو  صاحب دام خـا ، حتواند اػ آن فرار 
گر شصص دخگری آن را صحد نهاخد والک آن ویوالک ححوان نهی، تور   .شودشود و ا

که ،این حكن کنـدحح در ضایی  حـدون آنكـه قـدرت ححـوان  ،وان حا ههان تـور فـرار 
ــد ــده حاش ــعحف ش ــرار ض ــرای ف ــاری اســت، ب ــز ض ــه؛ نح ــحد  ،الجت  ــه آن را ص ک ــی  شصص

 .  کند حاخد تور را حه صاحب آن پس دهد وی
کند تـا اخنكـه ححـوان ظسـته شـده و  . 1475 مسأله گر انسان ححوان وحشی را دنجال  ا

ــتد ــک نهی، حاخس ــه وال ــا وقتــی آن را نگرفت ــهال؛ شــود ت ــت پيــدا  ،جت  ــجت حــه آن اولوخ  نس
گر دخگری آن را حگحرد وی ل اػ آن صـرف نظـر ؛ شود والک نهی، کند و ا وگر آنكـه نفـر او 

 .  و اعراض نهوده حاشد

                                                           
کند. 1 ی اعراض  کل   .  وگر آنكه اػ صحد پرنده حه 



    /... اػ یبرظ شدن والک طخشرا 

کنـد و بـر اثـر آن . 1476 مسأله گر فرد حه سوی ححوان وحشی تحری پرتاب  ححـوان اػ ، ا
کردن ناتوان نشود خدن خا پرواػش حا سـصتی ههـراه شـود، فرار  کـه بـرای طـو، ولی دو ری 

ـت فـرد نهی، گـرفتن آن حاخـد حـا سـرعت حــه دنجـال آن بـرود ؛ شــود ایـن اوــر ووضـب والكح 
کـه اػ آن اعـراض نكـرده ـت حاصـل شـده و تـا ػوـانی  ی حق  اولوخ  دخگـری ، ولی برای و

کند نهی ک   .  تواند آن را تهل 

گرفته و . 1477 مسأله که فرد  گر ححوان وحشی را  که قجاًل بيان شـد - ا  - حا توضححی 
کنــد ،شــده والــک آن کنــد خــا آنكــه ظــودش ححــوان را رهــا  کــه ححــوان ، فــرار  در حــالی 

ـت آن ، ههانند قجل قدرت بر فرار خا پرواػ داشته حاشـد در ایـن صـورت ححـوان اػ ولكح 
کنند فرد ظارح شده و دخگران وی  ؛ توانند آن را صحد 

ه که قـدرت فـرار خـا پـرواػ ححـوان )اوتنـاع ححـوان( ضـعحف شـده ،الجت  و  در صورتی 
ــت فــرد حــاقی  1،هنــوػ تهــام قــدرت ظــود را حــه دســت نحــاورده حاشــد ههشنــان در ولكح 

   .است

کنـد خـا حـا تحـر و واننـد  ،این حكن گرفتن در تور فرار  که ححوان حعد اػ قرار  در ضایی 
کند نحز ضاری است  .  آن وسروح شده و حعد ظوب شود و فرار 

کـردن خـا شكسـتن . 1478 مسأله گر انسان ححوان وحشی را حـا وسـروح  حـال و واننـد  ا
که قجاًل عکـر شـد - آن سـاس ححـوان را قجـل اػ بهجـودی در ، والـک شـود - حا توضححی 

خدن خا پـرواػ نـدارد که هنوػ توانایی فرار و قدرت بر دو کنـد و اػ آن اعـراض ، حالی  رهـا 
کـردن، نهاخد ی ظـارح نهی، ححوان وغکور تنها حا اعراض  ـت و گـر ؛ شـود اػ ولكح  ولـی ا

ـــک آن را بـــرای ـــت  تهل  دخگـــران وجـــاح نهـــوده و شـــصص دخگـــری آن را حـــه قصـــد ولكح 
ی پس حگحردشود و حعد اػ آن فرد سابق نهیوالک آن وی، حگحرد  .  تواند ححوان را اػ و

گر انسان ححـوان وحشـ . 1479 مسأله ت ـــد و ندانـد ولـک فـرد دخگـری اســـی را بجحنـا
ت دارد( خا نه کسی نسجت حه آن حق  اولوخ   : دو صورت دارد، )خا 

تی برای شصصی نسجت حـه آن  شانهن .الف ت فردی خا وضود حق  اولوخ  ای بر والكح 
                                                           

که ححوان وسروح است خا حالش شكسته و هنوػ توانایی فرار ندارد. 1  . وانند ووردی 
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خسهانی بر پاخش حسـته شـده ؛ وضود داشته حاشد گردن ححوان خا ر وثل اخنكه طوقی در 
 ؛ حاشد

ق حه دخگری حـه حسـاب وی ،در این صورت ، آخـد و فـرد دخگـر حـا صـحد ححوان وتعل 
ت فرد است پيش آوـده وگر آنكه آنشه ووضب اػ ب؛ شود والک آن نهی ين رفتن ولكح 

 .  وانند آنشه در وسألۀ قجل عکر شد؛ حاشد
ــق حــه فــردی حــه  ،در ایــن صــورت؛ ای وضــود نداشــته حاشــد نشــانه .ب ححــوان وتعل 

 . گردد والک آن وی، آخد و انسان حا صحد حساب نهی
کـرده والـک دارد . 1481 مسأله که صحد  گر انسان حداند ححوانی  طنانشـه وـالكش ، ا

 ؛ اخد حه او برگرداندح، را حشناسد

کـه در فصـل  ،در غحر این صورت  ، «وـال پيـدا شـده»ححوان وغکور احكـاوی دارد 
ل  قسن گهشده»او  ه(« ححوان   2.بيان شد 1)ضال 

گر انسان ولكۀ ػنجور عسل را  . 1481 مسأله کسـی نحسـت -ا ق حـه  حگحـرد و  - که وتعل 
ــک آن را حنهاخــد کــه در  ویوالــک تهــام ػنجورهــایی ، عــالوه بــر آن ػنجــور، قصــد تهل  شــود 

ف و نحز  .  حاشند تاحع آن وی، ورود و ظروح حه النه وسحر و حرکت و توق 

                                                           
گهشده در اصطالح فقهی. 1 ه» ،ححوان   . شود ناوحده وی« ضال 

ک پرندگان. 2 ی عکر شد« 5245»در وسألۀ  ،نسجت حه تهل   .  حكن ظاص 



 

 آور غصب و ساير امور ضمان
 غصج

 غصج  وذّوت و نکوهش 
کـه عقـل و نقـل )قـرآن و رواخـات( بـر ػشـتی و  ،غصب کجحره اسـت  گناهان  خكی اػ 

فاق دارند که اوام صادق .حرام بودن آن ات  )پـدرم( اوـام : فروودند در حدخث است 
ـــاقر ـــوارش ح ـــرت  اػ اوحرالهـــؤونحن اػ پـــدران بزرگ ـــه آن حض ک ـــد  کردن ـــت  رواخ

گناهان  اػ بزرگ»: فروودند  1.«گرفتن وال وسلهان است حه ناحق، ترین 
کـه فروودنـد اػ اوام حاقر کـه وـال وـؤونی را حـه نـاحق»: رواخـت شـده  ی  کسـی  اػ و

ــد ــد وتعــال پيوســته اػ ، گرفتــه و غصــب نهاخ گــردان اســت و اػ اعهــال ظداون ی  او رو
کــه انســام وــی دهــد ناراضــی اســت و آنهــا را در شــهار حســناتش ثجــت نحــک و ظحــری 

گرفته است حه صاحجش برگرداند نكند تا آن که  کند و والی را  که توحه   2.«گاه 
کـــه اوحــر الهـــؤونحن گــرفتن وـــال وســلهان حـــدون »: فروودنــد در حــدخث اســت 

 3.«رضاخت قلجحش ضایز نحست
                                                           

ة ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،54ح، وسائل الشیعه. 1  .52ح ،35ص، 55حاب، حقح 

 .4ح ،33ص، 56حاب، ههان. 2

 .3ح ،66، ص5حاب، کتاب الغصب ،55 ح ،هسحذسک الىسائل و هسحًبط المسائل. 3
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ــؤونحناػ  ــر اله ــد اوح ــه فروودن ک ــده  ــت ش ــه»: رواخ ــای ظان ــجی در حن ــنا غص ، س
ی ویرانی آن است )واخ  1.«ویران شدن آن است( ۀگرو

کــه د اػ اوــام صــادق گفتــار ظداونــد وتعــال در وــورد آخــررواخــت شــده  ِؤن َ » ۀحــارۀ 
اد َك َرح َ  کهحنگاه است( فروودند 2«َلِجاْلِهْرص   :  )ههانا پروردگار تو در 

کـه هـر حنـده ،ورصاد» ی صـراط  گـردن داشـته ای وظلهـهوـوقفی اسـت بـر رو ای حـه 
 3.«تواند اػ آن حگغردنهی ،حاشد

که اوحر الهؤونحن  :  فروودند رواخت شده 
ى ظارهاى َسعدان، سوگند حه ظدا» گر تهام شب را بر رو ل و و خا حا غـ حه سر بجرم 4ا

کشــحده شــوم زد وــن اػ اخنكــه ظــدا و تــر اســت نــوحجــوب، ػنسحــر حــه ایــن ســو خــا آن ســو 
که حـه حعضـی اػ حنـدگان سـتن، را در روػ قحاوت پياوجرش کنن  و  در حالی والقات 

که ههشون ظ گحاهی ظشک بیطحزى اػ اووال دنحا  کـرده رده  ارػش اسـت را غصـب 
کنن براى نفـس ظـوخش، حاشن کسی ستن  کهنگـی و پوسـحده ، طگونه بر  کـه حـه سـوى 

ک شدن پيش وی رود  ...کندی طوالنی اقاوت ویػوان، و در ظا
گر هفـت اقلـحن را حـا آنشـه در زیـر آسـهان ،حه ظدا سوگند هاسـت حـه وـن دهنـد تـا ا

که پوست ضـو را اػ وورطـه کنن  کـرد، اى نـاروا حگحـرمظدا را نافروانی  و  طنـحن نصـواهن 
علـی را حـا ، تر استههانا این دنحاى آلودۀ شها نزد ون اػ برگ ضوخده شدۀ ولز پست

ت ى فناهانعهت کارپغیر و لغ  بـرخن اػ ظفـتن عقـل حه ظدا پناه وـی، هاى ناپاخدار طه 
 5.«ضویينو اػ او خارى وی هاو ػشتی لغزش

                                                           
 .425حكهت، يهح البالغه. 1

 .52ۀ آخ ،سورۀ فسر. 2

ة ابواب ضهاد النفس و وا خناسجه ،54ح، وسائل الشیعه. 3  .3ح ،25ص ،55حاب، حقح 

گزنده است. 4 ک شتران بوده و سصت  که ظورا  . ظاری سه شعجه 

  442 ۀظطج، يهح البالغه. 5



    / آور ضهان اوور سایر و غصب 

 کحفحّبت وحّقق شدن غصج  تعريف و 

o وعنای غصج و پياودهای آن 
کسـی اػ « غصب» . 1482 مسأله که انسان بر وـال خـا ونفعـت خـا حـق  وـالی  آن است 

ط شود ى ظلن وسل   ؛ رو

وال وورد اضاره را حه ناحق  اػ اظتحار وسـتأضر ، وضرل اخنكه ووث« نفعتو»غصب 
ط شود ت اضاره وسل  کند و بر آن در ود     .ظارح 

که توس وانند« حق»غصب  ط فرد دخگری تحسحـر شـده و اخنكه فرد بر ػوحن وواتی 
کنـد خـا بـر حـق  سـرقفلی 1،دارای حق  تحسحر است ط پيـدا  ـق حـه دخگـری اػ  2تسل  وتعل 

ی ظلن وسل    . ط شودرو
کرده . 1483 مسأله که والی را غصب  ، عالوه بر آنكه ورتكب وعصحت شـده، کسی 

ی واضب است آن را حـه صـاحجش خـا وکحـل او و در صـورت وحسـور بـودن حـه ولـی   بر و
ی کـه توضـحح تحویل دهد و نسجت حه آن وال ضاون نحز وحسوب وـی شرعی و شـود 

 3.گردد آن در وساجل حعد عکر وی

کــه آنشــه غصــب شــدهضــاون بــودن غاصــب در تهــام وــوا عــحن وــال )ظــوِد  ، ردی 
 ؛ وال( خا ونفعت آن حاشد ضاری است

ــودن غاصــب در حعضــی اػ اقســام حــق  اضــ ،ههشنــحن واننــد حــق  تحسحــر ، ون ب
ک تسـاری  4عحـان نسـساخا حق  اظتصـاص نسـجت حـه ، ػوحن َووات خـا سـرقفلی اوـال
الرهانــــه ضــــاری د حــــق  ـــــــام آن واننــــــضی دخگــــر اػ اقســـــــود و در حعــــــش ضــــاری وی

                                                           
کردن ػوحن»در فصل  ،توضححات وربوط حه حق  تحسحر. 1  .  عکر شد« های ووات آحاد 

کــه شــصص حــا پرداظــت عــوض، اػ حــق  ســرقفلی ونظــور. 2 ، حــق  انتفــاع و اســتفاده اػ وكــان تســاری اســت 
 . عکر شد« 455و  457»در وساجل  ،توضحح آن؛ والک آن شده است

 . شود ناوحده وی« ضهان خد»اصطالحًا ، این نوع ضهان. 3

که حق  اظتصاص آن حا توضحح وسألۀ . 4 ـق حـه « 4»وثل اخنكه فرد بر سگی  ط پيـدا وتعل  دخگـری اسـت تسـل 
 .  کند
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کتاب ،تفصحل این ووارد 1،ودــش نهی ل در   .  تر عکر شده است های وفص 
ـــق غصـــب . 1484 مسأله ط عرفـــی غاصـــب بـــر شـــیء »، اػ شـــراخط اصـــلی تحق  تســـل 

ط و تصاحب در هر« غصب شده ـق  است و این تسل  ـی وحق  ت ظاص  کحفح  طحزی حه 
 .  شود عکر وی، که طند نهونه اػ آن در وساجل حعد، گردد وی

o در اشحای ونقول تحّقق غصج 
کـاال و وـواد  غـغایی . 1485 مسأله ق شدن غصب در اشـحای ونقـول واننـد  حـا ، وحق 

گرفتن آنها ط غاصـب ، اووری اػ قجحل حه دست  که تحت تسـل  خا انتقال آنها حه ضایی 
ی صورت وی، است  ؛ گحرد وانند ظانه خا وغاػه خا انجار و

صص دخگـری را حـه ط ظوِد فرد انسام نشود و شوستقحهًا توس، هرطند انتقال وال 
کنــد کــار اوــر  کــارگری حــه اوــر او غــغایی را حــدون اضــاػ، ایــن  صــاحجش حــه  ۀوثــل اخنكــه 

کاالیی را حه انجار غاصب انتقال دهد کند خا  ی حهل   2.ظانۀ و
o تحّقق غصج در برخی ححوانات 

ق شدن غصـب در ححوانـاتی اػ قجحـل اسـب و قـاطر و شـتر . 1486 مسأله ، برای وحق 
گرفتن افسار آن  ؛ فی استکا، سوار شدن و 

گوســفند و واننــد آن گوســفند ههــراه فــرد حرکــت  گونــه رانــدن ححــوان حه، در  کــه  ای 
ی را  کــه والــک حضــور نداشــته خــا غاصــب و ی حاشــد )در صــورتی  کــرده و در اظتحــار و

ق وی، کنار بزند(  .  شود غصب وحق 
                                                           

گـرو )رهـن شـرعی( حگـغارد. 1 کاالیی را در نزد طلجكـار حـه عنـوان  سـاس حـدهكار خـا فـرد ، وثل اخنكه حدهكار 
ی ظـارح نهاخـد گرویـی را اػ اظتحـار و کـاالی  ی نتوانـد  ،دخگری حدون اضاػۀ طلجكـار آن  کـه دخگـر و طـوری 

کسـی نسـجت حـه غصـب حـق  در ایـن صـور، طلب ظوخش را اػ طریق آن وصول نهاخـد الرهانـۀ طلجكـار ت 
کــاال را برگردانــد، ضــاون نحســت کــاالی  ،حنــابراین .هرطنــد غاصــب ورتكــب وعصــحت شــده و حاخــد  گــر  ا

گحرنــده نهــی، وــغکور در دســت غاصــب تلــف شــود ظــوخش اػ  ۀتوانــد حاحــت اػ بــين رفــتن حــق  الرهانــرهــن 
ـه .غاصب غراوت حگحرد گـر غاصـب غحـر اػ والـک ،الجت  گرویـی بـودهکـاال ا کـاالی تلـف شـده ، ی  ضـاون 

 . حاشدبرای والک آن وی
ه. 2 که در وسـألۀ  ،الجت  کـه وـال، در ایـن وثـال، گـردد عکـر وی« 5323»ههان طور  ی ، کـارگری  ط و تحـت تسـل 

گرفته نحز حه ضهت   . حاشد ضاون وی« ضهان خد»قرار 
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o تحّقق غصج در اشحای غحر ونقول 

که فرد، در اشحای غحر ونقول وانند ظانه . 1487 مسأله کردن والک حا بي ههحن  رون 
ی کن شـود، اػ ظانه خـا عـدم حضـور و کـه فروـان او را ، ظـود در آن سـا خـا فـرد دخگـری را 

کن نهاخد، پغیرد وی ق وی، در آن سا  . گردد غصب وحق 
کلحد ظانه خا وغاػه خـا حـاع و وزرعـه ،ههحن طور  گر حه زور  کـه در و دیـوار دارد را ا ای 

کنــد و غصــب صــورت ، در آن رفــت و آوــد نهاخــد اػ صــاحب آن حگحــرد و دِر آن را حــاػ 
   ؛گرفته است

ــا در کــه در و دیــوار نــداردوــورد حــاع خــا وزرعــه او  د در آن حعــد اػ ، ای  وارد شــدن و تــرد 
فات در آن وكـان، کنار ػدن والک ط بر آن و انسام برظـی تصـر  کـافی در ، حه قصد تسل 

ق غصب وی  .  حاشد تحق 
گر شصصی وارد ظانۀ فرد دخگری شده و ه . 1488 مسأله در ظانه ، هراه حا والک آنا

کن شــود کــردن او اػ ظانــه ، ســا کــه والــک ضــعحف بــوده و قــادر حــه بيــرون  در صــورتی 
نــی اػ ظانــه اظتصــاص دارد، نجاشــد ی حــه حصــش وعح  ف و ط و تصــر  ، طنانشــه تســل 

ــــق وی شــــود و شــــاول ســــایر  غصــــب فقــــط نســــجت حــــه ههــــان حصــــش اػ ظانــــه وحق 
 ؛ گرددهای ونزل نهی قسهت

ـا طنانشـه ت ف و رفــت و آوـدش در تهـام قســهتاو  ط و تصـر  ، های ظانـه حاشــد ســل 
گرفته است  .  غصب نسجت حه تهام ظانه صورت 

کن  . 1489 مسأله گر شصصی وارد ظانۀ دخگری شده و ههراه حا والـک در ظانـه سـا ا
کـه وارد ظانـه شـده ضـعحف بـوده و نتوانـد در برابـر والـک ونـزل ، شـود کسـی  طنانشـه 

که والک اراده کند و هر ػوان  ولـی حـا ، کنـد تواند او را اػ ظانه ظارح کند وی وقاووت 
کـردن او نهـی، وضود این توانایی ـق  در ایـن صـورت غصـب، کنـداقدام حه بيرون  وحق 

 ؛ شودنهی

ــ  ــه اســت ،هالجت  ــدون رضــاخت در ظان کــه آن شــصص ح ــا ػوــانی  ضــاون اضــرت ، ت
 .  حاشد الهثل وقدار استفاده اػ ونافع ونزل وی
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o ک  ه دو يا چند نفر باشندضهان غاصجحن در صورتی 
کننـد . 1491 مسأله گاه دو نفـر حـا هـن وـالی را غصـب  طنانشـه هـر دو بـر تهـام آن ، هر 

ط داشته حاشند کدام اػ آنان ضاون تهام آن وال است، وال تسل     .هر 

خافــت ظســارت، طنانشــه وــال وــغکور تلــف شــود ،حنــابراین حــق  ، والــک بــرای در
کدام اػ آن دو نفر را دارد حـه تنهـایی توانـایی ، خـک اػ آن دو نفـر هرطند هر ،رضوع حه هر 

کهک دخگری بوده است ط بر آن نحاػوند   .  غصب وال را نداشته و برای تسل 
که افراد غاصب بيشتر اػ دو نفر حاشند نحز ضاری است ،این حكن   .  در ووردی 

o حجس انسان و ووارد ضهان در وورد آن 

گــر فــردی بــر شصصــی . 1491 مسأله ط شــد - طــه حــالغ و طــه ناحــالغ - 1ا ه و او را وســل 
کــرده و حــه او ظلــن نهــوده اســت، حــجس نهاخــد گنــاه  کــار  ولــی عنــوان ، هرطنــد حــا ایــن 

ق پيدا نهی ضـاری  - کـه اػ احكـام غصـب اسـت - و بر او ضهان خد  کند غصب تحق 
 .  شودنهی

گر انسان ،حنابراین کـه عرفـًا  ا ی آسـحجی وارد شـود  فرد دخگری را ػندانی نهاخد و حه و
ک ت حــجس حــه وــرگ طجحعــی حهحــرد، ننــده نجاشــدوســتند حــه فــرد حــجس  ، وــثاًل در وــد 

کننده ضاون نحست  .  حجس 
گــر فــوت وحجــوس  ــا ا کــه ، او  کننــده حاشــد اػ ایــن ضهــت  وســتند حــه عهــل حــجس 

کار غصب شهرده نهیهرطند  2،ضاون است، ووضب ورگ او شده  ؛ شود این 
گرســـنگی و تشـــن واننـــد اخنكـــه شصصـــی را در ظانـــه ی اػ  کنـــد و و گی ای حـــجس 

کـــه حـــه او آســـحب ، حهحـــرد خـــا اخنكـــه در تـــأوحن وســـایل الػم بـــرای حفـــو او اػ ورخضـــی 
ــد و ایــن اوــر ووضــب وــرگ او شــود وی ــاهی نهاخ کوت ــا او را در وكــانی حــجس ، رســاند  خ

که وار دارد و وار او را نحش بزند    .نهاخد 
                                                           

 . شصص آػاد و حر  )غحر عجد(.1

 . نام دارد« ن تسجحبضها»اصطالحًا  ،این نوع ضهان. 2
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گـردد نحـز  ،این حكن که اوور وـغکور ووضـب نقـص عضـو فـرد وحجـوس  در وواردی 
 .  استضاری 
کنـد . 1492 مسأله گر انسان فردی را حجس  ؛ ضـاون ونـافع شـصص وـغکور نحسـت، ا

 : وگر در دو وورد عیل

ی اػ راه ظرخـد و  - کاسب حاشد، فرد حجس شده .الف کسب و درآود و طه اخنكه 
کسب ظـود بپـرداػد - فروش حاشد و طه غحر آن در ایـن صـورت ؛ و نتواند در حجس حه 

کننده ی ، حجس     1.حاشد ویضاون اضرت الهثل برای و
گــــر وــــثالً  ،حنــــابراین  کســــجیرت الهثــــل فعاضــــ ا ــــت  ی الح  روػی ، فــــردی واننــــد و
ــه او بپــرداػد و در ایــن ، تووــان حاشــد هــزار 355 کننــده الػم اســت آن را ح ــرد حــجس  ــر ف ب

که حه ضهـت حـجس تواند سود فرضِی وال التساره صورت فرد حجس شده نهی اش را 
کننده وطالجه نها، فروش نرفته  .  خداػ حجس 

اػ انســام ، اضحــر شــصص دخگــری حاشــد و حــه ضهــت حــجس ،فــرد حــجس شــده .ب
گــردد عهــل کننــده؛ وــورد اضــاره عــاضز  ضــاون ونفعــت فــوت ، در ایــن صــورت حــجس 

کرده وی که او را اضحر  کسی   .  حاشدشدۀ او برای 
کنـد . 1493 مسأله کـاری  گر فردی شصصی را وسجور حه انسام  الهثـل  حاخـد اضـرت، ا

که انسام داده حه  ی بپرداػدکاری را   2؛و

ه  کاسـب حاشـد ،الجت  ی اػ  - طنانشه شـصص وـغکور  کسـب و درآوـد و طـه اخنكـه 
کـار و او را در غحـر فع - راه ظرخد و فروش حاشد و طه غحـر آن کسـجحش حـه زور حـه  ـت  الح 

کــه طنانشــه اضــرت الهثــل فع، گحــرد کــاری  ی بيشــتر اػ اضــرت الهثــل  کســجی و ــت  الح 
ی ویفع ضاون اضرت الهثل، انسام داده حاشد کسجی و ت   ؛ گردد الح 

کسب کار اصلی شصص اهل  گر اضرت الهثل  هزار تووان حاشد  355روػی ، وثاًل ا
کــه وادار حــه انســام آن شــده  کــاری  ی ضــاون ، هــزار تووــان حاشــد 455و اضــرت الهثــل  و

 .  هزار تووان است 355

                                                           
 . نام دارد« ضهان تفوخت»اصطالحًا  ،این نوع ضهان. 1
 . نام دارد« ضهان استحفاء»اصطالحًا  ،این نوع ضهان. 2
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کسـی را . 1494 مسأله گر فردی  اش خـا نشسـتن بـر  اػ داظـل شـدن حـه ظانـه - وـثالً  - ا
کنــدگــرفتن ححـوان رهــا شــده فرشـش خــا خش ونــع  کــاالی تسـار حــدون  ،اش خـا اػ فــروش 

ف نهاخد کـرده و حـه او ظلـن نهـوده، آنكه در اووال وغکور تصر  گنـاه  کار  ، هرطند حا این 
 .  شود ولی غاصب وحسوب نهی

گر حعد اػ و ک شـود، هانعتحنابراین ا خـا ، خـا فـرش دػدخـده شـود، ححوان وغکور هال
ــا ــه ظــراب شــود و خ ــرود ظان ــين ب کننــده اػ ضهــت غصــب ضــاون ، کــاال اػ ب فــرد ونــع 

رحطـی حـه ونـع ظـالن نداشـته )وثـل ، نحست و در این ووارد طنانشـه آسـحب وارد شـده
کــه ونــع  اخنكــه ظانــه در اثــر ػلزلــه ظــراب شــده خــا ححــوان حــه وــرگ طجحعــی تلــف شــده 

کننده ضاون نح    ؛ستکردن والک و عدم ونع تأثحری در وقوع حادثه نداشته( ونع 
حــه ضهــت ، ولــی طنانشــه ظســارت وارد شــده عرفــًا وســتند حــه وهانعــت او حاشــد 

وثل اخنكـه ححـوان وـغکور ضـعحف حاشـد خـا در وكـانی ، ضاون است« ضهان اتالف»
که ححوان درنده وضود دارد و حه ضهت ضعف خا وضود درنده نحاػ حه وحافظـت  حاشد 

گردد و این او ،داشته کوال ی وانع وحافظت او   .  ر ووضب تلف ححوان شودولی و
کاالی تساری شصصـی ووضـب شـود شاخان عکر است،  گر وهانعت فرد اػ فروش  ا

کنــد کــاهش پيــدا  کــاال  کــرده حاحــت ا، قحهــت آن  کــه ونــع  ضــاون ، فــت قحهــتکســی 
 .  هرطند ورتكب وعصحت شده است، نحست

 )وظايف غاصج )و توضححات بيشتر در ضهان غاصج 
o  وال غصج شدهوظحفۀ غاصج در صورت دسترسی به 

 لزوم برگرداندن خود وال 
ی و  . 1495 مسأله بر غاصب واضب است وال غصب شده را حه والک آن خا وکحل و

که والـک وحسـور اسـت برگردانـدن هرطنـد  1،حـه ولـی  شـرعی او برگردانـد، در صورتی 
                                                           

 .  شود در اداوه عکر وی، وساجل وربوط حه اػ بين رفتن وال غصجی خا عدم دسترسی حه آن. 1
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 : شود برای نهونه طند وثال عکر وی؛ هزخنه داشته خا ووضب ضرر بر غاصب حاشد، آن
گر غاصب ستونی را - کـار بجـرد ا الػم اسـت )در ، غصب نهوده و در ظانۀ ظود حـه 

هرطنـــد حـــه ظـــراب شـــدن ســـاظتهان  ،صـــورت درظواســـت والـــک( آن را بيـــرون آورد
 .  ونتهی شود

گر فرد تصته طوب غصب شده - گحـرد ا کشتی ظود حكـار  واضـب اسـت ، ای را در 
کندن آن ووضب غرق شـدن ش، آن تصته طوب را فورًا حكند صصـی وگر اخنكه حترسد 

ی شود که ضانش وحترم است )ههشون فرد وسلهان( خا اػ  .  بين رفتن وال و
گر حا نز غصجی لجاسی حدوػد - کند نزوالک حق  دارد او را و، ا هـا را در آورده  لزم 

 .  حاعث ظراب شدن لجاس شودهرطند  ،و حه او پس حدهد
گر حه ستون طوبی خا تصتۀ طوب خا نز در وثالشاخان عکر است،  حـه  - فـوقهـای  ا

کنــدن آن کــردن و  بــر غاصــب ضجــران ایــن ، نقــص و عحجــی وارد شــود - ســجب ظــارح 
   1؛نقص و عحب واضب است

ه  کردن ،الجت  گر اشحای غصب شده پس اػ ظارح  ، ارػش حه حساب آخـد عرفًا بی، ا
ـق حـه غاصب حاخد حدل آنها را حه والک حدهد و در این صورت وال غصب  شده وتعل 

ــت ــب اس ــد  ،غاص ــه لــک وــیواهرطن ــرده و غاصــب را ح ــت نك خاف ــوض را در ــد ع توان
 .  لزم نهاخدو، برگرداندن ظود وال

 برگرداندن وال فرد وحجور 
گر غاصب اػ فرد وحسور . 1496 مسأله شـحجی را  - وثل ناحـالغ خـا دیوانـه خـا سـفحه - ا

کند کـه اػ بـين رفتـه عـوض آن  - حاخد آن شیء را، که وال اوست غصب  و در صورتی 
ــه ولــی  شــرعی او  - را ــان حدهــدح ــه ظــود آن کــافی نحســت و ، حدهــد و طنانشــه وــال را ح

 .  آخد ههشنان ضاون آن وال حه حساب وی

                                                           
کاهش قحهت شیء بر اثر نقص )أرش( را. 1  .  پرداػدب خعنی الػم است 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

 پرداخت عوض ونافع وال غصج شده 
گــر انســان وــثاًل ظانــه . 1497 مسأله کنــد  ا الهثــل آن را در  حاخــد اضــرت، ای را غصــب 

ت غصب حه والک حدهد کن نشده خا اػ آن استفاده ننهاخد ،ود   .  هرطند در آن سا

کـه قجـل اػ  ،رطو ههحن کتـاب خـا سـایر لـواػوی  نسجت حه وساخلی ههشون ظـرف خـا 
خافت عوض و اضرت در اػای اسـتفاده اػ آن بـوده کراخه دادن و در ، غصب در وعرض 

کراخـه وـی بـر غاصـب الػم اسـت اضـرت ، داده وثل آنكه والک ووارد فوق را حه دخگران 
ک؛ استفاده اػ آن را بپرداػد  .  رده حاشد خا نهطه اخنكه اػ آن استفاده 

کــه وــورد اســتفادۀ شصصــی  ــواػوی وثــل ظــروف و وســاخلی  ــا پرداظــت اضــرت ل او 
کراخه ت غصـب وـورد ، دادن و وانند آن نجوده والک بوده و در وعرض  طنانشه در ود 

کــرده، اســتفادۀ غاصــب قــرار نگرفتــه گــر غاصــب اػ آن اســتفاده  حاخــد  ،الػم نحســت و ا
 . الهثل آن را بپرداػد اضرت

که عرفًا در وقابل آن والی پرداظته نهین عکر است، شاخا ههشـون ، شـود ونافعی 
وـورد ، تكحه دادن حـه قسـهت بيرونـی دیـوار ظانـۀ غصـب شـده خـا اسـتفاده اػ سـاخۀ آن

کـرده حاشـد نحـز الػم نحسـت طحـزی ، ضهان نحست و غاصـب بـر فـرض اػ آن اسـتفاده 
 1.بپرداػد

کـرده . 1498 مسأله که غاصب غصب  گر والی  کـه ونـافع وتعـد   ، ا دی داشـته حاشـد 

                                                           
 :  دو نوع است ونافع وال غصب شده ،حه عجارت دخگر. 1

گونـه ونـافع، ضـاون  ونافعی که غاصب آنها را استحفاء نهوده )ونافع ُوستوفاة(؛ غاصب نسـجت حـه ایـن يىع اّول:
ه است؛  کـه عرفـاً  این حكن شـاول اسـتفاده ،الجت  واننـد تكحـه  -شـود  در وقابـل آن عوضـی پرداظـت نهی  هایی 

 د. گرد نهی -حه قسهت بيرونی دیوار ظانه  دادن
که غاصب آنها را استحفاء ننهوده )ونافع غحر ُوستوفاة( يىع دّوم:  :  این ونافع ظود بر دو قسن است؛ ونافعی 

که غاصب نسجت حه ایـن نـوع ونـافع ضـاون اسـت .الف ته وانند سكونت در ظانه  اػ آن هرطنـد  ،ونافع ُوفو َ
کن نشده حاشدونافع استفاده نكرده و وث  ؛ اًل در ظانه سا

کتاب ؛ ونافع فاجته .ب خافـت وانند ونافع  کراخـه دادن و در ی )والک( آنهـا را بـرای  که و های شصصی والک 
ا ننهوده است گونه ووارد ؛ عوض در قجال استفاده اػ آن وهح  ای  حا فرض اخنكـه اسـتفاده - غاصب در این 

 . ضاون ونافع نحست - اػ آن صورت نگرفته



    / آور ضهان اوور سایر و غصب 

ی ضاون ونفعت وتعارف آن است، ارػش آنها حا خكدخگر فرق دارد  ؛ و
گـــر ظانـــه  وـــثالً  کـــرده ا ت خـــک هفتـــه غصـــب  بهـــای ســـكونت  اضـــاره ، ای را حـــه وـــد 

که اػ آن ظانـه هرطند  ،هفته در آن را ضاون است خک این اوكان وضود داشته حاشد 
بهای ظانه بـرای اسـتفادۀ تسـاری بيشـتر  حه عنوان وحل  تساری استفاده شود و اضاره

   ؛حاشد
گـر دو خـا طنـد ونفعـت ههگـی ضـزء ونـافع وعهـول و وتعـارف آن وـال حاشـد ا ا ، او 

کــه حــه  کنــد  ت خــک هفتــه غصــب  طــور وعهــول هــن بــرای  وثــل آنكــه واشــحنی را حــه وــد 
غاصــب ضــاون ونفعتــی ، شــود حهــل وســافر و هــن بــرای حهــل حــار اػ آن اســتفاده وی

که ارػش گرفتـه حاشـد هرطند  ،آن بيشتر است است  ی در آن ػوان ونفعتـی را حكـار  و
 1.کهتر است ، که اضرت استفاده اػ آن

کـرده ونفعتـی حـه دسـت آخـد . 1499 مسأله که فرد آن را غصـب  گر اػ طحزی  وـثاًل اػ ، ا
کرده که غصب  ه، گوسفندی  د شود خـا شـحر خـا پشـن تولحـد شـود و خـا درظتـی  بر  ای وتول 

کرده وحوه دهد ی و، که غصب  ق حه صاحب وال است و غاصـب حاخـد آن را حـه و تعل 
 .  تحویل دهد

 وظحفۀ غاصج در وورد تغحيرات وال غصج شده 
کنـد . 1511 مسأله کرده حا وال دخگـری وصلـوط  که غصب  گر غاصب والی را  وـثاًل ، ا

کرده حا ضو وصلوط نهاخد که غصب  کردن آنهـا، گندوی را  حـا هرطنـد  - طنانشه ضدا 
ت   .  کند و حه صاحجش برگرداندحاخد ضدا ، وهكن حاشد -وشق 

کـاری انسـام دهـد . 1511 مسأله گر حدون آنكه غاصب در وـال غصـجی  تغحيـری در ، ا
کــه حاعــث افــزاخش قحهــت وــال شــود ســاس تغحيــر وــغکور اػ بــين رفتــه و ، آن پدخــد آخــد 

کـاهش خاحـد حهت وال غصجی حـه سـجب اػ بـين رفـتنق آن  غاصـب ضـاون، آن تغحيـر 
                                                           

کــه در وســألۀ قجــل عکــر شــد ههــان ،شــاخان عکــر اســت. 1 گــر غاصــب اػ ونــافع وــال غصــجی اســتفاده ، طــور  ا
تـه(کـ« الـف»طنانشه آن ونافع اػ نوع ، نكرده حـاػ هـن ، حاشـد ه در پـاورقی وسـألۀ قجـل عکـر شـد )ونـافع ُوفو َ

 .  ضاون است
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که قجل اػ، است  . حه والک آن تحویل دهد، غصب بوده هرطند وال را ههان طور 
گر در وال غصب شده . 1512 مسأله بـر غاصـب واضـب ، نقص خا عحجـی پدخـد آخـد، ا

اســت اصــل وــال را حــه ههــراه تفــاوت قحهــت بــين ســالن و وعحــوب آن وــال )أرش( حــه 
کنــد تــا وــال وعحــوب را بــر ای والــک آن حدهــد و والــک حــق  نــدارد غاصــب را الــزام 

الن را حــه او بپــرداػد خــا واننــد آن را اػ حــاػار تهحــه ســ ظــوخش برداشــته و تهــام قحهــت وــال
ی حدهد  .  کرده و حه و

کــه غصــب شــده . 1513 مسأله گــر وــالی  کنــد  ،ا ــدون اخنكــه عحــب و نقصــی پيــدا  ح
کــرده، ووضــود حاشــد کــاهش پيــدا  غاصــب حاخــد ههــان را حــه ، ولــی قحهــت حــاػاری آن 

کاهش قحهت آن نحست  1.والكش برگرداند و ضاون 

o که و  از بين رفته، ال غصج شدهوظحفۀ غاصج در صورتی 
ــه آن غحــر وهكــن شــود ــا دسترســی ح ــرود خ ــين ب گــر وــال غصــب شــده اػ ب وظحفــۀ ، ا

ه حه  بـودن آن وتفـاوت « قحهـی»خـا « وثلی»غاصب در وورد برگرداندن اصل وال حا توض 
که توضحح آن در وساجل حعد عکر وی  . شود است 

 تعريف وثلی و قحهی 
کــه ا ،«ِوثلــی» شــیء خــا وــال . 1514 مسأله ــه حــه ، ضــزاء خــا افــراد آنوــالی اســت  حــا توض 
ی دارنـد و وثـل و واننـد اضـزاء خـا ، های خكسان و ههانند ویژگی وعهـواًل قحهـت وسـاو

کــه در ضلــب عرضــه و تقاضــا و رغجــت عقــال تــأثحر  - افــراد آن اتی  اػ ضهــت ظصوصــح 
 2؛فراوان است  - دارد

                                                           
ه. 1 گر شیء وغکور پول حاشـد )کـه شـیء  ،الجت  کـه در وسـألۀ ح ،اسـت(« وثلـی اعتجـاری»ا عکـر « 5355»كهـی 

 .  گردد شود در وورد آن ضاری ویوی

گندم اػ خک نوع حا توضححات وغکور در وتن  وثالً . 2 که هر دانه  گنـدم اػ ههـان  وثل سـایر دانـه، اػ آنسا  های 
گندم اػ خک نـوع، نوع است کحلو  خـاد خافـت وی، حنابراین خک  ههـحن . شـود اشـجاه و نظـایر فراوانـی دارد و ز

کــــه حــــه لحــــاظ نقشــــه و نــــز و رنــــا و انــــداػه و  حســــحاری اػ فرش ،رطــــو هــــای واشــــحنی طــــوری هســــتند 
ات وـــغکور در وـــتن گنـــدم خـــا ،حنـــابراین .وثـــل و ههاننـــد آن فـــراوان اســـت، ظصوصـــح  آن فـــرش و  آن نـــوع 

که در اداوه عکر وی وثال  . شوند وثلی وحسوب وی ، شود های دخگر 
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گندم کـه ظـروف و و، هـاپارطه، هاحسحاری اػ فرش، حجوحات، برنذ، وانند  سـاجلی 
 . گردد حا دستگاه حه صورت خكنواظت و ههانند تولحد وی

کــه حــه ســجب اظــتالف در ویژگی ،«قحهــی»شــیء خــا وــال  . 1515 مسأله هــا و  وــالی اســت 
که در ضلـب عرضـه و تقاضـا و اتی است  ات افراد آن )ونظور ظصوصح  رغجـت  ظصوصح 

 ؛ حاشد ت ویوتفاو، قحهت آن حا سایر اشحاء و ووارد وشاحه وعهوالً ، عقال تأثحر دارد(

هـای وعـدنی قحهتـی ههشـون اسـب و غالـب سـنا ،وانند حسـحاری اػ ححوانـات
وســتعهل  ءحســحاری اػ اشــحا فحــروػه و خــاقوت و نحــز، هــا( واننــد عقحــق)گــوهر ســنا

کــرده( کــار  ــا دســتگاه و حــهتولحــد اوهرطنــد  ،)دســت دوم و  ــۀ آن ح طــور خكنواظــت و  لح 
 1.ههانند بوده است

 دۀ وثلیاز بين رفتن وال غصج ش 
کرده اػ بين بـرود . 1516 مسأله که فرد غصب  گر والی را  « اوـوال وثلـی»طنانشـه اػ  ، ا

 2.حاخد وثل ههان وال را حه والكش حدهد، حاشد

گر وثاًل نوع  ،حنابراین کـردهاا کـافی اپرداظـت نـوع غحـر ، عالی برنذ را غصب  علـی  
 .  نحست
گر وـال غصـب شـده . 1517 مسأله کـه اػ بـين رفتـه اػ  ا  ولـی، حاشـد« اوـوال وثلـی»ای 

گردد کهحاب  تی وثل آن شیء  ۀ آن وهكن نجاشـد، پس اػ ود  که تهح  غاصـب ، طوری 
 .  حاشد ضاون قحهت آن وی

                                                           
که هر قطعه سـنا عق. 1 کـه در وـتن عکـر شـد )واننـد رنـاوثاًل اػ آنسا  اتی  ت، حـق اػ نظـر ظصوصـح  ، شـفافح 

پس هر قطعه سنا عقحـق ، های عقحق وتفاوت استهای ووضود در سنا( حا قطعات دخگر سنارگه
ات ایــن ســنا وگــر آنكــه ویژگی، رود شـیء قحهــی حــه شــهار وــی حــه ضهــت آنكــه حــا   هــا وــثالً هــا و ظصوصـح 

 ،سـاػی شـده و حـا دسـتگاه حـه صـورت خكنواظـت و ههسـان درآوـده های صنعتی بهساػی و وشاحهشحوه
که تعرخف وسألۀ قجل )وثلی( شاولش شود  .  طوری حاشد 

ه. 2 گر شیء وغکور پول حاشد )که شیء  ،الجت  کـه در وسـألۀ  ،اسـت( «وثلی اعتجـاری»ا آوـده « 5355»حكهـی 
عکــر « 753تــا  755»وســاجل  ،«دیــن»و توضــححات بيشــتر در ایــن حــاره در فصــل  شــوددر وــورد آن ضــاری وــی

 .  شده است
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هـای وصتلـف تغحيـر نهـوده و طنانشـه قحهـت وـال در ػوـانشاخان عکـر اسـت،  
کــن شــده خــاد خــا  کــه آن را حــه والــک ادا وی، غاصــب، ز ی  ضــاون ، کنــد قحهــت روػ

 1؛است
ــی را غ  ــیء وثل ــر ش گ ــابراین ا ــت آن حن ــب قحه ــه در روػ غص ک ــرده  ک ــب  هــزار  45ص

کـه اػ بـين  تووان بوده و آن شیء در دست غاصب اػ بـين بـرود و قحهـت آن در ػوـانی 
 ؛ تووان بوده است هزار 35رفته 
ــۀ آن غحــر وهكــن   تی در حــاػار ناخــاب شــده و تهح  گغشــت وــد  شــیء وــغکور پــس اػ 

حعـد اػ  ن برسـد و غاصـب حصواهـدهزار تووا 35گردد و قحهت آن تا روػ ناخاب شدن حه 
کـه در ، قحهت وال را حه صـاحجش حدهـد، آن گغشت ػوانی اػ ناخاب شدن در حـالی 

هــزار تووــان حــه  555الػم اســت ، هــزار تووــان رســحده حاشــد 555آن ػوــان قحهــت وــال حــه 
 . والک بپرداػد

کــه توضــحح آن در وســألۀ قجــل عکــر شــد . 1518 مسأله کهحــاب شــدن وــال  ، وعحــار در 
کــه وعهــواًل آن شــیء وثلــی را اػ خافــت نشــدن آن وــ ال در آن شــهر و شــهرهای وســاور 

 .  حاشدوی، دهندآنسا حه شهر وغکور انتقال وی
گــر در  . 1519 مسأله  ،وثــل وــال غصــب شــده در حــاػار ووضــود حاشــد« اشــحای وثلــی»ا

ـه و برگردانـدن آن حـه ، شـودفروظتـه وـی 2ولی حه قحهتی حـاالتر اػ قحهـت حقحقـی آن تهح 
 ؛ صاحب وال الػم است

گر تفاوت قحهت  خـاد حاشـد فـوق، نسجت حه قحهـت واقعـی آن وـال، ولی ا ، العـاده ز
ر وحسوب شـود ۀ وثل آن وال عرفًا غحر وقدور و وتعغ  که تهح  کـار واضـب ، طوری  ایـن 

 . گردد در وورد آن ضاری وی« 5355»نحست و حكن وسألۀ 
گر در  . 1511 مسأله ولی ، وثل وال غصب شده در حاػار ووضود حاشد« اشحای وثلی»ا

کــرده حاشــدقح کــاهش پيــدا  تحویــل دادن وثــل وــال )در وــورد غصــب غحــر اػ ، هــت آن 
                                                           

خاد شده حاشد. 1 کن شده و طه ز  .  طه قحهت وغکور 

 . ثهن الهثل. 2
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کــاهش ارػش آن کــافی اســت و والــک نهی 1پــول( اػ غاصــب ، توانــد وجلغــی را حاحــت 
 .  وطالجه نهاخد

کحلـوگرم آن  وثالً  کـه قحهـت هـر  گر خـک تـن بـرنذ را در ػوـانی  هـزار تووـان اسـت  45ا
کــرده و آن را اػ بــين بجــرد و ــا اخنكــه ارػش وــال  وثــل غصــب  ــه والــک ندهــد ت وــال را ح

کنــد و قحهــت آن  پرداظــت خــک تــن اػ ههــان بــرنذ  ،هــزار تووــان شــود 53کــاهش پيــدا 
کنــدفی اســت و والــک حــق  نــدارد قحهــت اوکــا ــه را اػ غاصــب وطالجــه  خــا عــالوه بــر ، لح 

خافــت خــک تــن بــرنذ ی وطالجــه نهاخــد، در کــاهش قحهــت آن اػ و  ،وجلغــی را ضهــت 
ر حاشد غاصبهرطند   .  در این تأظحر وقص 

وطالجۀ ظسارت تأظحر تأدخه خـا ضرخهـۀ دیرکـرد و واننـد آن حاحـت تـأظحر  ،ههشنحن
 .  در پرداظت دین وغکور ضایز نحست

در فــرض فــوق طنانشــه غاصــب قصــد ادای حــدهی را داشــته شــاخان عکــر اســت، 
که قحهـتوالک نهی، حاشد گرفتن آن تا ػوانی  ـه برگـرددت اوبـرنذ حـه حالـ تواند اػ  ، لح 

 . اوتناع ورػد
کــه غصــب شــده و اػ بــين رفتــه  . 1511 مسأله گــر وــالی  کــه « پــول»ا حاشــد و در ػوــانی 

کـــاهش خافتـــه حاشـــد، غاصـــب قصـــد دارد وثـــل آن را حـــه والـــک بپـــرداػد ، ارػش پـــول 
کافی است ه    ؛ پرداظت ههان وقدار اولح 

کاهش وغکور  ػۀ خـک بيسـتن وثاًل ارػش پول حـه انـدا؛ العاده زخاد حاشد فوق، وگر آنكه 
ه شود کـافی نجـوده وحنابر احتحاط  ،که در این صورت وجلغ اولح   واضب پرداظت آن وجلـغ 

کند، احتحاطحنابر   2.الػم است حا پرداظت وجلغ بيشتر حا والک وصالحه 
کــه اػ اوــوال وثلــی وحســوب وــی . 1512 مسأله گــر وــالی  گغشــت  - شــود ا حــه ضهــت 

ــی اػ ارػش بيفتــد - ػوــان خــا تغحيــر وكــان کل  کــه والــک را حــه  حــق   غاصــب، حــه  نــدارد 
کند گرفتن وثل    .آن الزام 

                                                           
که وثل اعتجاری وحسوب وی. 1  . شوددر وسأله حعد عکر وی ،شودحكن پول 
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کنـد ،حه عنوان وثـال کنـد و آن را وصـرف  گـر قطعـه خصـی را در تاحسـتان غصـب  ، ا
کــافی نحســت و والــک حــقبرگردانــدن وثــل آ گــرفتن آن اوتنــاع  ن در ػوســتان  دارد اػ 

گر فرد وقداری آب را در بياحان اػ فـردی غصـب ،ههحن طور است حكن  .ورػد کـرده  ا
کنار نهر آب حه والک تحویل دهد  . و بياشاود و حصواهد آن را در 

 توانند راضی شـوند و ونتظـروالک و غاصب وی، در فرض فوقشاخان عکر است، 
که وثل  ؛ وال غصب شده قحهتی داشته حاشد فرا رسد حهانند تا ػوان خا وكانی 

بپـــرداػد و  بـــر غاصـــب الػم اســـت قحهـــت وـــال را حـــه والـــک ،در غحـــر ایـــن صـــورت
نسـجت حـه قحهـت ػوـان ، گغاری آن حق  اوتناع اػ قجول ندارد و در وورد قحهت ،والک

فاق افتاده و ػوان خا وكان اػ بين رفتن آن و پـایين که غصب ات  ترین قحهتـی  خا وكانی 
ت داشـــته کـــه حـــا هـــن  1،کـــه وـــال غصـــب شـــده در آن وـــد  احتحـــاط واضـــب آن اســـت 

 .  وصالحه نهاخند

 ل غصج شدۀ قحهیاز بين رفتن وا 

کـرده و اػ بـين رفتـه . 1513 مسأله کـه فـرد آن را غصـب  گر شحجی   2«اوـوال قحهـی»اػ ، ا
 .  حاخد قحهت آن را حدهد، حاشد

کــرده  ـه طنانشــه قحهــت حـاػاری وــال حــه ضهـت اظــتالف عرضــه و تقاضـا فــرق  الجت 
قحهـت ػوـان ادا و قحهـت ، قحهت ػوـان ازبـين رفـتن، قحهت ػوان غصب وثالً ، حاشد

که شـیء غصـب شـده ، تفاوت داشته حاشدبين اخنها  وا غاصب حاخد قحهت وقتی را 
حـا ، هـاهرطند احتحاط وستحب است در وقـدار تفـاوت قحهـت ،بپرداػد، اػ بين رفته

 .  والک وصالحه نهاخد
که غاصب در  . 1514 مسأله حاخد حه صـورت ، ضاون است« اشحای قحهی»قحهتی را 

 .  بپرداػد« پول راخذ»

                                                           
کـه وـال غصـجی حعـد اػ آن - در وثـال فـوق - ترین قحهـتیينوعهواًل پا. 1 ـت و  ،آظـرین ػوـانی اسـت  اػ والح 

 .  شودارػش ساقط وی
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گر پول راخذ در شاخان عکر است،  وثل اخنكـه ، های وصتلف وتفاوت حاشدوكانا
کــه آن شــیء کــه وــال در آن شــهر اػ بــين ، پــول راخــذ در شــهری  غصــب شــده و شــهری 
کــه غاصــب در آن کنــد، رفتــه و شــهری  وظحفــۀ ، قصــد پرداظــت حــدهحش را دارد فــرق 

که وال در آنسا اػ بين رفته است  .  غاصب پرداظت پول راخذ در شهری است 
گر ،حه عنوان وثال غاصب سنا عقحقـی را در هندوسـتان غصـب نهاخـد و آن را  ا

و غاصـب حصواهـد حـدهحش  حه عراق ونتقل نهاخد و در آنسا عقحق وغکور اػ بين بـرود
 .  حاخد حدهحش را بر اساس دخنار عراق بپرداػد، را در ایران بپرداػد

ــــال غصــــب شــــده اػ  . 1515 مسأله ــــر و گ حاشــــد و قحهــــت آن در « اشــــحای قحهــــی»ا
وثــل اخنكــه قحهــت ضــنس در وكــان غصــب ، اشــته حاشــدهــای وصتلــف فــرق د وكان

که اػ بين رفته  455 هزار تووان و در وكان پرداظت قحهت  535هزار تووان و در وكانی 
کــاال ، هــزار تووــان حاشــد 555، حــه والــک کــه  ک قحهــت آن ضــنس در وكــانی اســت  وــال

کــه غاصــب و والــک در وقــدار هرطنــد  ،تلــف شــده اســت احتحــاط وســتحب اســت 
 .  ها حا هن وصالحه نهاخندهتتفاوت قح

گر در وسألۀ  . 1516 مسأله کـرده حاشـد ،«5353»ا گغشت ػوان تغحير  دو ، پول راخذ حا 
  :صورت دارد

که پدخد آوده .الف   ؛ در نوع پول حاشد ،تغحيری 
در دو وسألۀ  ،خک اػ این دو صورت حكن هر؛  تغحير در ارػش والی پول حاشد .ب 

 .  شود حعد عکر وی
گر  . 1517 مسأله در نـزد « وـال قحهـی»اصب حه ضهـت اػ بـين رفـتن که غ« پول راخذ»ا

ــف حــه پرداظــت آن اســت ی ووظ  کــرده و ایــن اوــر حــه ســجب ، و گغشــت ػوــان تغحيــر  حــا 
وـثاًل حعـد اػ اخنكـه وـال قحهـی اػ بـين رفتـه و غاصـب ضـاون ، تغحير در نوع پـول حاشـد

ً اػ اعتجـار سـاقط شـده و حـه ضـ، قحهت آن اػ پول راخذ شده کـال  ای طنانشه پـول راخـذ 
وظحفــۀ غاصــب پرداظــت پــول راخــذ در ، آن پــول ضدخــد دخگــری ضانشــحن شــده حاشــد

 .  حاشدػوان اداء آن حه والک وی
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که وال قحهـی در دسـت غاصـب اػ بـين رفتـه گر ػوانی  هـزار افغـانی  55وـثاًل ، پس ا
کشور افغانستان( ارػش داشته و پس اػ آن پول ضدخدی )افغـانی ضدخـد(  )واحد پول 

کــه ب گــردد  افغــانی  55، غاصــب حاخــد حاحــت آن وــال، افغــانی قــدخن حاشــد 5555رابــر راخــذ 
ــه والــک حدهــد ــا  55 ، طــه اخنكــه ارػش آن وــال در هنگــام ادا؛ ضدخــد ح افغــانی حاشــد خ

کهتر  .  بيشتر خا 
ــــه گــــر هنگــــام پرداظــــت وجلــــغ ،الجت  کــــاهش   ارػش پــــول نحــــز وــــثالً ، ا م  بــــر اثــــر تــــور 

 . شود کر ویحكن آن در وسألۀ حعد ع، حاشد کرده پيدا

گــر  . 1518 مسأله در « وــال قحهــی»کــه غاصــب حــه ضهــت اػ بــين رفــتن « پــول راخــذ»ا
ف حه پرداظت آن است  کـرده و تغحيـرنزدش ووظ  گغشـت ػوـان تغحيـر  ، پدخـد آوـده حـا 

کاهش قدرت ظرخد»وثل اخنكه در اثر ، در ارػش والی پول حاشد م و  ارػش والی ، «تور 
، حاشد ، ن اػ بين رفتن وال غصب شدهکهتر اػ ارػش آن در ػوا، پول در روػ پرداظت

کـه وـال غصـب شـده در روػ  در این صـورت غاصـب حاخـد عـالوه بـر پرداظـت قحهتـی 
 .  کاهش ارػش پول وغکور را نحز بپرداػد ، تلف داشته حه صورت پول راخذ

گــر فــرد وســحلۀ نقلحــه کــه اػ وـثاًل ا شــود غصــب وحســوب وــی« اشـحای قحهــی»ای را 
کــه قحهــت آن در روػ اػ ، ای اػ بــين بــروداثــر حادثــه نهاخــد و وســحلۀ وــغکور بــر در حــالی 

گغشـت طنـد سـال ارػش پـول راخـذ حـه ، وحلحون تووان بوده 35، بين رفتن ولی پس اػ 
گردد انداػۀ  ۀ آن  وحلحـون تووـان حـه  555در این صورت غاصـب حاخـد ، نصف ارػش اولح 

بيشـتر اػ ، رداظـت حـدهیوالک بپرداػد و طنانشه قحهت وسحلۀ نقلحه وغکور در روػ پ
   ؛غاصب نسجت حه پرداظت وجلغ اضافه ضاون نحست، وحلحون تووان حاشد 555

گـــر ارػش وـــالی پـــول در روػ پرداظـــت  ـــا ا کـــه وـــال ، او  بيشـــتر اػ ارػش آن در روػی 
وثــل آنكــه ارػش پــول در ػوــان پرداظــت حــه ، گــردد، اػ بــين رفتــه قحهــی غصــب شــده

گــردد انــداػۀ دو برابــر ارػش آن در روػ کــه  ،اػ بــين رفــتن وــال  احتحــاط واضــب آن اســت 
 .  غاصب حا والک نسجت حه تفاوت وغکور وصالحه نهاخند

گر  . 1519 مسأله کـه نـزد ، اػ بـين بـرود غصـب شـده« وـال قحهـی»ا تی  طنانشـه در وـد 
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کــرده و حعــد اػ آنحعضــی اػ صــفات و ویژگــی، غاصــب بــوده وــال اػ ، هــای وــال تغحيــر 
اػ ػوـان غصـب تـا ػوـان  - اظـتالف قحهـت وـال حاعـث، بين رفته و این تغحيـر ویژگـی

غاصب حاالترین قحهـت را )اػ ػوـان غصـب تـا ػوـان اػ بـين رفـتن وـال( ، گردد - تلف
 .  ضاون است

گر وثالً  ،حنابراین  سـاس آن ححـوان نـزد ، ححـوان طـاقی را غصـب نهاخـد، غاصب ا
کــاهش خاحــد و حعــد حهحــرد  قحهــت ػوــان، غاصــب الغــر شــده و قحهــتش حــه ســجب آن 

 ؛ طاق بودن را ضاون است
کنـــد ،ههشنـــحن  گـــر غاصـــب ححـــوان الغـــری را غصـــب  ســـاس آن ححـــوان نـــزد ، ا

، غاصــب طــاق شــود و قحهــتش حــه ســجب آن افــزاخش خاحــد و حــا ههــحن حــال حهحــرد
   1.غاصب قحهت ػوان طاق بودن را ضاون است

گـــر وـــال غصـــب شـــده اػ  . 1521 مسأله کـــه نـــزد « اشـــحای قحهـــی»ا تی  حاشـــد و در وـــد 
گرددویژگ، غاصب بوده که حاعث افزاخش قحهت آن  کند  ساس آن ، ی و صفتی پيدا 

ه برگردداػ بين رفته و قحهتش حه حالت او ویژگی اػ بـين ، و حعـد وـال غصـب شـده 2لح 
قحهــت ، طنانشــه غاصــب نســجت حــه ویژگــی اخســاد شــده نقشــی نداشــته حاشــد، بــرود

که وال  .  دارای ویژگی وغکور بوده است، ػوانی را ضاون است 

که غصـب شـده وـرخض بـودهوثاًل ا بهجـود خاحـد و ، سـاس نـزد غاصـب، گر ححوانی 
دًا بيهار شده و حهحرد ی قحهت هنگام سالوت آن را ضاون وی، حعد وسد     ؛حاشد و

گر پيداخش صفت در اثر رسحدگی غاصب حاصل شده  ا ا وثل اخنكه ححـوانی  ،او 
ــۀ وناســب طــاق شــود و ســاس حهحــرد ــا تغغخ کــرده ح کــه غصــب  ســت ایــن الػم نح، را 

کـه قحهـت ػوـان طـاقی  ،افزاخش قحهت را حدهد هرطند احتحـاط وسـتحب آن اسـت 
 .  آن را بپرداػد

                                                           
ک در قحهت ،حنابراین. 1  .  است« أعلی القحن و أحسن األحوال»گغاری  وال

حــه ، ب حــا قحهــت وــال در ػوــان تلــف برابــر بــوده و تفــاوت نــداردقحهــت وــال در ػوــان غصــ ،در ایــن وســأله. 2
که قحهت وال در ػوان غصب و تلف حا هن وتفاوت است  . ظالف وسألۀ قجل 
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 خارح شدن وال غصجی از دسترس غاصج 
گـر حــاػ . 1521 مسأله کـه غصــب شــده حــه وـالكش حــه حســب وعهــول   ا گردانــدن وــالی 

کـه عرفـًا اػ بـين رفتـه و تلـف شـده وحسـوب شـود ،وهكن نجاشـد خعنـی  - در صـورتی 
کنـد خـا وـاهی  - شهرده شود« لکوال حدون وا» وثل آنكه پرندۀ وحشـی اػ قفـس فـرار 

خا بيفتد    .شود احكام اػ بين رفتن وال در وورد آن ضاری وی، حه در

گـر قحهـی اسـت  - الػم است غاصب حدل آن ،حنابراین گر وثلی است وثـل آن و ا ا
 1.را حه والک بپرداػد - قحهت آن

که غصب شده حه حس . 1522 مسأله گر برگرداندن والی   ،ب وعهـول وهكـن نجاشـدا
اػ غاصــب ، ولــی عرفــًا تلــف شــده حــه حســاب نحاخــد )وثــل اخنكــه وــال غصــب شــده

گهشـده و اػ وحـل  آن اطـالع نداشـته حاشـد خـا فروظتـه شـده و اوكـان ددػ خده شـده خـا 
گرفتن اػ وشـتری گـر اػ  ،در ایـن صـورت، وضـود نداشـته حاشـد(، حاػگرداندن آن و پس  ا

ــأس و نا ــه دســت آوردن آن خ کــه ایــن ، وحــدی حاصــل شــوداح ــا ػوــانی  ــد ت غاصــب حاخ
گـر قحهـی اسـت قحهـت آن - طنحن اسـت حـدل آن گـر وثلـی اسـت وثـل آن و ا را حـه  - ا

   2؛والک حدهد

کــه دسترســی حــه وــال غصــب شــده وقــدور نجاشــدشــاخان عکــر اســت،  ، تــا ػوــانی 
تــًا  تــًا وــال   شــود و وــال غصــب شــدهوالــک حــدل وــغکور وــی صــاحب وــال ووق  نحــز ووق 

 . گرددغاصب وحسوب وی

که حدل دست والک است ،حنابراین تی  گر در ود  ، نهاء خا ونافعی داشـته حاشـد، ا
ق حه والک است ت برای اصل وال غصب شده نهـاء ، وتعل  گر در این ود  ههشنحن ا

ق حه غاصب است، خا ونافعی حاشد  .  وتعل 
                                                           

گغشـته بيـان  قحهـی غصـجی وربـوط حـه اػ بـين رفـتن وـال وثلـی خـا سایر احكـام ،طور ههحن. 1 کـه در وسـاجل 
گر وـال ،حنابراین .در این وورد نحز ضاری است ،شد کـاهش و افـزاخش ، غصـب شـده قحهـی حاشـد ا حكـن 

در وـورد آن ضـاری ، عکـر شـد« 5356»کـه در وسـألۀ ، ارػش پول اػ روػ اػ بين رفتن وـال تـا روػ پرداظـت آن
 . شود وی

 . نام دارد« حدل َحْحلوله»  اصطالحاً ، این حدل. 2
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گر نهای وغکور ه ا صل حه اصل وـال حاشـد )وثـل طـاقی ححـو، الجت  طنانشـه ، ان(وت 
توانــد بــرای دهــد و نهــیحاخــد آن را حــه صــاحجش تحویــل ، غاصــب حــه وــال دســت خاحــد

 .  عوضی اػ والک وطالجه نهاخد رشد وغکور

 ساير وساجل قحهی يا وثلی بودن وال غصج شده 

ات و وعـادن طنـد « قحهی»خا « وثلی» . 1523 مسأله بودن اشحای ساظته شده اػ فلز 
 : صورت دارد

کـار  .الف ـت ای اػ ارػش و اههت آنهـا در درضـهرفتـه در سـاظصـنعت و هنـر حـه  ح 
کــه ههــان ــان اســت، اســت  )واننــد اشــحای عتحقــه و  وــد  نظــر عقــال و وــورد رغجــت آن

کــه  کارهــای هنــری حــدخع  کــه ضــزء آثــار حاســتانی هســتند خــا اظتراعــات تــاػه خــا  قــدخهی 
ن در وــورد آ« وــال قحهــی»احكــام  ،در طنــحن وــواردی، حاشــند( نظحــر ویکهحــاب خــا بــی

 .  شودضاری وی
گونه .ب کار رفته در ساظت آنها حه  که در وـورد  صنعت و هنر حه  گفتـه « الـف»ای 

کـه  - طنانشه وثل و وانند آن فراوان حاشد، در این صورت؛ نجاشد، شد حه توضـححی 
کارظانــه - گغشــت« 5352»در وســألۀ  در ، هــاواننــد ظــروف و اضنــاس تولحــد شــده در 

 .  شوددر وورد آن ضاری وی« لیوال وث»طنحن وواردی احكام 
کار رفته در آن حاشد و هحأت و  ،ارػش وال غصب شده .ج ۀ حه  فقط حه سجب واد 

« وثـل»غاصـب فقـط ضـاون  ،در این وورد؛ اصاًل ارػش والی نداشته حاشد، شكل آن
کار رفته در آن ویواد    .  حاشدۀ حه 

وــال  ،صــورتدر ایــن ؛ وــال غصــب شــده ضــزء هــحر خــک اػ وــوارد قجــل نجاشــد .د
ه « قحهـــی»و حـــه لحـــاظ شـــكل و هحـــأتش « وثلـــی»، اشغصـــب شـــده حـــه لحـــاظ وـــاد 

ل و غحـر  واننـد حسـحاری اػ انـواع زیـور، شودوحسوب وی آالت طـال و نقـرۀ نـو )دسـت او 
 .  وستعهل خا شكسته(

که وػن آن دو وثقال ،حه عنوان وثال گردنجند طالیی  گر فردی  « د»و اػ قسـن  - اسـت ا
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کنـد - دآخ حه حساب وی کـه اػ بـين بـرود، را غصـب  ضـاون دو وثقـال طـال و ، در صـورتی 
گردنجنـد وـغکور و  - عالوه بر آن قحهت هحأت و شكل آن خعنی وا حه التفاوت بين قحهت 

 . حاشدوی - طالی حكار رفته در آن

گر فرد شحجی وانند قطعـه طـالی سـاظته شـده . 1524 مسأله گوشـواره خـا  - ا ههشـون 
کنــد - النگــو کــار رفتــه در آن اػ بــين بــرودو در نــزد را غصــب  ، ش هحــأت و صــنعت حــه 

کند، ولی اصل آن شیء حاقی حاشد گوشواره خا النگو را شكسته خا عوب  حاخـد آن ، وثاًل 
کــار رفتــه در آن ــه  ــه صــاحجش حدهــد و طنانشــه هحــأت و صــنعت ح ارػش وــالی ، را ح

کاهش قحهت آن را حه والک بپرداػد، داشته  .  ضاون آن است و حاخد وقدار 
کند تا آن را وثـل صـورت اوتواند غاصب را و والک نهیشاخان عکر است،  ـه لزم  لح 

ل  گــر غاصــب بــرای اخنكــه تفــاوت قحهــت را ندهــد حاضــر شــود آن را وثــل او  حســاػد و ا
کند، حساػد  .  والک وسجور نحست قجول 

گر وال غصب شده اػ  . 1525 مسأله کـار « اشحای وثلی»ا بوده و هحأت و صنعت حـه 
ت( و حالت او)وانند صلححرام حاشد  رفته در آن ۀ وال در ب نهاد وعروف وسححح  لح 

کـار رفتـه در آن حـاقی حهانـد ه حـه  ی الػم اسـت ، نزد غاصب اػ بين برود و فقط وـاد  بـر و
ۀ حاقحهانده را حـه صـاحب وـال برگردانـد و نسـجت حـه اػ بـين رفـتن هحـأت خـا  ههان واد 

 .  صنعت آن ضاون نحست

گر صلحب وغکور اػ ضن ،حنابراین رد ال حاشـد و در نـزد غاصـب شكسـته و ظـس طـا
 .  کافی است ههان طالی شكسته را پس دهد، شود

ً در نزد غاصب اػ بين بـرود و تلـف شـودشاخان عکر است،  کال  گر آن شیء  ی ، ا بـر و
کار رفته در آن را حه والک بپرداػد ه حه  و ضـاون هحـأت خـا صـنعت  الػم است وثل واد 

 .  حاشد آن نهی

گر . 1526 مسأله که وثاًل اػ دو قسـهت تشـكحل شـده و  انسان طحزی ا کرده  را غصب 
کهتــر اػ قحهــت آنهــا در صــورت حــا هــن بــودن  قحهــت هــر خــک اػ آنهــا حــه گانــه  طــور ضدا

ــرود، حاشــد ــين ب ــی اػ آنهــا اػ ب ــزد غاصــب خك طنانشــه آن ، )واننــد دو لنگــۀ در( و در ن
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   ؛حاخد وثل آن را حه والک برگرداند، شیء وثلی است
گر وال وغکور ا ا که اشـحای قحهـی  1،قحهی حاشد او  وثل آنكه دری را غصب نهاخد 

حه  - و قحهت هر لنگه، وحسوب شده و قحهت دو لنگۀ آنها حا هن خک وحلحون تووان
بـر غاصـب الػم اسـت ، هزار تووان حاشد و خكی اػ آنها نزد او اػ بين برود 355 - تنهایی

 .  حه والک بپرداػد هزار تووان 555لنگۀ حاقحهاندۀ در را حه انضهام وجلغ 
کــه فقــط خكــی اػ دو لنگـۀ در ،حكـن عکــر شــده را غصــب نهاخــد و نــزد او  در وـوردی 

 . شودتلف شود نحز ضاری وی

o زياد شدن ارزش وال نزد غاصج 
که غصب شده . 1527 مسأله گر ارػش والی  که غاصب نسجت حـه آن ، ا کاری  بر اثر 

 : سه صورت دارد، بيشتر شود، انسام داده

خـاد شـدن ارػش وـ .الف کـرده، الز کـه غاصـب در آن اخسـاد  ، بـر اثـر تغحيـری حاشـد 
کـار بـرده حاشـد گنـدم غصـجی را آرد ، حدون آنكه شـیء دخگـری را در آن حـه  وثـل اخنكـه 

کاووای غصجی لجاس بجافد گوشواره حساػد، کند خا حا   . خا حا طالی غصجی 
خاد شدن ارػش وال .ب کار بـرده اسـ، ز که غاصب در آن حه  ، تبر اثر شحجی حاشد 

کند، وثل اخنكه در ػوحن غصجی  .  نهالی حكارد خا ساظتهانی حنا 

خاد شدن ارػش وال .ج که غاصب آن را حا وـال غصـب شـده ، ز بر اثر شحجی حاشد 
 ؛ وثل اخنكه لجاس خا وسحلۀ غصجی را رنا نهاخد، آوحصته است

 . شوددر وساجل حعد عکر وی ،خک اػ این اقسام احكام وربوط حه هر
گــر وــال غصــ . 1528 مسأله ل در وســألۀ قجــل حاشــدا وــثاًل فــرد حــا  ، ب شــده اػ وــورد او 

کرده که غصب   : دو صورت دارد، گوشواره حساػد، طالیی 

 ،در ایـن صـورت؛ «وـال را حـه ههـحن صـورت پـس حـده»: صاحب وال حگوخد .الف
کشــحده حاخــد وــال را حــه ههــان صــورت حدهــد و نهــی کــه  اضــرت ، توانــد بــرای ػحهتــی 

                                                           
که ناخاب شده و تهح. 1  . حاشد ،وثل آن وهكن نحست ۀخا شیء وثلی 
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لش در آوردحگحرد و نحز حق  ندارد ح   ؛دون اضاػۀ والک آن را حه صورت او 

گر غاصب حدون  ـه خـا حـه شـكل ولی ا دخگـری  اضاػۀ والک آن را وانند صـورت اولح 
ی نسجت حه تفاوت قحهت بين دو حالت وحل  اشكال است ، در آورد ضاون بودن و

 .  و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

ل در آوری حاخــد آن»: صــاحب وــال حگوخــد .ب  ،در ایــن صــورت؛ «را حــه صــورت او 
ی اػ ایـــن درظواســـت هـــدفی داشـــته حاشـــد الػم اســـت غاصـــب آن را حـــه ، طنانشـــه و

لش در آورد و در این فرض کـه در آن  ،صورت او  ی ضاون قحهت هحأت خـا صـنعتی  و
 ؛نحست، حكار برده

ل  اػ قحهـــت ، ولــی طنانشــه قحهـــت آن شــیء حـــه واســطۀ تجــدیل آن حـــه حالــت او 
ها لح  کهتر شود و   .  غاصب حاخد تفاوت آن را حه صاحجش بپرداػد، اش 

گـــر وـــال غصـــب شـــده اػ وـــورد  . 1529 مسأله وـــثاًل ، حاشـــد« 5345»در وســـألۀ  «ب»ا
کرده درظت حكارد که غصب  درظت و وحوۀ آن وال ظود اوسـت ، غاصب در ػوحنی 

کـه درظـت در ػوـحن او حهانـد ـانی و  - و طنانشه صاحب ػوحن راضی نجاشد  طـه وس 
کـرده حاخـد فـورًا درظـت ظـود را هرطنـد  - ا پرداظت اضـرت آنطه ح کـه غصـب  کسـی 

   .ضرر نهاخد اػ ػوحن حكند

ــر آن ــد اضــارۀ ػوــحن را ،عــالوه ب ــه صــاحب ػوــحن بپــرداػد و  1حاخ ت غصــب ح در وــد 
کند ظرابی که در ػوحن پدخد آوده را درست  ر نهاخـد و ها را پـوثاًل ضای درظت، هایی 

گر حه سجب اخنها قحهت  کهتـر شـودا لش  حاخـد تفـاوت آن را هـن حـه وـالكش ، ػوحن اػ او 
 .  بپرداػد

کـه ػوـحن را حـه او تواند صـاحب ػوـحن را وغاصب نهیشاخان عکر است،  کنـد  لـزم 
که صاحب ػوحن نحز نهی، حفروشد خا اضاره حدهد ند غاصب را حـه فـروش توا ههشنان 

ی و  .  لزم نهاخددرظت حه و

گر در وسأله قجل صاحب ػوحن ر . 1531 مسأله که وـثاًل درظـت در ػوـحن ا اضی شود 
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اػ وقتـی  1آن ػوـحن را ۀولی حاخد اضـار؛ بر غاصب الػم نحست درظت را حكند، او حهاند
ی بپرداػد که صاحب ػوحن راضی شده حه و کرده تا وقتی     .که غصب 

گــر صــاحب ػوــحن نســجت حــه اداوــۀ حقــای درظــت در ػوــحنشــاخان عکــر اســت،   ، ا
انی راضی حاشد حه گـر رضـاخت  غاصب پرداظـت اضـارهبر ، طور وس  بهـا الػم نحسـت و ا

والک ونوط حه انعقاد قرارداد اضاره خا پرداظت اضـرت الهثـل حاحـت حقـای درظـت در 
 .  غاصب حاخد حسب توافق حا والک عهل نهاخد، ػوحن حاشد

گـــر وـــال غصـــب شـــده اػ وـــورد  . 1531 مسأله وـــثاًل ، حاشـــد« 5345»در وســـألۀ  «ح»ا
کندپارطه کرده رنا  که غصب  کار رفتـه در آن ِضـرم نداشـته  ،ای را  طنانشه رنا حه 
کـردن لجـاس و پارطـه ایـن طنـحن اسـت - حاشد کـه غالجـًا در رنـا  حاخـد  - ههـان طـور 

خافــت اضــرت رنگــرػی خــا هزخنــۀ ظــوِد  گردانــد و حــق  در پارطــه را حــه ههــان صــورت حــاػ 
  .رنا را ندارد

بين بردن  حق  اػ، در این صورت غاصب حدون رضاخت والکشاخان عکر است،  
کـه در نولـی والـک وـی، رنا پارطه را نـدارد ی را حـه توانـد حـه ضهـت هـدفی  ظـر دارد و

کردن رنا و ک  گر بر اثـر آنپا حاخـد ظسـارت ، آسـحجی حـه پارطـه وارد شـود، لزم نهاخد و ا
کردن کـاهش خافتـه حاشـد، آن را حه والک بپرداػد و طنانشه بر اثر رنا  ، قحهت پارطـه 

 .  آن )أرش( را حه والک بپرداػدفت قحهت غاصب حاخد ا

o رشد و وحصول وال غصج شده و ونفعت حاصل از آن 
کرده . 1532 مسأله که غصب  گر انسان حغری را  ، آخـدحه دست  حكارد و وحصولی، ا

ــق ــغر ح ــاحب ح ــه  ص ی وطالج ــغر را اػ و ــوض ح ــا ع ــرد خ ــب حگح ــت را اػ غاص دارد زراع
 .  حاشد زراعت وال غاصب وی، نهاخد و طنانشه عوض حغر را حگحرد

کنـد و اػ آن ،ههحن طور  گر انسان تصـن ورغـی را غصـب  ـد شـودضوضـه، ا ، ای وتول 
توانـد ضوضـه را حگحـرد خـا عـوض تصـن وـرع را اػ غاصـب وطالجـه صاحب تصن ورع وـی
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 .  حاشد ضوضه وال غاصب وی، نهاخد و طنانشه عوض تصن ورع را حگحرد
کنــد و آب انگــور وــغکور تجــدیل  ،ههشنــحن گــر آب انگــوری را غصــب  حــه شــراب ا

ل شودساس حه سرکه و، گردد گـرفتن سـرکه خـا وطالجـۀ عـوض ، صاحب وـال، جد  بـين 
 . آب انگور حق  انتصاب دارد

گر . 1533 مسأله ه ا کند و اػ آن بـرای تلقـحح ححـوان وـاد  ای  فرد ححوان نری را غصب 
ه کار حش  د شود استفاده نهاخد و حا این  ق حه، ای وتول  ه وغکور وتعل  صاحب ححوان  حش 

ه بوده  و بر غاصب الػم است اضرت الهثل استفاده اػ ححوان نـر بـرای تلقـحح را حـه واد 
 .  صاحجش بپرداػد

o غصج وال از غاصج 

گر . 1534 مسأله که غصب شده ا ط خک خا طند غاصب دخگر دسـت حـه توس ،والی 
کنــد و فــرد دخگــری آن را اػ غاصــب 1،دســت شــود ، وثــل آنكــه فــردی وــالی را غصــب 

وی آن وال را اػ، غصب نهاخد کند و حعد فـرد  ساس شصص سو  م غصب  غاصب دو 
کرده و وال وغکور در نزد نفر طهارم تلـف شـود م غصب   2،دخگری آن را اػ غاصب سو 

گـرفتن حـدل )وثـل خـا  ههه ضاون وی کدام اػ آنان براى  حاشند و والک حق  دارد حه هر 
که قجاًل     .عکر شد( رضوع نهاخد قحهت آن حا توضححاتی 

که وی  کرده و حا تقسـحنهار نفر خا سه خا دو نط تواند حه هر ههشنان   فر اػ آنان رضوع 
ى خا حا تفاوت  .  حدل وال غصب شده را وطالجه نهاخد، وساو

ــا حكــن ؛ حكــن رضــوع والــک حــه غاصــجحن در وســألۀ قجــل عکــر شــد . 1535 مسأله او 
 : طند صورت دارد، خكدخگر غاصجحن نسجت حه

که وال در نـزد والک عوض وال ظود را اػ فرد طهارم )در وثال وسألۀ قجل .الف   )
ی حق  رضوع حه سایر غاصجحن را ندارد؛  او تلف شده وطالجه نهاخد  . در این صورت و
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خافــت  .ب ــزد او تلــف شــده در کــه وــال در ن ــردی  ــر ف والــک عــوض وــالش را اػ غح
ی وی، نهاخد خافت غراوت حـه فـردو کـه  - خـا فـرد طهـارم، حعـد اػ ظـودش تواند برای در

کندر - وال در نزد او تلف شده  .  ضوع 
کنــد کــه حــه فــرد حعــد اػ ظــودش رضــوع  ــه در صــورتی  آن فــرد نحــز در صــورت ، الجت 

کــه وــال در نــزد او  - خــا نفــر طهــارم، توانــد حــه نفــر حعــد اػ ظــودشوــی، پرداظــت غراوــت
 1.رضوع نهاخد - تلف شده

o خريد وال غصجی 
گــر . 1536 مسأله حصــرد و تحویــل  آن را، وــالی انســان حــدون اطــالع اػ غصــجی بــودن ا
خافت وال ظود و ههحنالک ویو، حگحرد کـه  تواند برای در طور ونافع آن حا توضـححی 

ـــدار نحـــز در صـــورت ، عکـــر شـــد« 5275»در وســـألۀ  ـــد و ظرخ ـــدار وراضعـــه نهاخ ـــه ظرخ ح
 ؛ تواند حه غاصب رضوع نهاخد وی، پرداظت غراوت

گر ظرخدار وـی کـه وـال غصـجی اسـتولی ا کـه حـه ، دانسـته  خافـت غراوتـی  بـرای در
   ؛تواند حه غاصب رضوع نهاخدنهی، هوالک پرداظت

ه کـه حـه فروشـنده )غاصـب( دادهدر هر صورت ظرخدار نحز وی ،الجت   ،تواند پـولی را 
ی وطالجه نهاخد  .  اػ و

وحلحـون  555در وقابـل ، فردی واشحن غصجی را حدون اطالع اػ غصب بـودن آن :هثال
گرفته  حـه ،کور سـرقت شـودطنانشه پـس اػ خـک وـاه واشـحن وـغ، تووان ظرخده و تحویل 

کــه اوكــان دســت گونــه  خــابی حــه آن وضــود نداشــته حاشــد )در حكــن تلــف( و ایــن در  ای 
کــه واشــحن وــغکور ـــکــه ش - حــالی حاشــد  ـــیء قحهــی وحسـ ـــش وب وــیـ ـــدر هنگ - ودـ ام ـ

ـــسرق ــان ارػش داشت 545، تـ ــون توو ـــوحلح ــرتـ ـــالهث ه و اض ـــل استفـ ـــادۀ خـ ــاه اػ آن کـ ، و
کـرده و ـــدار وراضعـــدر ایـن صـورت طنانشـه والـک حـه ظرخ ، حاشـد ک وحلحون تووـانــخ ه 
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گرفتـــتوان دار ویـــظرخ، ردــت حگحــوحلحون تووان غراو 545 ون ـــوحلح 555ن ـــد عـالوه بـر پـس 
که حه غاص که حه والـک داده را نحـز اػ  545  عوض، ب دادهــتووانی  وحلحون تووان غراوتی 
 ؛ وی درخافت نهاخد

گر ا ا ا وحلحـون تووـان غراوتـی  545تواند  نهی، ػ غصجی بودن واشحن اطالع داشتهاو 
ی حگحرد و فقط وی که حه والک داده اػ و کـه حـه فروشـنده  555تواند را  وحلحون تووانی را 

ی وطالجه نهاخد  .  )غاصب( داده اػ و

 غصج وال وقفی 
گــر وــال غصــب شــده وق . 1537 مسأله خــا « عــام»فــی بــوده و ووقــوف علحــه عنــوان ا

که بر فقرا خا اطعام آنان وقف شده 1،دحاش« ضهت» غاصب حاخد آن را حـه ، وانند والی 
کن شــرع  ــی نــدارد حــه حــا ی ظاص  گــر وتــول  ی تحویــل دهــد و ا ی ووقوفــه خــا وکحــل و وتــول 

 .  حدهد
گر آن را حه حعضی اػ افراد ووقوف علحه حدهد ،حنابراین وثل آنكـه وـال را حـه خكـی ، ا

 .  حاشد هشنان ضاون ویکافی نحست و ه، اػ فقرا تحویل دهد
گر ه ا طنانشـه غاصـب دسـت اػ ، ل و وانند آن غصب شودوسسد خا ظحاحان خا پ الجت 

کافی است گغارد   . غصب آن بردارد و آن را حه حال ظود برای استفادۀ عهوم حاقی 
ــا طنانشــه  ب خــا دانشــسوخان شــده او  کــه وــثاًل وقــف طــال  غصــب ، ودرســۀ وقفــی 
ی ظـاصم غاصالػحنابر احتحاط  ،شود ی و در صـورتی  ب حاخد آن را حه وتـول  خـا وکحـل و

ی نـدارد کن شـرع تحویـل دهـد و تنهـا دسـت برداشـتن و تصلحـۀ وكـان  ،که وتول  حـه حـا
کن بـوده کـه هنگـام غصـب در آن سـا ب خـا دانشـسوخانی  انـد و ضـزء ووقــوف بـرای طـال 

کنـون در هنگـام تحویـل نحـز علحهن وحسـوب وی اػ اسـتحقاق اسـتفاده  شـدند و هـن ا
 .  وحل  اشكال است، وكان وغکور را دارند
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ــا عــام . 1538 مسأله ــر آنشــه غصــب شــده اػ ووقوفــات ظــاص خ گ  - غحــر وســسد - ا
 .  شود تهام احكام غصب غحر ووقوفات در وورد آن نحز ضاری وی، حاشد

کند  گر شصص وسسدی را غصب  ا ا گناه بزرگی ورتكب شـده اسـت  ،او  هرطند 
کرده و دست اػ غصب بردارد وحـدودۀ »ولـی نسـجت حـه ظصـوص ػوـحِن ، و حاخد توحه 

 ؛ حاشدضاون نهی 1«اصلی وسسد
ــر آن )وحــدودۀ اصــلی وســسد(  ،حنــابراین ت غصــب ب کــه در وــد  وارد ضــررهایی 

ت ، را ضــاون نحســتشــده  ــد  ــل ػوــحن وــغکور در آن و ــحن ضــاون اضــرت الهث ههشن
 ؛حاشد نهی
ــه ػوــحِن غحــر   ــا نســجت ح ســایر و نحــز حنــای وســسد و « وحــدودۀ اصــلی وســسد»او 

 .  حاشدووقوفات ثاحت وی صبتهام احكام غ، هاقسهت
ی در ػوـحنشاخان عکـر اسـت،  کـه حـا اعن وتـول  هـای ووقوفـه )وثـل وقـف وسـاضدی 

حكــن وســسد شــرعی را نــدارد و در صــورت ، شــودآســتان قــدس رضــوی( احــداث وــی
 .  شودآن ضاری وی  احكام غصب سایر ووقوفات در وورد، غصب
کسی در وسسد ضایی . 1539 مسأله گر  طنانشـه دخگـری او را ، را بـرای ظـود حگحـرد ا

که اػ آنسا استفاده نهاخد کند و نگغارد  ی را غصب ، اػ آن وحل  بيرون  هرطند حق  و
کار وحسوب وی گناه  حاشـد و نهـاػش در ولی نسجت حه آن ضاون نهـی، شودنهوده و 

 2.حاشد آن وكان صححح وی

o گذاشته شده گرو  که   غصج والی 

گــر رهــن دهنــده و رهــن  . 1541 مسأله گرویــی، گحرنــدها در نــزد رهــن ، قــرار حگغارنــد وــال 
وی حاشـد، گحرنده توانـد آن شـیء را قجـل اػ آنكـه  رهـن دهنـده نهـی، خا در نـزد شـصص سـو 

                                                           
« 4»اورقی پـ، «335» صـفحۀ ،«وقـف»در ضلـد طهـارم، فصـل « وحدودۀ اصلی وسـسد»توضحح بيشتر در وورد . 1

 . شودعکر وی

ل وسألۀ . 2 که در ضلد او  گـرفتن در وسـاضد در ههـان ضلـد .عکر شد« 5556»ههان طور   ،تفصحل احكام ضـا 
 . آوده است «و حعد اػ آن 5555»وساجل 
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 . حدون رضاخت وی پس حگحرد و طنانشه پس حگحرد حاخد فورًا برگرداند، طلب او را حدهد

گغاشته ،ههشنحن گرو  کسی  که نزد  گر دخگری غصب ، اند  والی را  خـک  هر، کندا
گحرنده وـی تواننـد آن وـال را اػ او وطالجـه نهاخنـد و طنانشـه آن  اػ صاحب وال و رهن 

گرو است، وال را اػ او حگحرند  .  حاػ هن در 

 های وربوط به اصالحات اراضی و وانند آن حکن زوحن 

o گرفته ک اصالحات اراضی در اختحارش قرار  که وستقحهًا اوال کسی   تصّرف 
کـه ػوحنکشاورػان و سایر  . 1541 مسأله کـی اقشاری  هـای  ههشـون ػوحن - هـا و اوال

ک - وربوط حه اصالحات اراضی   وسـتقحهاً ، حدون رضاخت وـالكحن وسـلهان آن اوـال
گرفته فات والكانـه نسـجت حـه ، در اظتحار آنان قرار  برای استفاده خا فروش و سایر تصـر 

، و در صـــورت فـــوت والـــک - حاخـــد حـــا وصـــالحه و واننـــد آن رضـــاخت والـــک، ػوـــحن
ی کنند - رضاخت وارثحن و کسب   1.را 

حـا هرطنـد  - طنانشـه اوكـان دسترسـی حـه والـک شـرعی ػوـحنشاخان عکر اسـت، 
ــص ــافتن والــک آن وــأیوس حاشــد - ضســتسو و تفح  ــرد اػ خ ػوــحن ، وضــود نداشــته و ف

کن شـرع وغکور حكن وال وسهول الهالک را دارد و وی توان برای اصالح اور آن حه حـا
 2.وراضعه نهود

o ک وربوط به اصالحات اراضی   ريد بدون واسطۀخ  اوال
های اصالحات اراضی )کـه حـدون  هایی ههشون ػوحن ولک 3ظرخدن . 1542 مسأله

گرفتـه( کـه ػوحن، رضاخت والک وسلهان آن در اظتحار فرد قـرار  کسـی  هـای وـغکور  اػ 

                                                           
 . شودتهاوی احكام غصب ضاری وی ،در این وورد. 1

که در  ،در این حاره. 2  .  وراضعه شود، دهعکر ش «4»پاورقی ، «455» صفحۀحه توضححی 

ک ولک. 3 حعد اػ طریق قراردادهای دخگـر )غحـر  های وغکور در این وسأله و دو وسألۀ  این حكن در وورد تهل 
ت آن - وانند صلح و هجه ،اػ ظرخد و فروش(  . نحز ضاری است - حا رعاخت شراخط صح 



    / آور ضهان اوور سایر و غصب 

گرفتـــه ـــا ، وســـتقحهًا در اظتحـــارش قـــرار  ـــدار خقـــحن خ کـــه ظرخ در صـــورتی ضـــایز اســـت 
ـک ػوـحن ضلـب اطهحنان داشته ح اشد فروشنده رضاخت والک اصلی ػوحن را در تهل 

نه )دو ورد عادل( بر این اور شهادت دهند    1؛کرده است خا بي 

گر در این اور شک ا ا ک آن ضـایز نحسـت ،داشته حاشد او  گـر حـدون  2ظرخد و تهل  و ا
حكـــن وســـألۀ قجـــل در وـــورد آن ضـــاری  ، آن را ظرخـــده، احـــراػ رضـــاخت والـــک اصـــلی

 .  دشو وی

o ک وربوط به اصالحات اراضی  خريد با واسطۀ اوال
هــای اصــالحات  هــایی ههشــون ػوحن حكــن ظرخــدن حــا واســطۀ ػوحن . 1543 مسأله

گرفتــه کــه حــدون ضلــب رضــاخت والــک وســلهان آن در اظتحــار افــراد قــرار  در  ،اراضــی 
 : شود قالب خک وثال توضحح داده وی

کنحد ػوحن در اظتحار  د»فرض  گرفته و « وحه  د»را اػ آن « علی»قرار  ظرخـده « وحه 
کـه ، حصـرد« علـی»حصواهـد ػوـحن را اػ « حسحن»طنانشه  ، است « حسـحن»در صـورتی 

کـرده و رضـاخت والـک را « علـی»احتهال وعقول حدهـد  قجـل اػ ظرخـد ػوـحن ضسـتسو 
کــرده اســت ــک ظــود بــر ػوــحن ضلــب  ل )علــی( را  وی 3،نســجت حــه تهل  توانــد ظرخــدار او 

حصرد و سـؤال و تحقحـق در ایـن حـاره هـن الػم نحسـت و تـا والک دانسته و ػوحن را اػ او 
که ظالف آن ثاحت نشده ت ضاری وی، ػوانی     ؛شود برای او آثار ولكح 

گــر  ـا ا در وثــال حــاال خقــحن خـا اطهحنــان داشــته حاشــد رضــاخت والــک حــه « حســحن»او 
که توضحح داده شد وگـر در ؛ حـق  نـدارد ػوـحن وـغکور را حصـرد ، ضلـب نشـده ، صورتی 

 .  ورد وسألۀ حعدو

                                                           
عـای غاصـب بـر ضلـب رضـاخت در این وورد ضاری نهـی« خد»قاعدۀ . 1 خـد »والـک ػوـحن و تجـدیل گـردد و اد 

ی عا ثاحت شود، شودپغیرفته نهی« خد والكانه»حه « غاصجانۀ و  .  وگر آنكه اػ طریق وعتجری این اد 

 .«5322»وگر در وورد وسألۀ . 2

که  حه. 3 ک آن است  ی وال کل  ط « حسحن»طور  والكانـه ، بـر ػوـحن اػ احتـدا «علـی»احتهال عقالیی حدهد تسـل 
 . شودضاری وی« خد»قاعدۀ  ،و در این صورت بوده است)غحر غاصجانه( و صححح 
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o کببه بببر اسبباس تقلحببد صببححح کسببی  هببای اصببالحات  خببود را والببک زوحن، خريببد از 
 داند اراضی وی

ی شـرعًا ضـایز اسـت )فقحـه و وستهـد ضـاوع  . 1544 مسأله کـه تقلحـد اػ و گـر فقحهـی  ا
ـک اوـوالی ههشـون ػوحن، الشراخط( ت تهل  هـای  حسب ووازین شرعی حكن حه صح 

کشـاورػان  ـی داده و وربوط حه اصـالحات اراضـی بـرای  خـا سـایر اقشـار حـا شـراخط ظاص 
ــد آن وستهــد بــوده و بــر اســاس آن حكــن و حــا رعاخــت شــراخط و ضــواحط ، فروشــنده وقل 

ــک نهــوده اســت، وربوطــه ــد آن وستهــد نحســت - ظرخــدار، ػوــحن را تهل  هــن  - کــه وقل 
کند وی ی را والک شناظته و ػوحن را اػ او ظرخداری     ؛تواند و

ــه ــدار احتهــال عقالیــی دهــد وستهــد ایــن حكــن در صــور ،الجت  کــه ظرخ تی اســت 
ک اووال وغکور نهوده است ،وغکور ت تهل   .  حسب ووازین شرعی حكن حه صح 

 1آور اوور ضهان

 ضهان يد 
که ووضب ضـهان وـی . 1545 مسأله کـه اوـوال دخگـران  شـودخكی اػ اووری  آن اسـت 

ی اشتجاه ،حه ناحق که در اداوه عکر وی - هرطند اػ رو و  تحاردر اظ - شودحا توضححی 
گحــرد ف انســان قــرار  « ضــهان َخــد» اصــطالحاً ، گونــه وــوارد ضــهان در این؛ تحــت تصــر 

 ؛ شود ناوحده وی

نــدارد و شــاول وــوارد دخگــر نحــز  2«غصــب»اظتصــاص حــه وجحــث  ،ایــن ضــهان
 ؛گردد وی

ر اخنكــه وــال ظــودش اســت بپوشــد و حعــد   کســی را حــه تصــو  کفــش  وثــل اخنكــه فــرد 

                                                           
در  ، شـود و برظــی دخگــر اػ ایــن اوــور و وصــادیق آنهــا آور اشــاره وی حــه برظــی اػ وــوارد ضــهان ،در ایـن حصــش. 1

خه»، «ودخعه» ، «اضاره»، «ظرخد و فروش»ضهن وجاحث دخگری ههشون   .  آوده است «دخات»و  «عار

 . «عدوانی»خد . 2



    / آور ضهان اوور سایر و غصب 

کفش شصص دخگری بود ف در آن را نداشتهوعلوم شود  که اضاػۀ تصر  کـاالیی را  ه  خـا 
کـاال غصـجی اسـت خه حگحـرد و حعـد وعلـوم شـود آن  کـاالیی را ظرخـده و  اػ فردی عار خـا 

ت نجوده و حاطل استحعد وی  1.فههد وعاوله دارای شراخط صح 
در برظی ووارد وال حا وضود اخنكه حه وضه شرعی در اظتحـار انسـان قـرار  ،ههشنحن

ــه ــالو ،گرفت ــو و ــاهی در حف کوت ــا  ــاػ خ ــر وس ف غح ــر  ــت تص ــه ضه ــی ح ــه آن ، ل ــجت ح نس
و « 5452»وســـــألۀ « ودخعـــــه»واننـــــد آنشـــــه در فصـــــل  2کنـــــد پيـــــدا وی« ضـــــهان خـــــد»

خه»فصل  .  عکر شد« 5435»وسألۀ « عار
ه»شاول « ضهان خد»شاخان عکر است،  ه»و « اوانات والكح  کـه فـرد « اوانات شـرعح 

ر در هر وو کرده نهیحسب وظحفۀ شرعی وقر  کـه ، شـودرد عهل  وگـر وـوارد اسـتثنایی 
خـه 3،در وحل  ظود عکر شده است خۀ طال و نقره خا عار کـه در آن وثل ضهان در عار ای 

 .  عکر شده است« 5433و  5434»که توضحح آن در وساجل، شرط ضهان شده
گــر ظرخــد و فــروش حــاطلی بــين دو نفــر ونعقــد شــود . 1546 مسأله خــک اػ آن دو  هــر ، ا

کـه گرفتـه )عـوض و و اػ طریـق آن وعاولـه نسجت حه وـالی  ض(در اظتحـارش قـرار  ، عـو َ
که در وورد وال غصجی عکر شد  ،گـردد در وورد آن ضاری وی،  ضاون است و وظاخفی 

 ؛ اػ حاطل بودن وعاوله ظجر نداشته حاشدهرطند 

ه که طـرف وقابـل طنانشه هر ،الجت  ـی  - خک اػ دو طرف اطهحنان داشته حاشد  حت 
ی وی - اػ حاطـل بـودن وعاولـهدر فرض اطـالع  ف و توانـد در  وی، حاشـد راضـی حـه تصـر 

کنــد و ضــاون نهی ف  « 555»در وســألۀ  ،توضــحح بيشــتر ایــن وــورد؛ حاشــد وــال تصــر 
  . شد عکر

در ســایر عقــود  ،عــالوه بــر ظرخــد و فــروش ،حكــن وــغکور در وســألۀ قجــل . 1547 مسأله

                                                           
 . شوددر وسألۀ حعد عکر وی ،در وورد وعاوالت حاطل« خد»ضهان توضحح . 1

 . شود وی« خد ضهانی»فرد تجدیل حه « خد اوانی» ،حه اصطالح. 2

ف غحـر وسـاػ نهـوده حاشـد. 3 کرده خا در آن تصر  کوتاهی  حـاػ ،  خعنی فرد حدون اخنكه در حفو و نگهداری وال 
 . حاشدهن ضاون آن وی
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 : ارد عیل استکه اػ ضهلۀ آنها وو، حاشدحاطل و شجحه آن نحز ضاری وی 1وعاوضی

که شصص اضحر در اضاره حاطل وی .الف  . گحرداضرتی 
ه .ب  خافت وی وهرخ  که ػن در اػدواح حاطل در  .  کندای 

که ورد در طالق ُظلع حاطل ویفدخه .ج  .  گحردای 

خافتحق  الزحهه .د که عاول در ُضعاله حاطل در  . کندوی ای )ُضْعل( 
ه گر والی در عقد وعاوضی حاط ،الجت  کـه حكـن ا ل در اظتحـار طـرف وقابـل قـرار حگحـرد 

واننـد ، را داشته حاشد )نه اخنكه حه عنوان خكی اػ عوضحن حه دخگری داده شـود(« اوانت»
کــاری بــر آن انســام دهــد کــه قــرار اســت اضحــر  ، وــال وــورد اضــاره در اضــارۀ حاطــل خــا وــالی 

کـه فـرد در  ،طنانشه آن وال اػ بين برود )تلف شـود( خـا نقصـی بـر آن وارد شـود  در صـورتی 
ف غحر وساػ نحز ننهوده کوتاهی نكرده و تصر   2.ضاون نحست، نگهداری اػ آن 

گر فرد غحر وحسور . 1548 مسأله  ی حاطـلـــاػ طریق عقـد غحـر وعاوض را 4وال ظود 3،ا
ی نهی، در اظتحار دخگری قرار دهد - وانند هجۀ حاطل -  ؛ گرددووضب ضهان و

گر فرد ونافع ونزل ظود ،حه عنوان وثال کنـد ا کسی هجـه  تی حه  هرطنـد  ،را برای ود 
کــه اػ ظانــه اســتفاده  ولــی هجــه ،هجــۀ ونــافع حاطــل اســت تی  گحرنــده ضــاون ونــافع وــد 

   .نحست کرده
که صاحب سرقفلی است ،ههشنحن گر فردی  حـق  سـرقفلی ظـود را حـه دخگـری  ،ا

 5.شودولی ووضب ضهان نهی، وغکور حاطل است ۀهج، هجه نهاخد
                                                           

ت نحستکه دارای عوض بوده و وجتنی بر وسقراردادها و عقدهایی است ، وراد اػ عقود وعاوضی. 1  . انح 

که حاعـث ضـهان فـرد وی. 2 ف غحر وساػ  کوتاهی در نگهداری وال و تصر  اػ ، گـردد توضححات بيشتر درحارۀ 
 . شود فههحده وی، عکر شد« 5456تا  5452»وساجل  ،«ودخعه»آنشه در فصل 

ـ. 3 گر فرد وحسور )وانند حش  ت هجـه حـه شصصـی  ۀا ناحـالغ خـا سـفحه( وـال ظـود را حـدون رعاخـت شـراخط صـح 
ی تحویل دهد کننده وی، حصشحده و حه و خافت   .  گرددهجۀ وغکور صححح نحست و ووضب ضهان در

ی تحویـل دهـد. 4 ی حه شصصی هجه نهـوده و حـه و گر فرد وال دخگری را حدون رضاخت و اعن و هجـۀ وـغکور ، ا
 . حاشدن وال حصشحده شده ویفضولی است و آن شصص ضاو

گر فرد وجلغی را حه عنوان هجه حا انتقـال اعتجـاری اػ طریـق شـجكۀ شـتاب حـه حسـاب شـصص دخگـر واریـز . 5 ا
خافت وجلغ وغکور اػ حانک ی حدون در ـق ، هرطند آن را وصرف نهاخد، کند و و هجۀ وغکور حـه ضهـت وحق 

 .نحست گحرنده نسجت حه آن ضاون ولی هجه، نشدن قجض حاطل است
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گاه فرد والی ر . 1549 مسأله تی نـزد ظـود هر  کـه آن را بجحنـد خـا وـد  ا اػ فروشنده حگحـرد 
گر پسندخد حصـرد ات آن اطالع خاحد و ا کـه آن وـال ، نگهدارد تا اػ ظصوصح  در صـورتی 

در طنــحن وــوردی ضــاون بــودن ظرخــدار وحــل  اشــكال اســت و وراعــات ، تلــف شــود
 .  وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

 ضهان اتالف 

o  انواع اتالفتعريف ضهان اتالف و 

که ووضب ضهان وی . 1551 مسأله کردن اوـوال دخگـران و ، شودخكی اػ اووری  تلف 
کــردن ظســارت حــه آنهــا حــدون رضــاخت و اضــاػۀ آنــان اســت گونــه  ضــهان در این؛ وارد 

 . شود ناوحده وی« تالفاضهان »  اصطالحاً ، ووارد

 : خک اػ دو صورت عیل وهكن است واقع شود حه هر« اتالف» . 1551 مسأله
خـا ، وثـل آنكـه فـرد ظـرف دخگـری را حشـكند؛ ن و حـدون واسـطهطـور وسـتقح حه .الف

کند خا حا تحر حكشد، وال او را حسوػاند  .  خا ححوانی را حدون رضاخت والک آن عحح 
کارهـای عیـل ؛ طور غحر وستقحن حا سجب و واسطه و حه .ب  وثل اخنكه فـرد خكـی اػ 

 : را انسام دهد
کنــد  .1 در آن افتــاده و  1و انســان خــا ححــوانیگــودالی را در وســحر عجــور و وــرور حفــر 

 .  آسحب بجحند
اشـحای لغزنــده خــا نـوک تحــز را در وحــل  رفـت و آوــد دخگــران قـرار دهــد و بــر اثــر آن  .2

 .  آسحب حه انسان خا ححوانی برسد
ـــدارد و ضـــعحف اســـت .3 ـــاع اػ ظـــود ن ـــرار و دف ـــوان ف کـــه ت در وحـــل  ، ححـــوانی را 

 .  ف نهاخدای آن را تل درندگان قرار دهد و درنده
که حه پای ححوان حسته شده .4 کند، طناب خا رخسهانی را   . حاػ نهاخد و ححوان فرار 

                                                           
که دارای والک استححوانی وی ،های حعدونظور در این وثال و وثال. 1  . حاشد 
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کرده و فرار نهاخددِر قفس پرنده .5  .  ای را حاػ نهوده و پرنده پرواػ 
o ها و شرايط ضهان اتالف در ضهن چند وثال نهونه 
 2 .آسحج رساندن ححوان وتعّلق به فرد به وال يا جان ديگری 

گــر . 1552 مسأله ی را ظــراب  ا ححــوانی اػ زراعــت شــصص دخگــری حصــورد خــا وزرعــۀ و
که صاحب ححوان ههراه آن حاشد، کند  .  ضاون است، در صورتی 

گــر صــاحجش ههــراه ححــوان نحســت  ــا ا وثــل اخنكــه ححــوان اػ وحــل  نگهــداری  - او 
کــرده حاشــد کــه وعهــواًل وظحفــۀ  - ظــود فــرار  فــاق در ػوــانی رد داده  طنانشــه ایــن ات 

که وراقب زراعت ظود حاشدصاحب وزرع  ؛ صاحب ححوان ضاون نحست، ه است 
ا  گر در غحر آن وقت بوده او   .  شودصاحب ححوان ضاون وحسوب وی، ا

کنـد . 1553 مسأله گر ححوانی بر انسان خا ححوان خـا اوـوال دخگـری ظسـارتی وارد  در ، ا
کرده حاشد کوتاهی  که صاحب ححوان در نگهداری آن  وثل اخنكه ححـوانی  - صورتی 

که و کسی آسحب نرساندعهواًل ویرا   .  ضاون است - نجسته حاشد، حندند تا حه 

خـه . 1554 مسأله که در اظتحار طوپان خا نگهجان خـا در دسـت عار گر ححوانی  گحرنـده  ا
کنـد ،خا وستأضر است افـراد وـغکور ضـاون وحسـوب ، ظسارتی حه اووال دخگـران وارد 

خه دهنده خا و نه، شوندوی  .  وضرصاحب ححوان خا عار

 1 .ر سرقت و وانند آنههکاری د 

گاو صندوق شصص دخگری را  . 1555 مسأله گر شصصی وثاًل دِر ونزل خا واشحن خا  ا
کنــد ولــی واشــحن ــاػ  ــا اشــحا، ح گــاو صــندوق، داظــل ونــزل ءخ ــا  ط فــرد توســ، واشــحن خ

گغاشـتن در حاشـد، دخگری سرقت شود شـصص ، طنانشه عرفًا سرقت وستند حه حـاػ 
كــاری حــا ســارق را طــه شــصص وــغکور قصــد هه، شــود وــغکور ضــاون وحســوب وــی

 1.داشته و طه قصد نداشته است

کوطـه بـر  . 1556 مسأله ی ههساخه بيفتد خا در ظحاحان خـا  گر دیواری ظراب شود و رو ا
                                                           

ـه حـه ایـن وسـأله .ظود سارق نحز ضاون است ، گونه ووارد  حدیهی است در این. 1 طنانشـه دسترسـی  ،حا توض 
گ فرد وی ، حه سارق نجاشد که دِر ظانه خا وانند آن را حاػ  کسی   . غاشته حگحردتواند عوض وال ظود را اػ 
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که والـک دارد بيفتـد کـه دیـوار در وعـرض ریـزش و ، عابر خا وال خا ححوانی  در صـورتی 
ـت آن سقوط بوده و صاحب دیوار  اػ این اور اطالع داشته و نسجت حـه تصرخـب خـا ورو 

   ؛ضاون است، رسحدگی نكرده
ی او ظـراب شـده خـا صـاحب وـال خـا صـاحب ححـوان  که دیـوار رو کسی  گر  ه ا الجت 

زیـر دیـوار اسـتراحت ، دانسته دیوار در وعرض ظرابی و ریزش است و حا این حالوی
صـــاحب دیـــوار ضـــاون وحســـوب ، کـــرده خـــا وـــال خـــا ححـــوان ظـــود را آنســـا قـــرار داده

 .  شود نهی
گر انسان شحجی  . 1557 مسأله ی دیوار خا پشت حـام حگـغاردا کـه عرفـًا  ،را بر رو طـوری 

کنـد کسی خا والی افتاده و ظسارت وارد  ، ضـاون اسـت، در وعرض افتادن حاشد و بر 
گر شیء وغکور عرفًا در وعرض سقوط نجـوده و حـه ا ا فـاقی حـه سـجب حادثـه او  ای طـور ات 

ی ضاون نحست، بيفتد  .  و
گر انسان در ولک ظود آتشی بيفروػد و  . 1558 مسأله آتش حه ولک دخگری سـراخت ا

کنـد کننـده ، کرده و حه انسان خـا وـال دخگـری آسـحب وارد  طنانشـه آتـش عرفـًا سـراخت 
 ؛ ضاون است، بوده

کننـده وحسـوب نهی گر آتش عرفًا سـراخت  فاقـًا حـه سـجب وػش حـاد  ولی ا شـده و ات 
کرده گهانی و وانند آن سراخت  ی ضاون نحست، نا  .  و

گر فرد در ػوحن . 1559 مسأله کند و حسن آب خا فشار آن حاع خا وزر، ا عۀ ظود آب رها 
که در وعرض سراخت حه ولـک وسـاور حاشـد و آب حـه آن ولـک ظسـارتی  طوری حاشد 

 .  ضاون نحست ،در غحر این صورت؛ ضاون است، وارد نهاخد

 5 .سجج شدن دو يا چند نفر در ايجاد خسارت و آسحج 
گـــر دو نفـــر  . 1561 مسأله ران در آســـحب رســـاندن حـــه انســـان خـــا اوـــوال دخگـــ« ســـجب»ا
 ؛ شرخک در ضهان ظواهند بود، هر دو، حاشند

کند و فرد دخگر وثل اخنكه خک نفر  گودالی حفر   نزدخـک آن، در وحل  عجور دخگران 
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کــه و کــرده و در ســنگی قــرار دهــد و پــای عــابری  لتفــت آن نحســت حــه ســنا برظــورد 
که در طنحن وواردی  .  ضهان حه عهدۀ هر دو نفر است ، گودال بيفتد 

گر حادثه . 1561 مسأله ای ووضب آسحب رساندن حه انسان خـا اوـوال دخگـران شـود و ا
وسـتقحن  طور غحـر طنانشه تأثحر خكی اػ آنان حه، دو نفر نقش داشته حاشند، در وقوع آن

گـودالی حفـر نهاخـد و فـرد دخگـر حـا ، طـور وسـتقحن حاشـد و دخگری حـه کسـی  وثـل اخنكـه 
گــودال م، را در آن بينــداػد انســان خــا وــالی، اطــالع اػ وضــود  خعنــی  - فقــط شــصص دو 

ی در وقوع حادثه که تأثحر و    ؛ضاون است - طور وستقحن بوده حه، کسی 
ه م قوی ،الجت  ل نسجت حه فرد دو  گر نقش و تأثحر فرد او  در ایـن صـورت فـرد ، تر حاشد ا

ل ضاون وحسوب وی  .  شوداو 
کـه ظوابيـده قـرار  کنـار شصصـی  کـاالی شكسـتنی را در  گـر فـردی  حه عنـوان وثـال ا

کــاال د کـرده و حاعــث شكسـتن  کــه ظـواب اســت پـای ظــود را دراػ  ی در حـالی  هـد و و
کــاالی وــغکور را پــایين پــای شــصص قــرار داده ضــاون وی، شــود کــه  نــه ، حاشــد کســی 

که ظواب است  .  فردی 
ـه اسـت  ،ههشنحن کـه وحـل  رفـت و آوـد وسـاجل نقلح  گر فردی والی را در ظحاحان  ا

ی آن عجـور نهاخـد و ووضـب اػ بـين اظتحـار ای بیقرار داده و راننده ـه اػ رو و حـدون توض 
ل ضاون است و راننده ضاون وحسوب نهی، رفتن آن شود  .  شودفرد او 

 7 . وقدار ضهان در سوانح رانندگی 

گر در اثر سانح . 1562 مسأله ۀ فرد آسحب بجحند و دطار ا وسحله، رانندگی ۀا فـت نقلح 
گردد ر، قحهت  که بر اثر تصا فتضاون ا 1فرد وقص     .حاشد وی دف اخساد شدهقحهتی 

ــه اػ ظــرح تعهحــرات آن بيشــتر شــاخان عکــر اســت،  کــاهش قحهــت وســحلۀ نقلح  گــر  ا
کافی در رفع ضهان نحست، حاشد  .  پرداظت وجلغ تعهحر حه تنهایی 

گر قحهت واشحن در اثر تصـادف  کـاهش خاحـد 45وثاًل ا ولـی هزخنـۀ  ،وحلحـون تووـان 
                                                           

ک در تشصحص. 1 ر وال  . ظواهد آود« 5342»در وسأله  ،فرد وقص 
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کـــافی ، وحلحـــون تووـــان 55پرداظـــت ، دوحلحـــون تووـــان حاشـــ 55تعهحـــر و صـــافكاری آن 
ر عالوه بر آن حاخد  وگر آنكـه طـرف ؛ وحلحون تووان دخگر نحز بپرداػد 55نحست و فرد وقص 

ـه  وقابل حه پرداظت هزخنۀ تعهحر و صافكاری رضاخت داده و حاقحهانـدۀ آن را ابـراء عو 
 .  نهوده و بجصشد

ــادف . 1563 مسأله ــرد در ســانحۀ تص ــر ف گ ــحجی اػ ق، ا ــش ــحلۀ نقلح  ــه طعــات وس ک ه را 
 ً ــحب  وســتقال  ــه آن آس ــا ح ــد خ کن ــحن( تلــف  ــۀ واش ــا آخن ــراع خ ــالی دارد )واننــد ط ارػش و

کاهش نحاحد ،برساند ه  کل  وسحلۀ نقلح   پدخـد آوـدهضـاون تلـف خـا عحـب ، ولی قحهت 
 1.حاشدوی

ر در سوانح رانندگی . 1564 مسأله ک در تشصحص وقص  نـه فقـط ؛ اسـت« عرف» وال
رات راهنهایی و رانندگی کـه . حنـابراین، وقر  عرفـًا حـه طـه ، حادثـه»حاخـد والحظـه شـود 

ــر« کنــدکســی اســتناد پيــدا وــی کارشــناس قــانونی در تعحــين وقص  در صــورتی  ،و نظــر 
که وطابق حا نظر عرف حاشد  .  وعتجر است 

کـه اػ لحـاظ عرفـی . 1565 مسأله در بـروػ حادثـه و ، هـر دو طـرف سـانحه، در وواردی 
ــر وحســوب وــی ــه وقص  هــای ارای صــورتوســأله د، شــوندظســارت حــه وســحله نقلح 

که حكن آن در ضهن وثال بيان وی  .  شودوصتلفی است 
گر واشحنی در ظحاحـان اصـلی حـا سـرعت در حـال حرکـت بـوده و ووتـور سـواری اػ  ا

نسجت حه ظسارت ، گحردتصادف صورت  ظحاحان فرعی حا سرعت وارد اصلی شده و
ر وی  : شود وارد شده بر واشحن وغکور طند صورت تصو 

 ،در ایـــن صـــورت؛ ( حاشـــد%35 - %35رفـــی تقصـــحر حـــه طـــرفحن برابـــر )اســـتناد ع .1
 .  حاشدسوار ضاون نصف ظسارت وارد شده بر واشحن وی  ووتور
واشـحن  ۀوربـوط حـه راننـد %35سـوار و   وربوط حـه ووتـور %55استناد عرفی تقصحر  .2

                                                           
ــه. 1 ــت قطعــات وــغکور را در هنگــام ســانحه در نظــر  ،بــرای تعحــين وقــدار ظســارت وارد شــده ،الجت  کحفح  حاخــد 

گــر قطعــۀ آســحب دخــده و ،حنــابراین .گرفــت کــرده حاشــدا کــار  ــر ضــاون ههــان قطعــۀ ، ســتعهل و  فــرد وقص 
گــر آن قطعــه اػ اشــحای وثلــی اســت ،در هــر صــورت .نــه قطعــه نــو، توســتعهل اســ حاخــد وثــل آن را و ، ا

گغشته عکر شد، قحهت آن را بپرداػد، طنانشه قحهی است  .  که توضحح آن در وساجل 
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 ؛ ظسارت واشحن است %35فتوی  ضاون حنابر  ووتور سوار ،در این صورت؛ حاشد
ــودنو  ــاون ب ــی ض ــه  ل ــجت ح ــوار نس ــور س ــوده و، دخگــر %45ووت ــكال ب ــل  اش ــابر  وح حن

کننـد و وناسـب اسـت بـر اسـاس ، احتحاط الػم اسـت دو طـرف حـا خكـدخگر وصـالحه 
که حـا رعاخـت ایـن اوـر ووتـور ، قاعدۀ عدل و انصاف وصالحه حه نصف آن انسام شود 

ظسارت وارد بر واشحن دخگر  %25کند و ظسارت را پرداظت وی %45سوار در وسهوع 
 .  حاشدرا ضاون نهی

وربـوط حـه راننـده واشـحن  %55وربوط حه ووتـور سـوار و  %35استناد عرفی تقصحر  .3
ی نســجت حــه  %35فتــوی  ضــاون حنــابر  ووتــور ســوار، حاشــد  %45اســت و ضــاون بــودن و
الػم اسـت دو طـرف نسـجت حـه آن وقـدار ، احتحـاطحنـابر  وحـل  اشـكال اسـت و 1دخگر

کنند و وناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصافوصالح وصالحه حه نصـف  ،ه 
که حا رعاخت این اور ظسـارت را  %25ووتور سوار در وسهـوع ، این وقدار صورت پغیرد 

 .  کند پرداظت وی
شـود و حكـن  های وارد بر ووتور نحز ضاری وی در وورد ظسارت، های وغکور صورت

 2.شود فههحده وی، اػ توضححات فوق، ضاون بودن رانندۀ واشحن نسجت حه آن

 3 .کردن ديگری بر اتالف وال  وادار 
گر انسان فردی را وادار . 1566 مسأله حه اػ بين بردن وـال شـصص دخگـری نهاخـد حـه  ا

کــراه گونــه کــه حــا وضــود آن اضجــار و ا کــار )اػ بــين بــردن وــال دخگــری( ، ای  اقــدام حــه ایــن 
گردد  شرعاً  ی وساػ  کـرده ضـاون اسـ، برای و کـه اضجـار  کننـدۀ وـالکسی  ، ت و تلـف 

 .  شودضاون وحسوب نهی

                                                           
ـر حاشـند ،شاخان عکر است. 1 کـه طنانشـه دو طـرف وقص  گونه ووارد نظر ضهعی اػ فقها آن اسـت   هـر، در این 

ــا ایــن نظــر وحــل  ؛ وقــدار تقصــحر خكــی بــيش اػ دخگــری حاشــدهرطنــد  ،رت اســتظســا %35خــک ضــاون  او 
 .  وطابق آنشه در وتن آوده عهل شود ،واضبحنابر احتحاط  اشكال است و

در وـورد حـدهی هـر خـک اػ طـرفحن نسـجت حـه طـرف ، هـااحكام تهاتر و تساقط حـدهكاری ،شاخان عکر است. 2
که توضحح آنوقابل ضاری وی  . عکر شد« 743و  742» ساجلودر  ،شود 
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که وال اػ بين رفتهشاخان عکر است،   ط و ، حكن وغکور در ووردی است  تحت تسـل 
که آن را اػ بين برده ط وی بـر آن وـال حكـن ، اظتحار فردی  قرار نگرفته حاشد خا اخنكه تسل 

 .  شده حاشد وثل اخنكه وال حه عنوان ودخعه حه وی سارده 1،اوانت را داشته حاشد
کـرده و شـصص دخگـری  - 2در غحر این صورت  وثـل اخنكـه فـردی وـالی را غصـب 

ی را حه اػ بين بردن آن وال وسجور نهاخد و احكـام وـغکور  هر دو نفر ضاون هسـتند - و
 .  شوددر وورد آنان ضاری وی« 5332»در وسألۀ 

 6 .غذای غصجی برای خوردن به ديگری ۀعرض 
گـــر فـــردی غـــغایی را غصـــب  . 1567 مسأله کنـــد و آن را بـــرای ظـــوردن حـــه شـــصص ا

آن را ، دخگری حه عنـوان پـغیرایی عرضـه نهاخـد و او حـدون اطـالع اػ غصـجی بـودن وـال
 توانـد حـه هـر ضاون هستند و والـک وی - خعنی غاصب و ظورنده - هر دو نفر، حصورد

کند  ؛ خک اػ دو نفر رضوع 

گر والک عوض آن را ه ا صـب حـق  رضـوع غا، اػ غاصب حاحت غراوت حگحـرد 3الجت 
که غغا را ظورده کسی  گرفـت؛ ندارد، حه  گر عـوض را اػ ظورنـدۀ غـغا  ا ا توانـد او وـی، او 

 .  اػ غاصب حگحرد، وعادل آنشه را حه والک حاحت غراوت داده

 4 .غذای غصجی برای خوردن به خود والک ۀعرض 
ــدون  . 1568 مسأله ــه ظــوِد والــک ح کنــد و آن غــغا را ح ــردی غــغایی را غصــب  ــر ف گ ا

ی اػ ا خنكه غغای وغکور وـال ظـود اوسـت حـه عنـوان پـغیرایی عرضـه نهاخـد و اطالع و
   4؛غاصب ضاون آن است، والک آن را حصورد

                                                           
ی . 1 که و  . «خد ضهانی»نه ، نسجت حه وال داشته حاشد« خد اوانی»حه این وعنا 

ی . 2 که و  .  نسجت حه وال داشته حاشد« خد ضهانی»خعنی وواردی 

توضـحح آن در وسـاجل ؛ حاشـدقحهـت آن وـی« اوـوال قحهـی»وثـل آن و در « اووال وثلـی»ونظور اػ عوض در . 3
 .  شد گغشته عکر

گوسـفند وـغکور را عحـح نهاخـد. 4 کنـد و اػ والـک حصواهـد  گوسفندی را غصـب  گر فردی  و  ههحن طور است ا
کند گوسفند وغکور وال ظود اوست آن را عحح   . حاشدغاصب ضاون وی، والک حدون اطالع اػ اخنكه 
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ه گـر والـک بـر ونـزل غاصـب وارد شـود و غـغایی را بجحنـد و حـه اعتقـاد اخنكـه  ،الجت  ا
ی خا عرضۀ آن بـرای ظـوردن ،غغای غاصب است غـغا را حصـورد ، حدون درظواست و

ه شود غ شود غاصب ضاون وحسوب نهی، غای ظودش را ظورده استو حعد وتوض 
ی نسجت حه غغای وغکور برطرف وی  .  شودو ضهان خد و

گرفتن حّق خود و ججران هزينه  ها  اقدام والک به 

که والش غصب شده خا توس . 1569 مسأله ط دخگران اػ بين رفتـه و عـوض آن کسی 
ــرای دســت، را طلجكــار اســت کــه راهــی ب ــا  در صــورتی  ــه وــال ظــود خ عــوض آن خابی ح

کن غحر شرعی وراضعـه نهاخـد ی ، نداشته و ناطار شود حه حا کـار بـرای و اقـدام حـه ایـن 
 .  ضایز است

گــرفتن حــق   . 1571 مسأله گــر والــک بــرای پــس  کــه حــه  ا کســی  ظــوخش اػ غاصــب خــا 
ی را اػ بين برده ناحق ل شود )وثل هزخنـۀ دادرسـی هزخنه، وال و حـق  ، هایی را وتحه 

ولـی ، ها نحسـت صـب شـرعًا ضـاون ایـن هزخنـههرطند غا، الوکاله(  کارشناسی و حق  
کـرده اسـت، طون حه ضهت غصب گـر حـا ، وعصحت نهـوده و حـه حـق  دخگـری تسـاوػ  ا

ت حطلجد اشكال نداردضجران هزخنه  .  ها اػ او حاللح 



 

 اقرار
 تعريف اقرار

ــرار» . 1571 مسأله ــت « اق ی ثاح ــر عهــدۀ و ــی ب ــد حق  ــراف نهاخ ــردی اعت کــه ف آن اســت 
که حه نفع اوس ی را   1.ت اػ ظوخش نفی نهاخداست خا حق 

ــا   ــه شصصــی حــدهكار اســت خ نــی را ح ــد وجلــغ وعح  ــرد اعتــراف نهاخ واننــد اخنكــه ف
نـی بـرای دخگـری وـی د حـه سـاظت و تحویـل وسـحلۀ وعح  کـه وتعه  حاشـد خـا ابـراػ نهاخـد 

ی نحســت خــا حگوخــد ــق حــه و کــه اػ فالنــی داشــتن»: فــالن وــال وتعل  قــجاًل حــه او  ،طلجــی را 
ی را حصشحده کرده ام و و ه  « امحـق  فسـز در وعاولـه نداشـته»: خـا حگوخـد« امبریء الغو 
کرده»: خا حگوخد  . «امحق  فسز ظود در وعاوله را قجاًل اسقاط 

 کحفّحت تحّقق اقرار
ــق وی ،اقــرار . 1572 مسأله کــالم وحق  کــه حــه صــورت لفظــی و حــا  حــه ، شــود ههــان طــور 

کـه وعنـای کتجی و نوشتاری و ههـحن طـور حـا اشـاره، صورت عهلی آن را حفههانـد  ای 
 . گردد نحز انسام وی

                                                           
که حه ضرر ظود و حه نفع دخگری اعتراف وی. 1 کـه حـه نفـع او اقـرار و  شودناوحده وی« ُوِقر  »کند کسی  کسـی  حـه 

 . شودگفته وی« ُوَقر  حه»شود )ووضوع اقرار( و حه آنشه حدان اقرار وی« ُوَقر  له» گحردصورت وی
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ـق آن ونحصـر حـه داللـت  ،در اقرار . 1573 مسأله ـی شـرط نحسـت و تحق  صحغۀ ظاص 
کــافی  نحســت و الػم نحســت اقــرار فــرد حــه 1لفظــی طــور صــرخح حاشــد و اقــرار ضــهنی نحــز 
کالم فرد ؛ است گر  ـی «الػوه»حلكه ا که آن الػوه شاول اعتـراف حـه حق  ای داشته حاشد 

ــر عهــدۀ آن فــرد ــا ب کــه حــه نفعــش بــوده حاشــد خ ــی  ــق شــده اســت، نفــی حق   ،اقــرار وحق 
ی قصـــد ظجـــر دادن اػ آن الػوـــه را نداشـــته و خـــا نســـجت حـــه وضـــود آن الػوـــه هرطنـــد  و

ه خا بی بی  .  اطالع حاشد توض 
گر علی حگوخد کن هستن اػ حسحن ظرخده ظانه»: وثاًل ا که سا گفتـار ؛ «اماى را  این 

کـه ظانـه  وال او )علی( نجوده  قجالً  او اقرار است حه اخنكه آن ظانه عی اسـت  ی وـد  و و
ی ونتقل شده است  .  اػ ضانب حسحن حه و

عـــا نهاخـــد اػ شـــصص دخگـــری طلجكـــار اســـت و آن شـــصص حگوخـــد : خـــا فـــردی اد 
عی حــدهكار ؛ «ام طلجــت را داده» ی ســاحقًا حــه وــد  گفتــار وــغکور اقــرار اســت حــه اخنكــه و

عی )طلجكار( ثاحت نهاخد حاخد ادای حدهحش. حنابراین، بوده است  .  را حه ود 
کــه در وــورد وــالی حــا هــن نــزاع دارنــد ،ههــحن طــور گــر خكــی اػ دو طــرف  حــه دخگــری ، ا

ــــد ــــه وــــن حفــــروش»: حگوخ ی  ،«آن را ح ــــه اخنكــــه و گفتــــاری اقــــرار اســــت ح کــــه طنــــحن 
 .  حاشد کننده( والک آن نهی )اقرار

گر ورد حگوخد گفتـار؛ «امههسرم را طالق داده»: خا ا اقـرار اسـت بـر اخنكـه آن ػن  این 
ی بوده است  .  ساحقًا ههسر و

ق وی« اقرار» . 1574 مسأله کـه فـرد حـا حالـت خقـحن خـا اطهحنـان  در صورتی وحق  شـود 
گر. حنابراین، کالوی را بيان نهاخد گهـانن شـها اػ وـن »: فرد حگوخـد ا وهكـن اسـت خـا حـه 
خـد سـر شـاخد فالنـی هه»، «شـاخد ورتكـب شـرب ظهـر شـده حاشـن»، «وجلغی را طلجكار

 .  کافی نحست، «ون حاشد

ت ظـاهری وحسـوب وـی ،اقرار . 1575 مسأله کـه حس  شـود و در صـورتی نافـغ اسـت 
ــا . حنــابراین، احتهــال وعقــول صــدق و راســتی آن داده شــود کــغب خ گــر فــرد علــن حــه  ا

                                                           
گانۀ آن. 1 نی، داللت وطاحقی، حه اقسام سه   . داللت التزاوی، داللت تضه 
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ــودن آن دارد ــتجاه ب ــب ، اش ــر آن وترت  ــری را ب ــت اث ــایز نحس ــدارد و ض ــری ن ــغکور اث ــرار و اق
که اقرار حه حـ وثالً ؛ نهاخد کـه آن فـرد کسی  کـرده اسـت در حـالی  دهكار بـودن حـه فـردی 

ی طلجی نداردوی کننده را الزام حه در این صورت فرد وغکور نهی، داند اػ و تواند اقرار 
 .  پرداظت حدهی وورد اقرار نهاخد

ـت بــودن آن اظتصـاص حــه اقـ ،ههـحن طــور کن شــرع و صـدور حكــن حس  رار نــزد حـا
ی نــداردتوســ ــه؛ ط و رد ههشــون اضــرای حــدود الػم اســت اقــرار حــه در برظــی وــوا ،الجت 

گحرد کن شرع صورت  ی در نزد حا ت ظاص  که احكام و شراخط وربوط حه آنهـا در ، کحفح 
لکتاب  .  تر عکر شده استهای وفص 

که به نفعش اقرار وی کسی  کننده و   شود شرايط اقرار 

کـالم خـا عهـل ظـود را حـا قصـد و  . 1576 مسأله کننـده حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و  اقرار 
کـه اػ ، وسـت، وسنـون، اقـرار فـرد ناحـالغ. حنـابراین، اظتحار ونعقـد نهـوده حاشـد کسـی 

ی را وسجـور حـه سـصن  گفتـه خـا و ی شوظی خا در حـال ظـواب خـا هحپنـوتحزم سـصنی  رو
 .  حاشدصححح نهی 2،حه آن شده خا وضطر 1اند گفتن نهوده

ــه ــالغ در آنشــه شــرعًا حــق  انســام آن را دارد  ،الجت  ــرار فــرد ناح ــد و فــروش اق وثــل ظرخ
کن ارػش حا وال ظود  .  حاشدصححح وی 3اشحای 

و « 5434 و 5433»وســاجل « َحْســر»حكــن اقــرار ســفحه در فصــل شــاخان عکــر اســت، 
صل حه فوت در وساجل   . شودعکر وی« 5473و  5472»اقرار فرد بيهار در ورخضی وت 

ـــساقـــرار فـــرد و . 1577 مسأله کـــه نســـجت حـــه آن وحســـور شـــده  4فل  در وـــورد اوـــوالی 
                                                           

کرده حاشد ،وانند اخنكه حا آػار و شكنسه خا ضرب و شتن. 1  .  اعتراف حه اوری 

کـت اسـت. 2 ت تشنگی و عطش در وعرض هال که اػ شد  کـه آب در اظتحـار دارد وانند فردی  ، اػ شصصـی 
خده و حگوخد، آب حصواهد ی اػ آن اوتناع ورز کـه ظانـه»: ولی و کنی  گر اقرار  ای حـه تـو ات را حـه وـن فروظتـها

ی اضطرار اقرار نهاخد و فرد نحز« دهن آب وی  .  اػ رو

ۀ نا. 3  .  عکر شد« 534و  535»در وساجل  ،حالغ حا اووال ظوخشحكن وعاولۀ حش 

ی  ،ونظور. 4 کـرده و حكـن َحْسـر و ف در اوـوالش ونـع  کن شرع او را اػ تصـر  که حا ورشكستۀ اقتصادی است 
 . صادر شده است
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ی در غحر آن اووال وانند ونزل وسـكونی، حح نحستصح کـه اثـاث ونـ، ولی اقرار و زل 
اســـت صـــححح « ســـتثنحات دیـــنو»ضـــزء  ، «دیـــن»حـــا توضـــححات وـــغکور در فصـــل 

 .  حاشد وی

گر فـرد و . 1578 مسأله کسـی حـدهكار اسـتا کنـد حـه  ـس اقـرار  ی صـححح ، فل  اقـرار و
که اقـرار ، ولی طنانشه اقرار حه حدهكاری حعد اػ صدور حكن َحْسر حاشد؛ است فردی 

ــزء طلج ــر ض ــان َحْس ــه در ػو ک کســانی  ــا  ــه ح گرفت ــورت  ــع او ص ــه نف ــاران بودهح ــد ك در  ،ان
س شرخک نهیتقسحن اووال و  .  شودفل 

که حه نفعش اقرار وی . 1579 مسأله ، وسنـون، سـفحه، تواند فرد ناحالغوی 1شودکسی 
صل حه ووت است که وجتال حه ورض وت  ـس، شصصی  بيهـوش و واننـد آن حاشـد ، وفل 

کافی استو ا ی نسجت حه وورد اقرار  ت استحقاق و  .  هلح 

که اقرار حه نفـع اشـصاص صـححح و نافـغ اسـت  نسـجت حـه وـواردی اػ ، ههان طور 
ــسد ــل وس ه، قجح ــحنح  ــه، حس ــرفه، ودرس ــاهد وش ــغ ، وش ــححح و ناف ــز ص ــات نح و ووقوف

 .  حاشد وی

 شود اقسام آنچه بدان اقرار وی

، حاشـد«  تعـالیحـق  اه» ند اػ قجحلتواوی 2گحرد آنشه وورد اقرار قرار وی . 1581 مسأله
واننـد اعتـراف حـه ، حاشـد« حـق  النـاس»خـا اػ قجحـل  3خا ػنا وانند اعتراف حه شرب ظهر

ن  .  حدهكار بودن حه فرد وعح 

، حــق  ، دیــن، انتفــاع اػ وــال، ونفعــت وــال، توانــد عــحن )ظــوِد وــال(وــورد اقــرار وــی
ت، اخقاع، عقد، انسام عهل  .  ن حاشدطالق و وانند آ، زوضح 
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کــه ووضــب اضــرای حــد  . 3 ــه اقــراری  ــت و احكــام ، شــودوــی - شــرب ظهــر واننــد حــد  ػنــا خــا حــد   - الجت  کحفح 
کتاب ویژه که در  لای دارد   . تر عکر شده استهای وفص 
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 شود شرايط آنچه بدان اقرار وی
کننـده  1گحردآنشه وورد اقرار قرار وی . 1581 مسأله کـه الـزام فـرد اقـرار  حاخد اوری حاشد 

 ؛ وگرنه اقرارش اثری ندارد ،بر آن شرعًا وهكن حاشد

گوشـت ظـوک اػ شصصـی حـه  که حاحت ثهـن ظرخـد ظهـر خـا  گر فرد اقرار نهاخد  وثاًل ا
ی حدهكار است    2.فغ نحستاقرار وغکور نا، و

کرده تا  ،ههحن طور که نغر  کند  گر اقرار  هزار تووـان حـه فقحـر صـدقه دهـد خـا  555ا
ی را  فـرد فقحـر نهـی، برای فقحـر لجـاس ػوسـتانی حصـرد توانـد بـر اسـاس اقـرار وـغکور و

هــزار تووــان صــدقه خــا ظرخــد لجــاس ػوســتانی بــرای ظــودش  555ولــزم حــه پرداظــت 
 3.نهاخد

گر فـرد اقـرار حـه ثجـوت . 1582 مسأله ـی نهاخـد ا کنـد ثاحـت شـدن آن سـاس  ،حق  عـا  اد 
ی در وورد حق، حه سجب حاطلی بوده است حق ی در ثاحت وی اقرار و عای و شود و اد 

خــک وحلحــون تووــان حــه فالنــی »: واننــد اخنكــه حگوخــد؛ شــودحطــالن ســجب پغیرفتــه نهــی
گوشـت « حدهكارم که حدهی وغکور حاحـت ثهـن ظرخـد ظهـر خـا  عی شود  و حعد اػ آن ود 

 .  وک بوده استظ
گر فرد اقرار حه نفی حق  ظوخش نهاخـد ،ههحن طور است حكن کنـد  ،ا عـا  سـاس اد 

کـه اػ فالنـی »: واننـد اخنكـه حگوخـد؛ حه سجب حـاطلی بـوده اسـت نفی آن حق طلجـی را 
ی را ابــراداشــتن حــه او حصشــحده کــرده ءام و و ــه  کــه ابــرا« امعو  عی شــود   ءو پــس اػ آن وــد 

که  ه را در ػوانی   4.انسام داده است ،وثاًل ناحالغ بوده ،وحسور بودهعو 
کـه حـه ضـرر او حاشـد . 1583 مسأله کنـد  گر فرد حه اوـری اعتـراف  ی صـححح ، ا اقـرار و
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که حه نفع او اقرار شده. 2 کننده ندارد ،زیرا شصصی   . شرعًا حق  وطالجۀ ثهن وغکور را اػ اقرار 

کـه نـغر حـه نفـع حـ ،واضـب اسـت ونـد وتعـالزیرا وفای حـه نـغر بـرای ظدا. 3 ـی را بـرای شصصـی  دون آنكـه حق 
 .  اوست شرعًا ثاحت نهاخد

ـۀ . 4 گوشت ظـوک حـدهكار حـه فالنـی اسـت خـا عو  که حاحت ثهن ظهر خا  کند  گر اػ ههان احتدا طنحن اقرار  ا ا او 
کرده است که ناحالغ بوده ابراء   . اقرار وغکور نافغ نحست، حدهكار را در وقتی 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ی خا حه ضرر غحر او حاشد، است گر اقرارش حه نفع و وگـر اخنكـه ؛ صححح نحست، ولی ا
 .  وورد تصدیق طرف وقابل واقع شود

گر فردی اقرار نهاخد فالن ظانن ،حنابراین گفتـۀ  ،زوضـۀ داجهـی اوسـت، ا ولـی آن ػن 
ی را تصـــدیق نكنـــد اقـــرارش در وـــورد حـــرام بـــودن اػدواح حـــا وـــادر آن ػن صـــححح ، و

ت بر ػن الػم نهی؛ است ا حا این اقرار رعاخت وظاخف زوضح   .  شود او 
کـه حـه نفعـش  . 1584 مسأله کسـی  گر فرد اقرار حه اور وجههی نهاخد صححح است و  ا

ی را ولـزم حـهوی ،اقرار شده تفسـحر و بيـان و رفـع ابهـام نهاخـد و طنانشـه تفسـحر  توانـد و
کننده وطابق حا نظر عرف و لغـت حاشـد و صـححح بـودن آن احتهـال داده شـود ، اقرار 

ی پغیرفتــه وــی کــه ؛ شــوداػ و حــه شــصص « وجلغــی پــول»واننــد اخنكــه فــرد اقــرار نهاخــد 
نی حدهكار است خا  کرده است« والی»وعح   .  اػ اووال فردی را تلف 

گــر ا . 1585 مسأله کهتــر خــا بيشــتر حاشــدا د بــين وقــدار  وثــل اخنكــه اقــرار ، قــرار فــرد وــرد 
در ایـن صـورت وقـدار ، نهاخد خا خک وحلحون تووان حدهكار است خـا دو وحلحـون تووـان

که حه نفع او اقرار شده ثاحت وی کسی   . شودکهتر برای 

ثار و توابع اقرار  آ
نی حـدهكار اسـت  . 1586 مسأله گر فرد احتدا اقرار نهاخد حه شصص وعح  و حعـدًا آن را ا

ی حـدهكار نحسـت کنـد اصـاًل حـه و وحلحـون  55خـا احتـدا اقـرار نهاخـد ، انكـار نهاخـد و ابـراػ 
نی حدهكار است و حعدًا حگوخد ور ـــص وغکـــحـدهی وـن حـه شص: تووان حه شصص وعح 

ت ظود حاقیاقرار او، وحلحون تووان 55وحلحون تووان است نه  5 ی حه قو  ۀ و  .  ستا لح 

ت را دارا نجوده، شاخان عکر است که اقرارش شراخط صح  عی شود  گر فرد ود  وثاًل ، ا
گرفتـه کراه خا اضطرار بوده خا در حال وستی و زوال عقل صـورت  ی ا حاخـد آن را اػ ، اػ رو

 .  راه وعتجر شرعی اثجات نهاخد
صــی واننــد وســحلۀ نقلحــه . 1587 مسأله کنــد وــال وشص  گــر انســان اقــرار  کــه در ا ای 

ق حه فالن، اظتحار اوست ـق ، شصص اسـت وتعل  سـاس اقـرار نهاخـد ههـان وـال وتعل 
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ل وحسـوب وی، حه شصص دخگری است عـالوه بـر ؛ شـود وال وغکور ولک شصص او 
کننده حاخد حدل، آن م بپرداػد 1اقرار   .  آن وال را حه شصص دو 

ی اســت حگوخــد . 1588 مسأله خالیــی در اظتحــار و کــه وــثاًل ونزلــی و گــر فــردی  ایــن »: ا
ک حه ضز ،ونزل وال حسحن است ایـن ؛ «ه در حاشحۀ ححاط ساظته شـده اسـتاتاقی 
که غحر ۀ ونزل وال حسحن وی گفتار اقرار است  و عکـر  نه تهـام آن، حاشداػ آن اتاق حقح 

گــر ؛ شــوداســتثنای وــغکور در اقــرار ونــافی حــا ضهلــۀ قجــل وحســوب نهــی ههــحن طــور ا
که در حاشحۀ ححـاط سـاظته شـده  ،این ونزل وال حسحن نحست»: حگوخد وگر اتاقی 

کــه تنهــا اتــاق وــغکور وــال حســحن وــی؛ «تاســ گفتــار اقــرار اســت  نــه تهــام ، حاشــدایــن 
 .  ونزل

گــر فــرد وــغکور حگوخــد کــه در حاشــحۀ »: نحــز ا ایــن ونــزل وــال وــن اســت حــه ضــز اتــاقی 
ی نحست؛ «ححاط ساظته شده است که آن اتاق ولک و گفتار اقرار است  و عکـر  این 

گـر حگوخـد آخـدحـه حسـاب نهـی استثنای وغکور در اقرار ونـافی حـا ضهلـۀ قجـل ایـن »: و ا
کــه در حاشــحۀ ححــاط ســاظته شــده اســت ،ونــزل وــال وــن نحســت ایــن ؛ «وگــر اتــاقی 

ۀ ونزل وال او نحست ی است و حقح  که تنها اتاق وغکور وال و  .  گفتار اقرار است 

ــر اســت،  ــراخط شــاخان عک ــت ش ــا رعاخ ــرار ح کــه اق ــوق در صــورتی  ــوارد ف ــاوی و در ته
ـق شـو ت آن وحق  ی پغیرفتـه ، دصح  کننـده حعـدًا آن را انكـار نهاخـد اػ و طنانشـه اقـرار 

 .  شودنهی
ت . 1589 مسأله گر فرد اقرار حه حدهی ود  : دار نسجت حه شصصی نهاخد وـثاًل حگوخـدا

اقرار وغکور صححح و نافـغ اسـت ، «حه فالنی خک وحلحون تووان شش واهه حدهكارم»
که حه نفعش اقرار شده نهـی کسی  آن وطالجـه  سررسـحدجـل اػ توانـد طلـب وـغکور را قو 

ت، نهاخد    2.دار نجوده استوگر آنكه حه طریق وعتجری ثاحت نهاخد آن طلب ود 

                                                           
که توضحح آن در وسـاجل ، آن وال در اشحای وثلی و قحهت آن در اشحای قحهی استوثل ، ونظور اػ حدل. 1

 . عکر شد« 5353 و 5352»

کـه حـدهكار. 2 ه وطالجۀ دین حال  در صورتی ضایز است  توانـایی وـالی بـرای پرداظـت حـدهحش داشـته  ،الجت 
 . حاشد
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کــه حــه نفعــش اقــرار شــده آن را  . 1591 مسأله کســی  کنــد و  گــر فــرد حــه شــحجی اقــرار  ا
که ؛ اقرار وغکور صححح و نافغ است، دانننهی: تصدیق نهاخد خا حگوخد کسی  گر  ا ا او 

فرقـی  ،و در ایـن حكـن اقـرار وـغکور اثـری نـدارد، كـار نهاخـدحه نفعش اقرار شده آن را ان
   ؛بين اقرار حه دین و عحن نحست

ــه کننـــده حكـــن وـــغکور حكــن ظـــاهری وحســـوب وـــی ،الجت  شــود و طنانشـــه اقـــرار 
نـی )عـحن شصصـی(  وی کـه حـه شـصص وـغکور واقعـًا حـدهكار اسـت خـا وـال وعح  دانـد 

ی است ـه، شرعًا ولک و خـا وـال  1ش را اػ دیـن بـری نهاخـداحاخـد حـه شـحوۀ وشـروعی عو 
ط صاحجش قرار دهد که حـه نفعـش اقـرار  2وغکور را در اظتحار و تحت تسل  کسی  گر  و ا

کننـده هنـوػ هـن بـر اقـرار ظـود ، شده اػ انكـار ظـوخش دسـت بـردارد طنانشـه فـرد اقـرار 
ی را حه پرداظت حدهی خا پس دادن وال الزام نهاخدوی، حاقی است  .  تواند و

گر فردی  . 1591 مسأله کـه در اظتحـار اوسـتا کـه تهـام خـا برظـی اػ اوـوالی  کند  ، اقرار 
ق حه فالن شصص است کنـد وجلغـی حـدهی حـه دخگـری دارد 3،وتعل  هرطنـد  - خا اقرار 

هن حاشــدوــ ــه 4؛شــود اقــرارش پغیرفتــه وی - ت  صــل حــه  ،الجت  گــر ایــن اقــرار در ورخضــی وت  ا
 .  شودعکر وی« 5473و  5472»حكن آن در وساجل  ،فوتش حاشد

ی  وجلغــی را حــه شصصــی حــدهكار  . 1592 مسأله گــر برظــی اػ ورثــه اقــرار نهاخنــد وتــوف  ا

                                                           
ی را اػ حدهی وورد اقر. 1 کننده حصواهد و ـه نهاخـد و طنانشـه فـرد وـغکور  ءارش ابراوانند اخنكه اػ فرد انكار  عو 

خافت طلب اسـت و اػ قجـول آن اوتنـاع وـی ءنه حاضر حه ابرا کننده است و نه حاضر حه در ۀ اقرار  ، ورػدعو 
کـه در ایــن صـورت حـا حـدهكار وـی ی تحویــل دهـد  کن شـرع خـا وکحـل و قجــول و  توانـد طلــب وـغکور را حـه حــا

خافــت او حــه عنــوان ولــی   ــه وــی، )طلجكــار(فــرد وهتنــع  در کن شــرع خــا ، شــودحــدهكار بــریء الغو  ســاس حــا
ی برای رساندن وال وغکور حه صاحب آن حسب صـالحدخد عهـل وـی وشـاحه آنشـه در ؛ نهاخـدنهاخندۀ و

 .  عکر شد« 746»وسألۀ  ،«دین»فصل 

ط صاحب آن )طلجكار( قرار دهد. 2 کـه حعـد، طنانشه وال وغکور را در اظتحار و تحت تسل  اػ آن  در صـورتی 
ی نحسـت ضهانی بر ،تلف شود ی هجـه  ،ههـحن طـور. عهـدۀ و کننـده حصواهـد آن وـال را حـه و گـر اػ انكـار  ا

کافی است کند   . نهاخد و او بپغیرد و وال را هجه 

ی. 3 که وال وغکور را حه و کرده است ،وثاًل اقرار نهاخد   . صلح خا هجۀ شرعی 

کتجی خا طور دخگرفرق ندارد اقرار وغکور حه صورت شفاهی حاشد . 4 ی عکر شده حاشد خـا  ۀناودر وصحت، خا  و
 . در نوشتار دخگر



    / اقرار 

نـی در بـين  است خـا ػکـات وـال خـا رد  وظـالن و واننـد آن بـر عهـدۀ اوسـت خـا شـیء وعح 
ی  وــال شــصص دخگــری اســت ، ولــی ســایر ورثــه ایــن اوــر را انكــار نهاخنــد، اوــوال وتــوف 

کنندگان اػ راه شرعی وانند ش عای اقرار  هرطند آن  - هادت دو ورد عادلطنانشه اد 
 ؛ شودوطابق حا آن عهل وی، ثاحت شود - دو ورد اػ ورثه حاشند

ی  را حـه نسـجت سـهن ظـوخش  ،در غحر این صورت  کننده حاخد حدهی وتـوف  فرد اقرار 
ی  بپرداػد  ؛ اػ دارایی وتوف 

ــت خــک پســر و دو دظتــر حاشــند و اػ وحــان آنــان  گــر ورثــۀ وح  رار خــک دظتــر اقــ، وــثاًل ا
کــه پــدرش  ــه ایــن اوــر را انكــار نهاخنــد 25نهاخــد  اػ ، وحلحــون تووــان حــدهكار اســت و حقح 

ـت اسـت کننـده برابـر حـا خـک طهـارم دارایـی وح  که سهن االرث اقرار  ی الػم ، آنسا  بـر و
 .  وحلحون تووان( بپرداػد 55است خک طهارم اػ وقدار حدهكاری را )وعادل حا 





 

 قاعدۀ اقرار و مقاّصۀ نوعی

 ضحح وقّدواتیتو

گاه در قراردادها و وعاوالت خا اوور حقوقی خا اػدواح و واننـد  . 1593 مسأله شحعحان 
که نظرات فقهی وغاهب اسـالوی در ؛ آن حا غحر شحعحان ارتجاط و تعاول دارند اػ آنسا 

فرد در  برظی اػ فقهای شحعه برای روشن شدن وظحفۀ ، حعضی اػ ووارد وتفاوت است
 ؛ انداستفاده نهوده 1«قاعدۀ الزام»اػ ، ووارد وحل  احتالی اظتالفی

که این قاعده حه طریق وعتجر ثاحت نشده حاخد ایـن وسـاجل را بـر طجـق ، ولی اػ آنسا 
ــۀ نــوعیقاعــدۀ و»واننــد ، قواعــد دخگــر ضانشــحِن قاعــدۀ الــزام  3«قاعــدۀ اقــرار»خــا  2«قاص 

کــرد و حكــن آنهــا را بيــان نهــود اػ وــوارد بــر ایــن اســاس در اداوــه طنــد وســأله ، تطجحــق 
 .  شود وحل  احتال عکر وی

                                                           
کردن اشصاص غحر شحعه حه احكام وغهب ظودشان. خعنی و1  .  لزم 

که . 2 ههـان  ،حق  ظود را بر اساس احكام و ُسـَنن آنـان )غحـر شـحعحان( حگحرخـد»وفاد قاعدۀ وغکور آن است 
که آنان اػ شها وی  .  «گحرند گونه 

که . 3 ک ضسـته توان حه اقرار فرد غحر اواوی حه ووضب اوی»وفاد قاعدۀ وغکور آن است  حكام وغهجش تهس 
 .  «لزم حه رعاخت آن نهودو او را و



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کرده اازدواح ب گرفتن ازدواح  که قجاًل بدون شاهد   زنی 
ــه )شــحعۀ . 1594 مسأله ــه اواوح  ــر فق ــاوی( دواػده  اػ نظ ــاهد ، او ــدون ش ــد اػدواح ح عق

ن در ایــن وســأله اظــتالف نظــر دارنــد و برظــی ، گــرفتن صــححح اســت ولــی اهــل تســن 
ــه هســتند و ضهعــی واننـد حنفحــان اػدواح حــدون ، فعحان و حنجلحــانشــا، ووافـق اواوح 

گرفتن را حاطل وـی ـه نحـز اػدواح وصفحانـه را حاطـل وـی؛ داننـد شاهد  ؛ داننـد فرقـۀ والكح 
عی حاطل بودن عقد هستند که ود   :  انددو دسته، ولی آنان 

گونه اػدواح حارۀوالكحان و بيشتر حنجلحان در کـه صـححح خـا حاطـل بـودنش این  ها 
ن وعتقــد هســتند  - واننــد عقــد وــغکور - اظــتالف اســت دوــور بــين فقهــای اهــل تســن 

کس حـق  اػدواح حـا ایـن ػن را نـدارد کـه عقـد اػدواح حـه نـام او ، هحر  وگـر آنكـه وـردى 
گرفته کند آن ػن را طالق دهد خا، صورت   . اػدواح او را فسز 

گ ،نـــــحنابراخ ب ـــــــهروان ایـــن دو وغـــــــوده( اػ پيـــــن حـــــل تسن  ـــــه اػ اهـــــر )کـــــر شوهـــــا
کرد نهی، دــحاش وگر آنكه او را طالق دهـد خـا اػدواضـش را فسـز ، توان حا آن ػن اػدواح 

 .  دــکن
گونــه اػدواح کــه وــیشــافعحان و حنفحــان در وــورد ایــن  تــوان حــا  هــا وعتقــد هســتند 

کرد و نحاػ حه طالق خا فسز اػدواح نحسـت طنحن ػنی گـاه شـوهر  ،حنـابراین .اػدواح  هـر 
؛ آن ػن ضـایز اسـت اػدواح حـا ،1«قاعـدۀ اقـرار»حسـب ، دو وغهب حاشداػ پيروان این 

ه هسـتند کـه نحاػونـد عـد  ه طنانشه ػن اػ نظـر آنـان اػ ضهلـه ػنـانی حاشـد  اػدواح ، الجت 
ه حاشد ام عد   .  وغکور حاخد حعد اػ ساری شدن اخ 

گر ػن شحعه و شوهر اػ پيروان این دو وـغهب حاشـد ،ههشنحن کـه اػ ، ا در صـورتی 
ه حاشد نظر ه، آنان نحاػوند عد   .  اػدواح نهاخد، ضایز است پس اػ تهام شدن عد 

کـه در صـورت، ولـی در هـر دو فـرض بـراى رعاخـت احتحـاط اوتنـاع  بهتـر آن اسـت 
ی را، ػن شوهر اػ طالق کن شرع - طالق و  .  حگحرند - هرطند حا وراضعه حه حا

                                                           
 .شوهر حه احكام وغهجش . اقرار1



    / نوعی ۀوقاص   و اقرار ۀقاعد 

 ازدواحدر  اش خواهرزاده برادرزاده يا خاله و جهع بين عّهه و
ن . 1595 مسأله ــــرادرػاده ،اػ نظــــر اهــــل تســــن  ــــه و ب ــــان عه  ــــه و  ضهــــع وح ــــا ظال اش خ

کنند، اش در اػدواح ضایز نحست ظواهرػاده گر هر دو را ههزوان عقد  که ا ، حدین وعنا 
م حاطـل ، حاطـل اسـت و طنانشـه عقـد خكـی حعـد اػ دخگـرى حاشـد هـر دو عقـد عقـد دو 

 .  است

ـــــه  ـــــه پـــــس اػ ، ولـــــی اػ نظـــــر فقـــــه اواوح  اش و ظالـــــه پـــــس اػ  بـــــرادرػادهعقـــــد عه 
ه و عقد ػ ههشنحن عقد برادر، اش وطلقًا صححح است ظواهرػاده اده حعد اػ عقد عه 

ـــه و ظالـــۀ آن ػن ، وشـــروط بــر آنكـــه پـــيش اػ عقـــد، ػاده حعـــد اػ عقـــد ظالـــهظــواهر عه 
 1.رضاخت حدهند صححح است رضاخت داده حاشند خا حعد اػ عقد

ن گر پيرو اهل تسـن  ـه و بـرادرػاده در، حنابراین ا اش خـا وحـان ظالـه و  اػدواح وحـان عه 
کند ظواهرػاده طنانشه عقد آنان ههزوان حاشد طون حه وغهب آنان عقد ، اش ضهع 

ــه ضــایز اســت حــا هرخــک اػ آنــان اػدواح ، دو حاطــل اســت هــر بــراى پيــرو وــغهب اواوح 
ه خا ظالۀ آن ػن ظـوخش  را حـه عقـد ضـایز اسـت هـر دو، نهاخد و در صورت رضاخت عه 

 ؛در آورد
گـر عقـد آنــان ههزوـان نجاشـد  ـا ا م در فــرض وـغکور حـه وـغهب آنــان ، او  عقـد ػن دو 

کنـد حاطل است و ورد شحعی وی هرطنـد آن ػن دظتـر بـرادر خـا ، تواند حـا آن ػن اػدواح 
ـه خـا ظالـ ل حاشـد و عقدشـان نحـز حـا رضـاخت عه  شـان انسـام شـده  هدظتر ظـواهِر ػن او 

 .  حاشد
کـه شـحعۀ در  ،این حكن  اوـاوی بـوده و  دواػده وورد هر خک اػ آن دو ػن در صـورتی 

ن حاشد  .  نحز ضارى است، شوهرش اػ اهل تسن 
که طالق داده شده  زن ياجسه يا صغحره باازدواح   ای 

ـه . 1596 مسأله قـۀ خاجسـه و صـغحره، بر طجق وـغهب اواوح   هرطنـد حـا آنهـا - ػن وطل 

                                                           
 .  شودعکر وی« 63و  62»وساجل  ،«اػدواح»فصل ، توضحح آن در ضلد طهارم. 1



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ه ندارند - 1نزدخكی شده حاشد نولی بر طجق وغ، عد  کـه  - اهب اهل تسن  حـا اظتالفـی 
ه براى صغحره دارند در ه بر آنان واضب است - شروط عد   .  عد 

ن ،حنـابراین گـر شـوهر اػ اهـل تسـن  حـا اعتقـاد حـه  - اش را خـا صـغحره خاجسـه حاشـد و ػن ا
ه لــزم حــه رعاخــت قواعــد وــغهب ظــوخش و، «قاعــدۀ اقــرار»حنــا بــر  ،طــالق دهــد - لــزوم عــد 

قه حا ظواهربودن اػدواح  شود )وانند حاطل وی ه خـا حاطـلههسر وطل  ام عـد  بـودن  اش در اخ 
قه که ضهع آنان حا ػن وطل  ه حرام است(اػدواح حا ػنانی   .  اش در دوران عد 

ه که حا این ػن پيش اػ تهـام شـدن ،الجت   احتحاط الػم براى ورد شحعی نحز آن است 
ه احتحـاط الػم ، خـا شـحعه حشـود اش اػدواح نكند و آن ػن نحز طنانشـه شـحعه حاشـد عد 

ه که تا پاخان عد   ؛ اقدام حه اػدواح ننهاخد، آن است 
ه اػ شــوهر نفقــه نگحــرد ،ههشنـحن  ــام عـد  کــه در اخ  هرطنــد ، احتحــاط الػم آن اســت 

ـۀ قاعـدۀ و»وگـر آنكـه اػ حـاب اضـراى ؛ النفقـۀ او حاشـد طجق وغهب شوهر واضب قاص 
 .  د نفقه حگحردحتوان - صورت وضود شراخط آن در - «نوعی

که بدون شروط طالق )در فقه شحعه( طالق داده شده باازدواح   زنی 
ـــه . 1597 مسأله کـــه اػ نظـــر دخگـــر وـــغاهب ، طـــالق اػ نظـــر فقـــه اواوح  شـــراخطی دارد 

گر. حنابراین، هحر خک خا برظی اػ آنها در صححح بودن طالق شرط نحست، اسالوی  ا

کـه اػ نظـر   وـغهجش صـححح و اػ نظـرفرد غحر اوـاوی زوضـۀ ظـود را طـوری طـالق دهـد 
ه حاطل حاشد ه، وغهب اواوح  شـوهر بـر « قاعـدۀ اقـرارِ »حسب  - براى پيرو وغهب اواوح 

ۀ آن ػن - احكام وغهجش کـه پـس اػ پاخـان عـد  کـه اػ ضهلـه  - ضایز است  در صـورتی 
که طجق ه دارد وغهب زوح ػنانی حاشد  کند - غحر اواوی  عد   . حا او اػدواح 

گر ػن ،ههشنحن قو ا ه استطل  که اػ  - ه اػ اواوح  کـه در صورتی  ضهله ػنانی حاشـد 
ه دارداوــاوی غحــر طجــق وــغهب زوح ه - اش عــد  توانــد حــا  آن ػن وــی، پــس اػ پاخــان عــد 

 .  دخگرى اػدواح نهاخد
                                                           

که حه سن  . 1 ه نزدخكی حا ػنی  ت حاشد، حلوع نرسحده حرام استالجت   . طه اػدواح داجن و طه ووق 



    / نوعی ۀوقاص   و اقرار ۀقاعد 

 ووارد اختالفی استفاده از خحار رؤيت در
کاالیی را حا توصحف و حدون وشاهده ، حنابر وغهب شافعی . 1598 مسأله که  کسی 

خــت اســتفاده  وــی، بينــد نــد و حعــد اػ وعاولــه آن را وــیکظرخــداری وــی توانــد اػ ظحــار رؤ
کاال طجـق اوصـاف وـغکور حاشـد، کند ـه در، هرطند  کـه اػ نظـر وـغهب اواوح  ، صـورتی 

کند وشترى نهی خت استفاده     .تواند در این فرض اػ ظحار رؤ

ه نافغ حاشـد ،حنابراین گر در وححطی وغهب شافعی بر اواوح  کـه وشـت ،ا رى طـوری 
ــه وــوارد اػ ایــن ظحــار در وــورد فروشــندۀ اوــاوی وــغهب ، شــافعی وــغهب گون در ایــن 

کنــد و طجــق توانــد و وشــترى اوــاوی نحــز وــی، کنــد اســتفاده وــی قاعــدۀ »قاحلــه حــه وثــل 
ــۀ نــوعیو کنــد و ، در وــورد فروشــنده شــافعی وــغهب، «قاص  اػ ایــن قاعــده اســتفاده 

 .  وعاوله را فسز نهاخد

 ر ووارد اختالفیغجن د استفاده از خحار
غـجن  ظحـار، حنابر وغهب حنفی و شافعی بـراى فـرد وغجـون در وعاولـه . 1599 مسأله

ه این ظحار ولی ،ثاحت نحست    .ثاحت است 1در وغهب اواوح 

ـه ظحـار غـجن ثاحـت حاشـد و وـغهب اهـل ،حنابراین که اػ نظـر وـغهب اواوح   هر ضا 

ن ونكر آن حاشد ـقاعدۀ و»اػ حاب  - براى شصص اواوی وغهب، تسن   - «ۀ نـوعیقاص 
که پيرو اه ضایز ن را حه نجود ظحـار غـجن واست  کنـد حـه شـرط آنكـه وـغهبل تسن   لـزم 

ن در گ ،آن وححط بر ههگان نافغ حاشد  اهل تسن  که شصص اواوی نحز حـه آن  ونهحه  ای 
 . گردد لزم ویو

 ووارد اختالفی وعاولۀ سلف در
کــاال هنگــام وعاولــ ،حنــابر وــغهب حنفــی شــرط وعاولــۀ ســلف . 1611 مسأله ه وضــود 
ه طنحن شرطی الػم نحست ،است    .ولی اػ نظر اواوح 

                                                           
که در فصل . 1  . عکر شده است «ظحارات»وجحث ، «ظرخد و فروش»حا شراخطی 
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ه در وححطی نافغ حاشد طنانشه وغهب حنفی ،حنابراین طـوری  ،بر وغهب اواوح 
گر وشترى ، کنـدلزم حه حاطـل دانسـتن عقـد وـیفروشندۀ اواوی را و ،حنفی حاشد، که ا

کـه براى وشترى اواوی  ـۀ نـقاعـدۀ و» حـه وقتضـاى - وغهب نحز ضـایز اسـت   - «وعیقاص 
لــزم حــه حاطــل دانســتن ایــن عقــد نهاخــد و طنانشــه پــس اػ انســام فروشــندۀ حنفــی را و

 .  نحز ههحن حكن ضارى است، اواوی وغهب شود، وشترى، وعاولۀ وغکور

 سهن وتعّلق به َعَصجه وتوّفی از ارث
صـی سهن اال، در وجحث ارث . 1611 مسأله کسر وشص  رث حعضی اػ ظوخشاوندان حا 

ن شــده اســت کســر ، وعــح  کــه حــه ایــن شــكل ارث وی« فــرض»حــه ایــن  ، بــرد و حــه وارثــی 
 .  گوخند وی« َبر فرض»خا « صاحب فرض»

که آنشه اػ ارث اضافه بر   ن آن است  صاحجان فرض « سهن الفرِض »نظر اهل تسن 
ــت»حــه ، وانــد وــی ــت« َعَصــجۀ وح  ر ، )بــرادر وح  ــت و برظــی اػ حســتگان وــغک  عهوهــای وح 

ی( داده وی ـه ظـالف آن اسـتولی نظر وغهب اواو ،شود و گـر وـردى حهحـرد و ؛ ح  وـثاًل ا
ه حاخد نصـف ارث را حـه دظتـر حـه عنـوان ، تنها دظتر و برادرى داشته حاشد اػ نظر اواوح 

ـت ، حـه او بپرداػنـد« سهن الـرد  »و نصف دخگر را حه عنوان « سهن الفرض» و حـه بـرادر وح 
ق نهی  ؛ گحرد سههی تعل 

که در این   ن آن است  ت حه بـرادر ولی نظر اهل تسن  وورد الػم است نصف ارث وح 
ی پرداظت  ت»زیرا برادر اػ ، شود و    .شودوحسوب وی« َعَصجۀ وح 

ــر ههگــان اػ ضهلــه وارث اوــاوی  ،حنــابراین ن ب گــر در وححطــی وــغهب اهــل تســن  ا
، حــه وارث اوــاوی پرداظــت نشــود، اػ ارث« ســهن الفــرض»وــغهب نافــغ حاشــد و وــاػاد 

ی»حلكه حه  ـت»طنانشـه ، اده شودد« َعَصجۀ وتوف  ، وـغهب حاشـند اوـاوی، «َعَصـجۀ وح 
ــۀ نــوعی»تواننــد اػ حــاب  وـی کــه اػ اهــل « الفــرِض  ســهن»وــاػاد ، «قاعــدۀ وقاص  وارثــی را 

ن است حگحرند  .  تسن 



    / نوعی ۀوقاص   و اقرار ۀقاعد 

 ارث زوجه در ووارد اختالفی
ن . 1612 مسأله ــن  ــۀ دارایــی شــوهر ، اػ نظــر اهــل تس ــنازوضــه اػ هه ــر  ع اػ ونقــول و غح

ــه وعتقدنــد، بــرد ارث وــی، ن(ونقــول )واننــد ػوــحن و غحــر آ ، ولــی وشــهور فقهــای اواوح 
بـرد و تنهـا اػ قحهـت  ارث نهـی - نـه اػ اصـل آن و نـه قحهـت آن - ولكـی زوضه اػ ػوحن

  1.برد نه اصل آنها ارث وی، عحان غحر ونقول )وثل قحهت حناء و درظتان(ا

ن بر ههگان اػ ضهله شـحعه نافـغ حاشـد ،حنابراین گر وغهب اهل تسن  کـه طـو ،ا ری 
ن اسـت اػ ػوـحن و اصـل حنـاء و درظتـان ارث بجـردزوضه که اػ اهل تسـن  در حـالی  ،ای 

ای وـغهجش در طنـحن وححطـی طنانشـه زوضـه، اواوی وـغهب حاشـند، که سایر ورثه
ن حاشــند ی  اهــل تســن  ــه اســت و ســایر ورثــۀ وتــوف  ــایز اســت اػ حــاب ، اواوح  قاعــدۀ »ض

ــۀ نــوعی کــه « وقاص  ههاننــد  - اػ ػوــحن و اصــل حنــاء و درظتــانزوضــۀ وــغکور وحراثــی را 
ن  .  حگحرد، رسد حه او وی - دخگر ورثۀ اهل تسن 

                                                           
 . آوده است« ارث ػن و شوهر»وجحث ، «ارث»فصل ، تفصحل احكام ارث زوضه در ضلد طهارم. 1





 

 َحْجر 
 )احکام افرادی که از تصّرف در اموال خود ممنوع هستند(

ف در . 1613 مسأله ف در« اوـوال ظـود» برظی اػ افراد شرعًا نسجت حه تصـر   و نحـز تصـر 
ف در  و ههــحن 1«َنْفــس ظــود» ــۀ ظــود»طــور تصــر  ــد و شــرعًا  توحــدودخ  « عو  هایی دارن

ف وی  ؛ حاشند وهنوع اػ تصر 

کـــه وهـــن ناوحـــده وی« وحســـور»د ایـــن افـــرا ، «ناحـــالغ»تـــرین آنـــان عجارتنـــد اػ  شـــوند 
س»، «سفحه»، «دیوانه»  ؛ «فرد ورخض در ورض وفات»و « وفل 

 .  شود در وساجل حعد عکر وی، احكام وربوط حه وحسورین

 نابالغ. 2

 که فرد نابالغ در  آنها وحجور است تصّرفاتی 
که شـرعًا حـالغ نشـده . 1614 مسأله فات  2،کسی  در وـوارد عیـل وحسـور اسـت و تصـر 

که در وساجل حعد عکر وی ی در این اوور حا توضححاتی   :  صححح نحست، شود و

                                                           
 .  شود توضححات بيشتر در اداوه عکر وی. 1

ل توضححات الػم. 2 جن حلوع در ضلد او   .  عکر شده است« 5»وسألۀ  ،در وورد عال
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فات والی» ه»؛ «تصر  فات در عو  فات در نفس»؛ «تصر  در  ،توضحح این وـوارد؛ «تصر 
 . شودوساجل حعد عکر وی

o تصّرفات والی .الف 

فات وســتقل  ت . 1615 مسأله ــال ظــود  1صــر  ــالغ در و ــد عــنا -فــرد ناح ، فــروش، اػ ظرخ
خـه دادن، ودخعه دادن، اضاره دادن، قرض دادن، هجه )حصشش(، صلح وضـارحه ، عار

کــاواًل وهرطنــد  ،صــححح نحســت -و واننــد آن  ی  ــز و رشــحد و فههحــده حاشــد و و هح 
فش نحـز در نهاخـت صـالح و ونفعـت حاشـد ـه وـوارد وـغکور د؛ تصر  اػ  ،ر وسـألۀ حعـدالجت 

 .  شود این حكن استثنا وی

فشاخان عکـر اسـت،  ت آن ، اضـاػۀ ولـی  طـه قجـل و طـه حعـد اػ تصـر  ووضـب صـح 
ف در ووارد وغکور نهی  .  شود تصر 

ــالغ در آنهــا  . 1616 مسأله فات ناح اػ حكــن وســألۀ قجــل وــواردی اســتثنا شــده و تصــر 
که اػ ضهلۀ آنها دو وورد عیل است  : صححح است 

که انسام آن برای ناحالغ وعهول و وتعارف است وعاولۀ اشحای .الف ؛ کن قحهت 
 .  عکر شد« 535»توضحح آن در وسألۀ 

ـۀ ده سـاله در وـورد  .ب ت پسـر حش  ت فرد ناحـالغ در حعضـی وـوارد واننـد وصـح  وصح 
ت ناحـالغ در ضلـد طهـارم؛ ظوخشاوندان ظود فصـل  ،توضححات بيشـتر در وـورد وصـح 

کننده»وجحث ، «وصحت»  .  شود عکر وی« 5547و  5546»وساجل ، «شراخط وصحت 

o تصّرفات در ذّوه .ب 
ــۀ ظــود انســام وی . 1617 مسأله کــه فــرد ناحــالغ در عو  فاتی  واننــد قـــرض ، دهــد تصــر 

ه  کنـد  -گرفتن و ظرخد و فروش در عو  وثل آنكه ضنسی را حه صـورت نسـحه ظرخـداری 

                                                           
کــه فــرد ناحــالغ ظــودش حــدود وعاولــه. 1 را  آن قحهــت کــاال و و ظصوصــحات وثــل تعحــين نــوع ،حــه ایــن وعنــا 

کند ص   .  وشص 



    / َحسر 

ــه  -2واقــع شــود نــه بــر عــحن 1خــا حــه صــورت ســلف حفروشــد خــا آنكــه وعاولــۀ نقــدی بــر عو 
ی حاشد، ػوان ادای دینهرطند  ،صححح نحست  .  پس اػ حلوع و

o تصّرف در َنْفس .ح 
ـــرارداد اضـــاره . 1618 مسأله ـــالغ در ق ـــر ناح گ ـــا در ، ا ـــرار دهـــد خ ـــر دخگـــری ق ظـــود را اضح

طنـــحن قـــراردادی ، وســـاقات و واننـــد آن ظـــود را عاوـــل قـــرار دهـــد، وزارعـــه، وضـــارحه
 ؛ صححح نحست

ــه ــا در ُضعال ــه در وســألۀ  - او  ک ــان طــور  ــر شــد« 443»هه ــورد  - عک ــار و ک ــه  طنانش
ــل( وی ــه )ُضْع ــق  الزحه ــتحق  ح ــرد( وس گح ــرار  ــل ق ــد )عاو ــام ده ــه را انس ــردد ضعال  ،گ

 .  حدون اضاػه و اعن ولی  شرعی حاشدهرطند 

گر فرد ناح . 1619 مسأله گحاهان خا ححوانات و ،الغا ـی  -جاح اشحاء و  کـه والـک ظاص 
ــدارد کنــد -ن ــدآو گحاهــان دارویــی را ضهــع  وــثالً ؛ را ِححــاػت  ــت ، ری نهاخ طنانشــه نح 

کنــــد ــــک )والــــک شــــدن(  حــــدون اعن و اضــــاػۀ هرطنــــد  ،شــــود والــــک آنهــــا وی، تهل 
 .  شرعی حاشد ولی  

کنــد خــا ؛ اػدواح فــرد ناحــالغ صــححح نحســت . 1611 مسأله طــه اخنكــه ظــودش عقــد 
کار وکحل نهاخد کار اػ ولی  اضاػه داشـته  دخگری را برای این  که برای این  و فرقی ندارد 

 ؛ حاشد خا نه

که در ،هالجت   ( در صورتی است  تعحين ههسـر  حاطل بودن اػدواح ناحالغ )حنابر فتوی 
ی وستقل ات و گر اػ طرف ولـی  شـرعی؛ حاشد و ظصوصح  ا ا فقـط وکحـل در اضـرای ، او 

ی -صـحغۀ عقـد حاشـد ات و ت طنـحن اػدواضــی  - نـه تعحـين ههسـر و ظصوصـح  صـح 
 .  ک نشودوحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن تر

                                                           
ه این . 1 ۀ ناحالغ بر عو   ،صححح نجودن وعاولهالجت  که حش  کن ارػش  ، دهـدظـوخش انسـام وـی ۀدر وورد اشحای 

که توضحح آن در وسألۀ واضب وینابر احتحاط ح  .  عکر شد« 535»حاشد 

ه و بر عحن. 2  . عکر شد« 63تا  65»در وساجل  ،توضحح وعنای وعاولۀ بر عو 
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کـه در ضلـد طهـارمشاخان عکر است،  ـۀ ناحـالغ حـا توضـححاتی  عکـر  1ولی  شـرعی حش 
 . تواند او را حه اػدواح دخگری درآورد وی، شود وی

گــر فــرد ناحــالغ ههســر ظــود را . 1611 مسأله طنانشــه ده ســال قهــرخش ، طــالق دهــد 2ا
ت طــالق او وحــل  اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در ، کاوــل شــده صــح 

کهتــر اػ ده ســال قهــری داشــته حاشــدوــورد طنــ گــر  طالقــش ، حن طالقــی تــرک نشــود و ا
 .  حاطل است

 3واليت بر نابالغ 

o پدر و پدربزرگ پدری )جّد پدری( .الف 
گــر فــرد ناحــالغ پــدر خــا ضــد  پــدری داشــته حاشــد . 1612 مسأله ی حــا آنــان  ،ا والخــت بــر و

که توضحح آن در وساجل حعد عکر وی وی  .  شود حاشد 

؛ وشـروط حـه عـادل بـودن آنـان نحسـت، پـدریوالخت داشتن پدر و ضد   . 1613 مسأله
ـۀ ناحـالغ اسـت رشـحد 4ولی حاخد عاقل حاشند  5و نسجت حه آنشه ورتجط حا اوور والی حش 

گـر پـدر در اوـور وـالی حشـۀ ناحـالغ سـفحه اسـت. حنـابراین، حاشند والخـت در ایـن اوـور ، ا
گــر ضــد  پــدری نحــز در ارتجــاط حــا اوــور وــا ی دارد و ا لی حشــۀ اظتصــاص حــه ضــد  پــدری و

کن شرع وی ،ناحالغ سفحه است  .  حاشدوالخت در این وورد حا حا

                                                           
ــه ضلــد طهــارم فصــل . 1 ــی  شــرعی وحســوب وــی»وجحــث ، «اػدواح»ح کــه در اوــر اػدواح ول ــرادی  ، «شــونداف

 .  وراضعه شود«و حعد اػ آن 544»وساجل 

که توس. ن2 گرفته است، ط ولی  شرعیسجت حه اػدواضی  ی صورت   . برای و
کــه در ایــن قســهت )وال. 3 ــا اوــور ؛ وربــوط حــه اوــور وــالی ناحــالغ اســت، شــود ت بــر ناحــالغ( عکــر ویخــوســاجلی  او 

ی کـه وراقجـت و   وربوط حه وراقجت و نگهداری و تربيت و و ههحن طور توضححات وربوط حه فرد خا افرادی 
برظــی اػ احكــام » فصــل، در ضلــد طهــارم« حضــانت»تحــت عنــوان  ، الغ حــه عهــدۀ آنــان اســتتربيــت ناحــ

 .  شود عکر وی« وربوط حه اوالد

گر خكی اػ آن دو دیوانه اسـت ،حنابراین. 4 که وسنون هستند والخت ندارند و ا والخـت بـرای ، پدر و ضد  پدری 
 .  دخگری است

 . شودعکر وی« 5424»وسألۀ در  ،و توضحح وعنای سفحه خعنی سفحه نجاشند. 5
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ی حـا ضـد  پـدری  ،ههحن طور کافر بـر فرػنـد وسـلهانش والخـت نـدارد و والخـت و پدر 
کـه ضـد  وــغکور وسـلهان حاشـد ،اوسـت کــافرش در  در صـورتی  کـافر بـر فرػنـد  و نحـز پــدر 

که ضد  پدری وسلهان نداشته حاشد والخت دارد وگرنـه والخـت حـا ضـد  پـدری  ،صورتی 
 .  وسلهان اوست

ــالغ  . 1614 مسأله ــه ناح ــه اوــور وربــوط ح کــه پــدر و پــدربزرگ پــدری نســجت ح فاتی  تصــر 
در غحــر ایــن ؛ بــراخش نداشــته حاشــد« ای ضــرر و وفســده» الػم اســت، دهنــد انســام وی

فات آنان صححح نهی ،صورت فات آنـان « وصـلحت»ولـی وضـود ؛ حاشد تصر  در تصـر 
 .  الػم نحست

ه کـه انسـام خكـی وفحـدتر و بهتـر ) ،الجت  کار فراهن حاشد  گر ػوحنۀ انسام دو  صـلح( اا
کـه خكـی آن را  -حاشد  وثل آنكه دو وشتری برای ظرخد وال ناحالغ وضـود داشـته حاشـد 

طنانشــه  - ظــرد حــه قحهــت وعهــولی و حــاػاری )ثهــن الهثــل( و دخگــری بــيش اػ آن وی
که انتصـاب وـورد دخگـر در نظـر عقـال ی  کوتـاهی و سـهل ،طوری حاشد  انگاری در اوـر و

 .  صلح را انتصاب نهاخداواضب است وورد ، شهرده شود
ک در وضــود وفســده خــا عــدم آن . 1615 مسأله گــر . حنــابراین، اســت« نظــر عقــال»، وــال ا

که حه نظر ظودش وفسـده نداشـته، ولی  شرعی فی را انسام داده  ولـی عقـال آن را  ،تصر 
که انسام ش، دانستند دارای وفسده وی فی   .  حاطل است، دهتصر 

ه کـه انسـام شـده حـه نظـر عقـال وفسـده نداشـته ،الجت  فی  گـر تصـر  ولـی حعـدًا ثاحـت  ،ا
کار در واقع دارای وفسده بـوده اسـت  ـه حـه  -شود آن  وثـل آنكـه فـروش ضنسـی حـا توض 

ــا پــس اػ ، ای نداشــته هــای وعهــول حــه نظــر عقــال وفســده بينی شــراخط ووضــود و پيش او 
فاقـ، فروش کـاال ات  گـرددقحهت  ی  گرفتـه  - ًا حـاال رود و ووضـب ضـرر و ف صـورت  تصـر 

 .  صححح است
که برای پدر و ضـد  پـدری وضـود دارد . 1616 مسأله بـرای سـایر اضـداد پـدری  ،والختی 

گــر پــدِر ضــد  پــدری ناحــالغ و ههــحن طــور طجقــات حــاالتر . حنــابراین، حاشــد نحــز ثاحــت وی ا
 .  تهام آنها والخت دارند، ػنده حاشند
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بـر فـرد ناحـالغ هسـتند و « در والخـت وسـتقل»ک هـر خـ، پدر و ضـد  پـدری . 1617 مسأله
ف هــر غحــاب خــا عــدم صــالححت دخگــری خــا اضــاػه اػ  وشــروط حــه فــوت خــا ،خــک تصــر 

فی انسـام دهنـد گر هر دو تصـر  ی را حـه شصصـی و ، دخگری نحست و ا وـثاًل خكـی وـال و
گرفته نافغ است، دخگری حه شصص دخگری حفروشد که زودتر صورت  فی   .  تصر 

ــه ــر  ،الجت  گ ــالغا ــزاع ، در اوــر اػدواح ناح ی اظــتالف و ن ــدری و ــدربزرگ پ ــدر و پ ــين پ ب
گحـــــرد و هـــــر خـــــک حصواهـــــد او را حـــــه اػدواح شصصـــــی در آورد رأی و نظـــــر ، صـــــورت 

ــدربزرگ ــدری پ ــی، پ م و ــرعًا وقــد  ــه اػدواح  ش ــدام ح ــدر اق ــر پ گ ــورت ا ــد و در ایــن ص حاش
   1.عقد وغکور حاطل است، فرػندش نهاخد

ننــد فرػنـد خــا نــوۀ ناحـالغ ظــود را حـه عقــد دخگــری توا پـدر و ضــد  پـدری وی . 1618 مسأله
 .درآورند

کـه سـجب فسـز اػدواح وضـود داشـته  -حـق  فسـز اػدواح  ،ههحن طور در وـواردی 
ت حاقحهانده  -حاشد  ت -و نحز حصشحدن ود   ؛ را دارند - در اػدواح ووق 

ا پدر و ضد  پدری کنند تا پسـر ناحـال 2والخت در طالق ندارند ،او  پـس ، غو حاخد صجر 
 .  ظودش تصهحن حگحرد 3اػ حلوع
خـه، اضـاره، فـروش، توانند حـا ظرخـد وی، پدر و ضد  پدرِی فرد ناحالغ . 1619 مسأله ، عار
کنند، وضارحه، قرض، ودخعه ف  ی تصر   4.وشارکت و وانند آن در وال و

توانند وـالی را بـرای فرػنـد خـا نـوۀ ناحـالغ ظـود قـرض  پدر و ضد  پدری وی . 1621 مسأله
کــاالیی را اػ طــرف او  کننــد خــا حــه صــورت ســلف کننــد خــا  حــه صــورت نســحه ظرخــداری 

 .  شود فرد ناحالغ حدهكار وی، و در این ووارد حفروشند

                                                           
کــه در اوــر اػدواح ولــی  شــرعی وحســوب وــی»وجحــث ، «اػدواح»فصــل ، حــه ضلــد طهــارم. 1 ، «شــوندافــرادی 

 .  رضوع شود «542»وسألۀ 

کن شرع نحز والخت در طالق ندارند ،در این وورد. 2  . وصی  و حا

ه. 3  . عکر شد« 5455»حكن طالق دادن فرد ناحالغ در وسألۀ  ،الجت 

ه. 4 گردد« 5452و  5453»در این وسأله و وساجل حعد الػم است آنشه در وساجل  ،الجت   .  عکر شد رعاخت 
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تواننــد او را اضحــر دخگــری خــا عاوــل در  وی، پــدر و ضــد  پــدری فــرد ناحــالغ . 1621 مسأله
گردی حساارند  ؛ وضارحه و وانند آن قرار دهند خا او را حه شا

ـه در انســام ایـن اوــور ، شــد عکــر « 5452»اخـت آنشــه در وسـألۀ حاخـد عــالوه بــر رع، الجت 
ی ــت اػ و ــت و وراقج ــه تربي ــوط ح ــه ورب ک ــوری  ــالغ و او ــانت ناح ــاجل حض ــود وی 1وس ، ش

گردد  . وراعات 

گر پـدر خـا پـدربزرگ پـدری نسـجت حـه اوـوال . 1622 مسأله ـه و سـایر شـاون ناحـالغ ، ا عو 
فی انســام دهنــد کننــد و بــر آنــان الػم  دخگــران وی، تصــر  ت  تواننــد آن را حهــل بــر صــح 

 ؛ ست نسجت حه آن تحقحق نهاخندنح

ه فات وـغکور نسـجت حـه ناحـالغ  ،الجت  ی در تصـر  گر اػ شـواهد و قـراجن وعلـوم شـود و ا
ی خا تفرخط نهوده و حه او ضرر وی کن شـرع وی ،کندرساند خا ظلن ویتعد  توانند حـه حـا

ی را اػ ارتكاب ظالف حاػ دارد ،وراضعه نهاخند تا حه صالحدخد  2.و

o يا جّد پدری وصّی پدر و .ب 
گــر پــدر خــا ضــد  پــدری فــرد ناحــالغ . 1623 مسأله ی ، ا کــه پــس اػ فــوت و کنــد  ت  وصــح 

ی  نـــی حاشـــد )بـــرای و ن»والخـــت بـــر ناحـــالغ حـــه عهـــدۀ شـــصص وعح  کنـــد(« قـــح  ، تعحـــين 
تش صححح است و آن فرد  3.شود ولی  ناحالغ وحسوب وی، وصح 

ت هـر . 1624 مسأله ن وصح  در صـورتی  ،خـک اػ پـدر خـا ضـد  پـدری در وـورد تعحـين قـح 
که دخگری در قحد ححات نجاشد صححح ت پـدربزرگ پـدری بـر . حنابراین، است  وصح 

ت پـدر بـر اخنكـه حـا وضـود ، اخنكه حا وضود پدر ن حاشد و ههـحن طـور وصـح  فرد دخگری قح 
ن حاشد، پدربزرگ پدری  ؛ صححح نحست، فرد دخگری قح 

                                                           
 .  شود عکر وی« برظی اػ احكام وربوط حه اوالد» فصل، این وساجل در ضلد طهارم. 1

ن شــده نحــز . 2 کــه اػ طــرف پــدر خــا پــدربزرگ بــرای حعــد اػ وفــات وعــح  ی  ن و وصــح  ضــاری ایــن حكــن در وــورد قــح 
ه؛ است ن ،الجت  گر پـدر خـا پـدربزرگ عـالوه بـر قـح  کنـد، ا ن نظـارت  کـه بـر اوـور قـح  کـرده  ن  نـاظر ، نـاظری را وعـح 

ی وصحت شده حاخد عهل نهاخد  . وغکور حسب آنشه حه و

ه. 3 که در وساجل حعد عکر وی ،الجت   . شودحا رعاخت شراخطی 
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گــر پــدر خــا ضــد  پــدری ن و ، فــردی را بــرای ػوــان پــس اػ فــوت هــر دو ،ولــی ا وصــی  قــح 
ت وـــغکور وحـــل  اشـــكال بـــوده و در طنـــحن وـــوردی ، ناحـــالغ قـــرار دهـــد ت وصـــح  صـــح 

 .  وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود

ن بر ناحالغ( صححح حاشد . 1625 مسأله عدالت او شرط ، برای آنكه والخت وصی  )قح 
 2.حاشد 1ولی حاخد وورد اعتهاد )ثقه( بوده و عاقل و رشحد؛ نحست

گر پدر خا ضد  پدری فرد ناحـالغ . 1626 مسأله ن( را در  ،ا فات وصـی  )قـح  وحـدودۀ تصـر 
ن نهوده حاشد  ؛ وصی  در ههان ووارد والخت بر ناحالغ دارد، ووارد حه ظصوصی وعح 

ن شـده، در غحر این صورت  ـۀ ناحـالغ وعـح  ن بر حش  که حه عنوان قح   ،والخت شصصی 
کننده در وورد آن والخت داشته وانند ووارد وغکور در وسـاجل  - در ههۀ آنشه وصحت 

 ؛ حاشد ثاحت وی - «5445تا  5457»
ه  کـه در ضلـد طهـارم ،الجت  ی دارد   ،والخت وصی  در وورد اػدواح ناحالغ حكن ظاص 

 .  شود عکر وی« 546»وسألۀ ، «اػدواح»فصل 

کــه وصــی  نســجت حــه اوــور وربــوط حــه ناحــالغ انســام وی . 1627 مسأله فاتی  ، دهــد تصــر 
ـــرای او  ـــد ب کـــافی نحســـت و وفســـده نداشـــت ،داشـــته حاشـــد و تنهـــا« وصـــلحت»حاخ ن 

ی صححح نهی، طنانشه این شرط رعاخت نشود فات و  .  حاشد تصر 

کـه هـر دو دارای وصـلحت شاخان عکر است،  کار فـراهن حاشـد  گر ػوحنۀ انسام دو  ا
بـر وصـی  واضـب اسـت وطـابق ، صـلح( حاشـداولـی انسـام خكـی وفحـدتر و بهتـر ) ،بوده

 .  گفته شد عهل نهاخد« 5452»آنشه در وسألۀ 
ک در وضود وصلحت و عدم آن ههشنحن  وشـاحه آنشـه در ، اسـت« نظر عقـال»وال

 .  عکر شد« 5453»وسألۀ 

                                                           
 . شودعکر وی« 5424»و توضحح وعنای سفحه در وسألۀ  خعنی سفحه نجاشد. 1

کاوـل. 2 ت»فصـل ، در ضلـد طهـارم« وصـی  »تـر در وـورد شـراخط توضححات  « وصـی  احكـام »وجحـث ، «وصـح 
 . عکر ظواهد شد
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o ع .ح کن شر  حا
گر فـرد ناحـالغ . 1628 مسأله ( اػ ، ا هـی )وصـی  پـدر خـا پـدربزرگ پـدری نداشـته و نحـز قح 

ـه، ضانب آنان تعحين نشده حاشد اش خـا شـاون وـرتجط حـا  والخت نسجت حه اوـوال خـا عو 
کن شرع )وستهد عا ی حا حا  1.حاشد دل( ویو

کن شــرع حســب صــالحدخد وــیشــاخان عکــر اســت،  دار اوــور توانــد ظــود عهــدهحــا
هی را نصب نهاخد ناحالغ شده خا وکحلی را در ن نهاخد خا قح   .  این حاره وعح 

کن شرع. 1629 مسأله فات حا ههاننـد آنشـه در وـورد وصـی  پـدر و ضـد  پـدری  - تصر 
ــر شــد ــته حاشــد و  - عک ــلحت داش ــرای فــرد ناحــالغ وص ــافی حاخــد ب ک ــتن وفســده  نداش

کـه  2؛نحست کنـد  کتفـا  کن شـرع حـه وـواردی ا کـه حـا حلكه احتحاط وستحب آن است 
گر وـال ناحـالغ را نفروشـد؛ ترک آن حاعث ضرر و فساد حاشد وـالش ، وثل اخنكه حترسد ا

 .  اػ بين برود

گــر پــدر و ضــد  پـــدری ناحــالغ . 1631 مسأله ن و سرپرســتی بـــرای او  ،ا حــدون اخنكـــه قــح 
کنن ـ، دتعحين نهاخند فوت  ف در اوـوال خـا عو  حـدون اضـاػه اػ  -او را  ۀدخگران حق  تصـر 

ی ن اػ ضانب و کن شرع و تعحين قح   .  ندارند - حا

o وؤونحن عادل .د 
هی نحـز اػ ضانـب آنـان بـرای  . 1631 مسأله گر فرد ناحالغ پدر خا ضد  پدری نداشته و قح  ا

کن شرع نحـز وهكـن نجاشـد ی تعحين نشده حاشد و دسترسی حه حا  والخـت در اوـوال، و
ه حه  که حا توض  ی حا وؤونحن عادل است   ؛ او عهل نهاخند« وصلحت»و

حلكه احتحاط وسـتحب آن اسـت ، عکر شد« 5445»در وسألۀ « وصلحت»وراد اػ 

                                                           
ــه. 1 کن شــرع ،الجت  ــۀ ناحــالغ در ضلــد طهــارم وحــدودۀ والخــت حــا وجحــث ، «اػدواح»فصــل ، در اوــر اػدواح حش 

کــه در اوــر اػدواح ولــی  شــرعی وحســوب وــی» کن شــرع  شــودعکــر وــی« 547»وســألۀ  ،«ندشــوافــرادی  و حــا
 . نسجت حه اور طالق ناحالغ والختی ندارد

 . حاشدوی، عکر شد« 5445»ههانند آنشه در وسألۀ  ،حكن در این وورد. 2
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که ترک آن حاعـث ضـرر و فسـاد حاشـد کتفا شود  وثـل اخنكـه فـرد وـؤون ؛ که حه وواردی ا
گر وال ناحالغ را نفروشد  .  والش اػ بين برود، حترسد ا

کـافی اسـتن عکر اسـت، شاخا گـر وـؤون ؛ در ایـن وـورد خـک وـؤون عـادل نحـز  ولـی ا
 . سایر وؤونحن طنحن والختی دارند، عادلی در دسترس نجاشد

o احکام ديگر واليت برنابالغ 
 جايگاه ساير افراد )غحر ولّی شرعی( نسجت به اوور نابالغ 

که در وساجل قجل حه عنوان ولـی   . 1632 مسأله عکـر  - حـا ترتحـب فـوق -غحر اػ افرادی 
ی حستگان نزدخک وانند وادر، شد دایی ، عهو، پدربزرگ وادری، برادر، سایر افراد حت 

فات آنــان در وــوارد وــغکور ...و صــححح نجــوده و نحــاػ حــه اضــاػۀ  1والختــی ندارنــد و تصــر 
  ؛دارد« ولی  شرعی»

ــه انســـام تهــام خــا برظـــی اػ ، توانـــد در وحــدودۀ والخــت ظــود ولــی  شــرعی وی ،الجت 
فات کنـد و  تصر  گـغار  کـه وـورد اعتهـاد اسـت وا وربوط حه ناحالغ را حـه شـصص دخگـری 

ی را وکحل ظوخش قرار دهد  ؛ و
ن وثاًل پدر وی فات وربـوط ، تواند اوور وربوط حه تعلحن و تعل  ثجت نام ودرسه خا تصر 

گـغار نهاخـد و  حه اووال فرػنـدان ناحـالغ ظـود را حـا رعاخـت وسـاجل شـرعی حـه وادرشـان وا
ی را وک  .  حل قرار دهدو

ن شـرعی حـدون اضـاػه . 1633 مسأله گر فردی غحر اػ قـح  کنـد، ا ، وـال ناحـالغ را وعاولـه 
که حا وال ناحالغ وشترک )و اووال حه ارث رسحده حه، وثاًل سایر ورثه شاع( اسـت را آنان 

کـه حـه ، حفروشند خا اضاره دهنـد فات آنـان در صـورتی صـححح و نافـغ اسـت  ولـی  تصـر 
ی حــا  - تحــب وــغکور در وســاجل قجــلحــا رعاخــت تر -شــرعی ناحــالغ  کننــد و و وراضعــه 

فات را وســاػ حــه حســاب آورد، رعاخــت وصــلحت ناحــالغ خــا آنكــه ظــوِد ناحــالغ ؛ آن تصــر 
 ؛ آنها را اضاػه دهد، پس اػ حالغ و رشحد شدن

فات انسام شده نسجت حه وال ناحالغ حاطل است ،در غحر این صورت   .  تصر 

                                                           
که توضحح آن در وساجل قجل عکر شد. 1  .  وواردی 
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 شرايط سودآوری با اووال نابالغ 
ی را در اظتحـار فـرد دخگـری قـرار  . 1634 مسأله گر ولی  شرعی ناحالغ حصواهـد اوـوال و ا

، حاخـد آن فـرد، آوری حـه شصصـی حدهـد وثل اخنكـه آن را ضهـت وضـارحه خـا سـود؛ دهد
 .  در غحر این صورت ضاون است، وورد اعتهاد )ثقه( و اوحن حاشد

 لزوم اذن ولّی جهت تصّرف ديگران در وال نابالغ 

گر دخگران حصواه . 1635 مسأله کننـد ا ف  وـثاًل حصواهنـد اػ  -ند در اووال ناحـالغ تصـر 
دانسـتن ، حاخد اػ ولی  او اضاػه داشـته حاشـند و در ایـن اوـر - وسایل او استفاده نهاخند

کافی نحست  ؛ رضاخت قلجی ولی  

ــی  الػم نحســت صــرخح حاشــد  ــه اضــاػۀ ول ــا هــر خــک اػ وــوارد وــغکور در ؛ الجت  حلكــه ح
ق وی« 545»وسألۀ   1.شود وحق 

 هديه و هجه به نابالغ 
کسی والی حه فرد ناحالغ بجصشد . 1636 مسأله گر  ی حه حساب ، ا ػوانی ضزء اووال و

کند و تحویل حگحرد وی ش آن را قجول  که ولح   2.آخد 

 تأوحن وخارح نابالغ از وال وی 

گر فرد ناحالغ والی داشته حاشد . 1637 مسأله ی را  ولی  شرعی او وی، ا تواند وصارح و
ه حاخد در وصارح و هزخنه؛ داػ وال ظودش )ناحالغ( تأوحن نهاخ ک  عنا -ها  الجت  اػ ظـورا

ک و ســایر وــوارد کــرده و اعتــدال و وحانــه - و پوشــا ی عهــل  ی را  وناســب حــا شــأن و رو

                                                           
گفــت وــثاًل وی. 1 ــۀ ناحــالغ در ودرســه ضهــ: تــوان  کــه توســثجــت نــام حش  ولــی  شــرعی او صــورت  طت تحصــحل 

کـارگحری او ضهـت نقـل و انتقـال  عرفًا اضاػه در برظی اػ اوور راخذ و وعهول در وـدارس واننـد حـه، گحرد وی
کـالس و  کهک آووػشی و ورػشی و نحز درظواسـت اػ او ضهـت نوشـتن تكـالحف و حـل  وسـاجل در  وسایل 

کتاب دانش ن ضهت بررس ونزل خا برداشتن دفتر و  ی وآووػ توسط وعل   . حاشد نحز وی... ی تكالحف و

ی قرار حگحرد ،خعنی. 2 ط و  . وال در اظتحار و تحت تسل 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کند و اػ اسراف و تجغیر خاد بپرهحزد خا سصت 1رعاخت   .  گحری ز

ولی  ختحن طنانشه حصواهـد وصـارح او را اػ وـال ظـودش )ناحـالغ ختـحن(  . 1638 مسأله
کنـــد . وانـــد او را واننـــد خكـــی اػ اعضـــای ظـــانوادۀ ظـــود حـــه حســـاب آوردت وی، تـــأوحن 

کـافی اسـت وصـارح وربـوط ، برای وحاسجۀ وقدار وصـارِح وصصـوص ختـحنحنابراین، 
 .  حه تهام اعضا را بر تعداد آنان تقسحن نهاخد

ه کـه افـراد خـک  ،الجت  ک و وسكن اسـت  این حكن وصصوص وصارفی وانند ظورا
ـا وصـارف اظتصاصـی ؛ کنند وشترک اػ آن استفاده ویظانواده وعهواًل حه صورت  او 

ک هــر کفــش و لــواػم اظتصاصــی وــورد احتحــاح در وــورد ختــحن حاخــد ، فــرد واننــد پوشــا
گانه حساب شود  .  ضدا
 .  این حكن برای بيش اػ خک ختحن نحز ضاری استشاخان عکر است، 

 رفت و آود به ونزل ايتام 
ـــ . 1639 مسأله ـــرود و ب ـــه ونـــزل اختـــام ب ـــرد حصواهـــد ح گـــر ف ـــان حنشـــحند و اػ ا ـــرش آن ر ف

کار حا اضاػۀ ولی  شرعی آنان حاشد، غغاخشان حصورد  ؛ الػم است این 

گــرفتن اػ ولــی  شــرعی وهكــن نجاشــد ــا طنانشــه اضــاػه  کــه ایــن اوــر  ،او  در صــورتی 
که عوض - ضرری برای آنان نداشته حاشد وـال وصـرفی اختـام  هرطند حه این صورت 

ه؛ اشكال ندارد - را ضجران نهاخد فات وـغکور وطـابق  ،الجت  گر تصـر  اختـام « وصـلحت»ا
 . حدون عوض هن اشكال ندارد ،حاشد

ف در اووال ختحن عکر « وصلحت»ونظور اػ  . 1641 مسأله که در وسألۀ قجل برای تصر 
کــه حاعــث وی ،هــای عقالیــی اســتوصــلحت، شــد فات  خعنــی وصــالحی  شــود تصــر 

ل نداشـــته و ها نـــزد عقـــال اشـــكا وـــغکور در وـــال ختـــحن حـــه ضهـــت وضـــود آن وصـــلحت
 ؛ وطلوب شهرده شود

کارهای آنان را انسام دهد خـا ظـدوات دخنـی  وثل آنكه فرد حه ونزل اختام سر ػده و 
                                                           

 . حاشدضاون وی، در صورت اسراف خا تجغیر وال. 1
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وثاًل عقاخد و وساجل دخنـی را حـه آنـان بيـاووػد و آنـان را حـا  ،خا دنحوی براخشان اراجه نهاخد
کند آداب و اظالق دخنی گر اختام نحـاػ، آشنا  خـا تفـرخح  صـحجت حـه ههنشـحن و هـن خا ا

وحنـۀ آن را فـراهن نهـوده و حا رفتن حه ونـزل اختـام ػ، جاح و سالن در ونزل داشته حاشندو
 .  نس و رفع دلتنگی اػ آنان شودووضب ا

 زوان از بين رفتن َحْجر فرد نابالغ 
که عالوه بر حالغ شدن وحسور بودن ناحالغ ػوانی اػ بين وی . 1641 مسأله رشـحد ، رود 

کـه در وسـألۀ شده و اػ حالت سفحه بودن حه وعن ، شـود وی توضـحح داده« 5424»ایی 
 .  نحز ظارح شود

گــر ولــی  شــرعی ناحــالغ احتهــال وعقــول رشــحد شــدن او را حدهــد . 1642 مسأله حنــابر  ،ا
 ؛ واضب حاخد او را نسجت حه این اور وورد آػواخش قرار دهداحتحاط 

ی را رشحد خافت آن ( واضـب اسـت اوـوالش را حالفاصـله ، گاه طنانشه و بر او )ولـی 
کـه قجـل اػ حلـوع رشـحد نشـده حاشـد، ػ حلوعپس ا ، در اظتحارش قرار دهـد و در صـورتی 

کــه احتهــال عقالیــی دهــد اػ حالــت ســفحه بــودن ظــارح  حاخــد حعــد اػ حلــوع هــر ػوــانی 
کار را انسام دهد ،شده  . این 

 ديوانه )وجنون(. 1
که فرد ناحـالغ در آنهـا وحسـور  . 1643 مسأله فات فرد دیوانه )وسنون( در اووری  تصر 

ف اســتو وهنــو ی نحــز در آنهــا وحســور وی صــححح نهی، ع اػ تصــر  و  حاشــد حاشــد و و
ف ناحـالغ که بـرای ضـواػ تصـر  « 5454»در وسـاجل قجـل ههشـون وسـألۀ  ووارد استثنایی 

 .  در وورد وسنون ضاری نحست ،عکر شد

در ایـن حكـن فرقـی نحسـت بـين اخنكـه قجـل اػ حلـوع هـن وسنـون شاخان عکر است، 
 .  خا آنكه پس اػ حلوع وسنون شود، حالغ شود بوده و حا ههان حالت

اسـت و « ناحـالغ»)وسنون( ههانند والخت بر فـرد « دیوانه»والخت بر فرد  . 1644 مسأله
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گفته شد در دیوانه نحز ضاری وی که در وورد ناحالغ   ؛ حاشد تهام وساجلی 

ــالغ و رشــحد شــدن کــه پــس اػ ح ــه شــده حاشــد 1،وگــر در وــورد شصصــی  کــه ، دیوان
آنهاســت خــا حــا  2«وصــی  »خــا « پــدر و ضــد  پــدری»والخــتش حــا  طنــحن شصصــی در اخنكــه

کن شرع» فات حـا ، «حا کـه تصـر  وسأله وحل  اشكال است و احتحاط واضب آن اسـت 
 .  ووافقت هر دو انسام شود

ـــۀ  . 1645 مسأله ـــه وی -« أدواری»دیوان ـــاه دیوان گ گـــاه عاقـــل و  ـــه  ک ـــی   - حاشـــد کس
کـــه عاقـــل اســـت صـــححح وی فاتش در ػوـــانی  فاتی 3حاشـــد تصـــر  کـــه در ػوـــان  و تصـــر 

ی خا والش انسام وی ط ولی  شرعی خـا حـا ووافقـت حاخد توس، شود دیوانگی و ضنون بر و
 .  او حاشد

ـام ضنـونش وـی ،حنابراین ی در  4«وصـلحت»توانـد حـا رعاخـت ولی  شـرعی او در اخ  و
ف نهاخد  ؛ اووالش تصر 

ت  اری دوــثاًل نفقــات واضــب ههســر و فرػنــدانش را بپــرداػد خــا طنانشــه حــدهی وــد 
ی شده ام ضنون و که وقت ادای آن وصادف حا اخ    ؛آن را ادا نهاخد، داشته 

ا در ػوان هوشحاری او  ف در اووال فرد وغکور حـا ، او  طنحن والختی ندارد و حق  تصر 
 .  حاشد ظودش وی

 سفحه. 5

 وعنای سفحه 
کار وی« رشحد»دروقابل « سفحه»اصطالح  . 1646 مسأله  ؛ رود حه 

                                                           
که در وسألۀ . 1  . شود عکر وی« 5424»حه وعنایی 
 . در صورت وفات پدر و ضد  پدری. 2

 .  احالغ خا سفحه وحسوب شودوانند اخنكه ن ،وگر آنكه اػ ضهت دخگری وحسور حاشد. 3

ه. 4 که ولی  شـرعی ،الجت  ف ، ناحـالغ اسـت، پـدر خـا پـدربزرگ پـدری اسـت و فـرد وسنـون، در وثل ووردی  تصـر 
کافی است ی در صورت نداشتن ضرر و وفسده  کـه در وسـألۀ ؛ ولی  در اووال و « 5452»وشـاحه توضـححی 

 . عکر شد
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ک« رشحد»فرد  ی را وا ویدارای حالتی است  کـرده و آن را  ه و دارد تا والش را حفو 
کند ت ظود صرف   ؛ وتناسب حا شأن و وضعح 

ا   کرده خا آنها را تلـف حلكه اووالش را بی؛ طنحن حالتی ندارد« سفحه»او  ضا صرف 
ه حه وغجـون نشـدن وی انسـام نـداده و ، نهاخد و وعاوالت ظود را بر اساس زیرکی و توض 

ـت نهی، خـا نصـوردن در وعـاوالتنسجت حه فرخـب ظـوردن  دهـد و عـرف وـردم و  اههح 
گونـهحه دسـت  او را در، افراد عاقل کـردن اوـوال حـه  ای وتفـاوت حـا روش  آوردن و ظـرح 

 .  بينند ظود )افراد عاقل( وی

 که سفحه نسجت به آنها وحجور است  تصّرفاتی 
کــه در « ســفحه» . 1647 مسأله ی حــا توضــححاتی  فات و شــرعًا وحســور اســت و تصــر 

حاشد و در این حكـن فرقـی نحسـت بـين اخنكـه قجـل اػ  صححح نهی، شود ر ویاداوه عک
 .  خا آنكه پس اػ حلوع سفحه شود، حلوع هن سفحه بوده و حا ههان حالت حالغ شود

فاتشاخان عکر است،  کن شرع ندارد، وهنوع بودن سفحه اػ تصر   . نحاػ حه حكن حا
فات سفحه در اووال ظود صـححح نحسـت . 1648 مسأله ، فـروش، ظرخـد. حنـابراین، تصر 
 . حاشد عارخه و ودخعۀ او نسجت حه اووال ظودش صححح نهی، قرض، اضاره، صلح

ۀ ظود انسام وی ،ههحن طور که سفحه در عو  فاتی  واننـد ظرخـد و فـروش ، دهـد تصر 
گرفتن و ضاون شدن ه و قرض  ی نهی حاطل وی، بر عو  توانـد ظـود را اضحـر  حاشد و نحز و

 . وانند آن قرار دهدوزارعه و ، خا عاول در وضارحه
که در وسألۀ قجل عکـر شـد . 1649 مسأله فاتی  طنانشـه سـفحه آنهـا را حـا اضـاػۀ ولـی  ، تصر 

ف حاشد طه حعد اػ آن -شرعی انسام دهد   . صححح است - طه اضاػه قجل اػ تصر 

گر پس اػ رشحد شدن ،ههحن طور کـه در حـال سـفحه بـودن  ظودش وعاولـه، ا ای را 
ت وعاوله وی - اضاػۀ ولی  ههانند  -اضاػه دهد ، انسام داده  1.حاشد ووضب صح 

                                                           
ه. 1 که  ،الجت  ت»در وواردی  ر بـودن اضـاػۀ حعـدی ولـی  در آن، ری نحسـتدر آن ضا« فضولح  وحـل  اشـكال ، وـؤث 

ه نهاخد؛ است ی حدهكار است بریء الغو  که حه و  .  وانند اخنكه فرد سفحه شصصی را 
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گـــر ولـــی  شـــرعی وط . 1651 مسأله کـــه ســـفحه وـــالی را ظرخـــده خـــا فروظتـــها ، لـــع شـــود 
کـاال و عـوض آن تحویـل طـرفحن ، طنانشه آن را اضاػه ندهد گر  وعاوله حاطل است و ا

که نزد گحرد و برای سفحه حفو ویولی  وال سفحه را پس وی، داده شده کند و والی را 
گــر ســفحه وــال وــغکور را اػ بــين بــرده )اتــالف  دهــدحــه وــالكش پــس وــی ســفحه بــوده و ا

در هرطنـد  ،کرده( ضـاون اسـت و طنانشـه وـال در نـزدش تلـف شـده ضـاون نحسـت
کوتـاهی نهـوده حاشـد نگهداری اػ وال سهل وگـر آنكـه سـفحه وـال را حـدون ؛ انگاری و 

گـر حــا اضـاػه هــن بـوده ی الع والــک اطـ، اضـاػۀ وــالكش برداشـته خــا ا اػ حــال ســفاهت و
 .  حاشدکه در این فرض سفحه ضاون وی، نداشته حاشد

گرفتـه خـا وـالی را  ،این حكن در ووارد وشاحه دخگر وانند اخنكه سفحه والی را قـرض 
کرده حاشد نحز ضاری است  .  حه عنوان ودخعه قجول 

کــــه احكــــاوش در وســــاجل قجــــل عکــــر شــــد . 1651 مسأله در ، وحســــور بــــودن ســــفحه 
ق حه ظوِد  فات وتعل   ؛ سفحه استتصر 

ی را برای انسام ظرخد  گر دخگری و ا ا وکحـل  ...هجـه )حصشـش( و، اضـاره، فروش، او 
حلكـه در ، او را تنها در اضرای صـحغۀ وعاولـه وکحـل نكـردههرطند  ،اشكال ندارد، کند

کــاال و نحــز حــه او اظتحــار و وکالــت داده  ...حــدود وعاولــه وثــل تعحــين قحهــت و نــوع 
 .  دـحاش

کــه ســ . 1652 مسأله و  -فتــوی  حنــابر  -حــدون اعن ولــی  شــرعی  ،فحه اســتاػدواح ػنــی 
 ؛ صححح نحست - واضبحنابر احتحاط  -حدون اعن ولی  شرعی  ،اػدواح ورد سفحه

گرفتـــه گـــر اػدواح حـــدون اعن صـــورت  فضـــولی وحســـوب شـــده و طنانشـــه ولـــی  ، ا
   .حاشد آن را اضاػه دهد صححح وی، شرعی حعد اػ عقد

که در اوور والی سـفحه نحسـتحكن وغکور در وورشاخان عکر است،  ولـی ، د فردی 
ات آن  ـــه -در اوـــر اػدواح و ظصوصـــح  ســـفحه اســـت نحـــز  - وثـــل تعحـــين ههســـر و وهرخ 

 1.حاشد ضاری وی

                                                           
 . شود عکر وی« 554تا  555»وساجل  ،«اػدواح»فصل ، توضححات بيشتر در ضلد طهارم. 1
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گــر ســفحه ههســر ظــود را طــالق دهــد . 1653 مسأله هرطنــد طــالق وــغکور طــالق  - ا
 .  صححح است - ُظلع حاشد

ــححح وی . 1654 مسأله ــالی ص ــر و ــور غح ــه او ــجت ح ــفحه نس ت س ــح  ــد وص ــد ؛ حاش وانن
ــ ــالی اخنك ــۀ و ــه هزخن ک ــد  ــن نهاخن ــانوادگی دف ــتان ظ ــه او را در قجرس ک ــد  ت نهاخ ــح  ه وص

ــد و در ههــان روػ  ــأظحر نحانداػن ی را ت ــا دفــن و ضهــت دفــن در آن وكــان الػم نحســت خ
 .  فوت دفن نهاخند

 نافذ بودن يا نافذ نجودن اقرار سفحه 

گر سفحه حه اوری غحر والی اقرار نهاخد . 1655 مسأله کـه ههسـرش ، ا کنـد  را وثاًل اقـرار 
ــردد گ ی  ــاص و ــب قص ــه ووض ک ــد  کن ــاری اقــرار  ک ــام  ــه انس ــا ح ــالق داده خ ــه ، ط پغیرفت

، بـر آن تجعـات، غحر والی تجعـات و لـواػم وـالی داشـته حاشـد و طنانشه آن اور شود وی
 ؛ گردد لَزم ویو

کند فالن شصص فرػند اوست گر اقرار  بـر  - حا وضود سایر شـراخط -اش  نفقه، پس ا
ی واضب وی   ؛شود و

ا  ـه - اقرار سفحه در اوور والیاو  که در اظتحار اوست و طـه وـالی در عو   - طه والی 
 .  شود قجول نهی

کــه هــن ضنجــۀ وــالی و هــن  . 1656 مسأله کنــد  گــر ســفحه حــه اوــری واننــد دػدی اقــرار  ا
 - حـا وضـود سـایر شـراخط -نسـجت حـه قطـع دسـت ، ضنجۀ غحر والی )حد  شـرعی( دارد

ا نسجت حه لزوم؛ شود اقرارش پغیرفته وی  .  شود پغیرفته نهی، ادای وال او 

 نذر و قسن و عهد سفحه 

کنـد خـا قسـن حصـورد خـا عهـد نهاخـد  . 1657 مسأله گر سفحه نسجت حه اوـور وـالی نـغر  ا
کند ؛ صححح نحست نـی اػ  555وانند اخنكه نغر  هزار تووان صـدقه بپـرداػد خـا وـال وعح 

 ؛ اووالش را حه فقحر حدهد

ی در غحــر اوــور وــالی  ــا نــغر و قســن و عهــد و ت آن - او  ــا رعاخــت شــراخط صــح   - ح
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کنــد نهــاػ شــب حصوانــد خــا روػه ؛ حاشــدونعقــد شــده و صــححح وــی واننــد اخنكــه نــغر 
ف عهـدی اػ آن در ؛ حگحرد خا قرآن تالوت نهاخد اره در صورت عدم وفا و تصل  کف  حكن 

 .  شودوسألۀ حعد عکر وی

  کّف که   ط سفحهاره دارد توسارتکاب عهلی 

گر سفحه نسـجت حـه اوـور غحـر . 1658 مسأله ت آن - وـالی ا  - حـا رعاخـت شـراخط صـح 
کنــد خــا عهــد بجنــدد و خــا قســن حصــورد طنانشــه عهــدًا اػ عهــل حــه نــغر خــا قســن خــا ، نــغر 

ف نهاخد اره بر او واضب وی، عهدش تصل  کـه  هن 1؛شود کف  کـار دخگـری  گـر  کـه ا طنـان 
اره دارد ورتكب شود اره بر او واضب وی، کف   . گرددکف 

ــارۀ عهلــی کف  گــر  تر وثــل بيشــ -وــالی حاشــد  تنهــا ،کــه انســام داده حــدیهی اســت ا
اره ـاره بــر او واضــب ، خــا تنهــا غحـر وــالی حاشـد -هـای وربــوط حـه احــرام حـذ کف  کف  ههــان 
 ؛ است

کــه خكــی وــالی و دخگــری غحــر وــالی   ــر بــين دو وــورد حاشــد  ــاره وــثاًل وصح  کف  گــر  ــا ا او 
ــف و عــدم وفــای حــه نــغر خــا افطــار عهــد  -اســت  ــارۀ تصل  کف   - روػۀ وــاه روضــانواننــد 

کـه وـورد غحـر وـالی را ، طنانشه توانایی انسام هـر دو را دارد احتحـاط واضـب آن اسـت 
کند  ؛ انتصاب 

ــه ــارۀ وــالی را حــه وصــلحت او حدانــد ،الجت  کف  ش پرداظــت  گــر ولــح  توانــد وــورد  وی، ا
 2.والی را انتصاب نهاخد

 گذشت سفحه از حّق قصاص و وانند آن  عفو و 
گر سـفحه حـق  قصـا . 1659 مسأله گغشـت نهـوده و فـرد  وی، ص داشـته حاشـدا توانـد 

                                                           
م. 1 ارات نغر و عهد و قسن در ضلد دو  کف   .  کدام عکر شده است ربوط حه هرفصل و ،توضحح 

گرفتن ندارد. 2 گر سفحه توانایی روػه  ـار ،وثل اخنكه روػه برای او ضرر دارد ،ا کف  وـالی وثـل اطعـام فقـرا  ۀههان 
ن وی بر ی وعح   . شودو
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کنــد ــا ایـن حكــن در وـورد دخــۀ شــرعی و نحـز ؛ وـورد نظــر را عفـو  ضــاری  1رش ضناخــتا او 
 .  نحست

 واليت بر سفحه 
ی در حالت سفحه بـودن حـالغ شـده . 1661 مسأله که و حـا ، والخت بر سفحه در صورتی 

گـر حعـد  پدر خا ضد  پدری خا وصـی  تعحـين شـده اػ ضانـب آنـان اسـت اػ حلـوع و رشـد و ا
کن »آنهاسـت خـا حـا  2«وصـی  »خا « پدر و ضد  پدری»در اخنكه والختش حا ، سفحه شده حـا

فات حا ووافقـت ، «شرع که تصر  وسأله وحل  اشكال است و احتحاط واضب آن است 
  ؛هر دو انسام شود

که پدر ه سفحهی  والخـتش ، ضد  پدری و وصی  تعحين شده اػ طرف آنان ندارد، الجت 
ک  .  حاشد ن شرع ویحا حا

ش وعلوم و ثاحـت نشـده . 1661 مسأله که رشحد شدن سفحه برای ولح  نجاخـد ، تا ػوانی 
عی رشـحد شـدن حاشـد و  کـه ظـودش وـد  وال او را در اظتحارش قرار دهد و در صـورتی 

قـرار داده « آػوـاخش»الػم است او را وـورد ، ولی  شرعی احتهال عقالیی این اور را دهد
ی ثاحــت شــد عی ، د اوــوالش را حــه او حدهــدحاخــ، و طنانشــه رشــد و گــر ظــودش وــد  ــا ا او 

ی را وــی، رشـحد شــدن نجاشـد د اخنكــه ولــی  احتهـال رشــحد شـدن و الػم ، دهــد حــه وسـر 
ی را وورد آػواخش قرار دهد  . نحست و

ت  . 1662 مسأله در ػوحنـه رشـد حـدین صـورت اسـت « آػوـاخش و اوتحـان سـفحه»کحفح 
کارهای وناسب شأنش هی حعضی اػ  ت قابل توض  واننـد  - حـه وی سـارده شـود  که تا ود 

ت والی ه ه ظوراکخنهزودیرخ  ک خـا سـایر احتحاضـات ، های ونزل وثل ظرخد و تهح  پوشا
و  - فـروش خـا اضـاره دادن برظـی اوـوال، ونزل ضهت انفاق در وصالح ظودش خـا ولـحش

                                                           
ص نشده است« أرش ضناخت». 1 که وقدار آن در شرع وشص  وانند اخنكه فـرد حـه طحـال خـا ؛ نوعی دخه است 

 ،«دخـات»فصـل ، رش ضناخـت در ضلـد طهـارمابيشتر در وورد وعنای  توضحح؛ ب برساندکسی آسح ۀکلح
 . شود عکر وی« 5244»وسألۀ 

 . در صورت فوت پدر و ضد  پدری. 2
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و  شـودحعضـی اػ اوـورات وـالی وناسـب شـأن ػنـان حـه او سـارده وـی، طنانشه ػن اسـت
ک ت عهلكرد وی نظارت ویولی  شرعی بر  کـرد ، کندحفح  گـر رشـد را در او وشـاهده  پس ا

ــت اضتنــاب اػ وغجــون شــدن در وعــاوالت و حفــو وــال اػ ، زیرکــی، حــه اخنكــه اػ او دق 
پرهحـز اػ اسـراف و تجـغیر و پيهـودن راه و روش عقـال ، صرف آن در وـوردش، ضاخع شدن

   1.را حه وی تحویل دهد وگرنه نجاخد اووال ،دهد اووالش را حه او وی، را دخد

 فّلس )ورشکسته(و. 7
 وعنای وفّلس 

ــسو» . 1663 مسأله ــه « فل َ ــودن اوــوال او نســجت ح ــر ب کهت ــت  ــه عل  ــه ح ک کســی اســت 
کــرده ، هاخش )ورشكســتگی( حــدهكاری ف در اوــوالش ونــع  کن شــرع او را اػ تصــر  حــا

که در وساجل حعد عکر ویو احكام ویژه، است  .  شودای دارد 

کن شرع او ر . 1664 مسأله که حا ف در اووالش ونـع نكـرده اسـت حدهكاری  ا اػ تصر 
گر حدهی - ی ا ـس وحسـوب نهیشرعًا و - طند برابر اووالش حاشد هاخش حت  شـود و  فل 

که در اووال ظـود انسـام دهـد فی  ههـۀ اوـوال هرطنـد  ،حاشـد صـححح وی، هر نوع تصر 
اػ  - وثاًل حـا فـروش خـا حصشـش و واننـد آن -ظودش را در وقابل عوض خا حدون عوض 

 .  ت ظود ظارح نهاخدولكح  

ه کـه در وسـأله  ،الجت  فاتی وثـل صـلح و هجـۀ  ،عکـر شـد« 675»ههان طـور  گـر تصـر  ا
ــرار اػ پرداظــت حــدهی حاشــد ت آن وحــل  ، )حصشــش( حــدون عــوض حــه قصــد ف صــح 

وصصوصــًا در ؛ اشــكال اســت و وراعــات وقتضــای احتحــاط در وــورد آن تــرک نشــود
ی اوحد حه دست آوردن وال دخگری که و هاخش نداشـته برای پرداظت حدهی صورتی 

 2.حاشد

                                                           
ی داده وـی. 1 کـه احتهـال عقالیـی رشـحد بـودن و ـۀ ناحـالغی  ی پـس اػ حكن حش  شـود در تحویـل اوـوالش حـه و

 . عکر شد« 5424»در وسألۀ  ،حلوع

که حق  وطالجـۀ طلـب ظـود را دارد ،خان عکر استشا. 2 بـر ، آن را وطالجـه نهاخـد، طنانشه طلجكار در وواردی 
 .  عکر شد« دین»تفصحل احكام آن در فصل ؛ حدهكار در صورت توانایی واضب است آن را بپرداػد
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 شرايط حکن به وحجورّيت ورشکسته 
کن شرع تنها حا وضود شراخط عیل وی . 1665 مسأله تواند فرد را وحسور )وهنوع اػ  حا

ف( نهاخد  :  تصر 

 1.شرعًا ثاحت شده حاشد ،های او حدهی .1

کـه اػ دخگـران دارد  طلب 5،حـق   4،ونفعت 3،اػ عحن عنا 2های او دارایی .2 هـایی 
 .  هاخش حاشد کهتر اػ حدهكاری 6ستثنحات دینحه غحر اػ و، و وانند آن

ت بوده خا ووعد پرداظت آن فرا رسحده حاشد حدهی .3  ؛ های او حدون ود 

گــر حــدهیشــاخان عکــر اســت،  فــرد در ، وتفــاوت حاشــند ها اػ نظــر ػوــان و سررســحد ا
ـــدهی صـــورتی وحســـور وی ـــه ح ک ـــرداظتش رســـحده شـــود  ـــان پ ـــه ػو ک ـــيش، هایی  اػ  ب

 .  های او حاشد دارایی
که در وسـألۀ حعـد عکـر وی -ههۀ طلجكاران خا حعضی اػ آنان  .4  - شـود حا توضححاتی 

کند که او را وحسور  کن شرع حصواهند     .اػ حا

کن شرع حدون درظواست طلجكاران خـا حـه درظواسـت ظـود حـدهكار ،حنابراین ، حا
ی را صـــادر نهاخـــد نهی کن شـــرع ولـــی  طلجكـــار وگـــر اخنكـــه ؛ توانـــد حكـــن َحْســـر و حـــا

که ولـی  شـرعی دخگـری نـدارد و وحسـور شـدن ، وحسوب شود وانند ختحن خا وسنونی 
 .  حه وصلحت آن ختحن خا وسنون حاشد، حدهكار
گر حعضی اػ طلجكاران درظواسـت صـدور حكـن َحْسـر بـرای حـدهكار  . 1666 مسأله ا

                                                           
اظـت دیـن رحـا دین خا وضـه التـزام حاحـت تـأظحر در پرد ۀسود قرض و ظسارت تأظحر تأدخ ،شاخان عکر است. 1

 .  شودوحسوب شده و ضزء حدهی شرعی وحسوب نهی

خـه خـا وقـف اووالی ،حنابراین. 2 ـق حـه دخگـران اسـت واننـد وـال ودخعـه خـا عار ارتجـاطی حـا حكـن  ،که شرعًا وتعل 
ت ندارد خ   . وحسور

 .  سهام، پول، کاال، ساظتهان، وغاػه، وانند ػوحن. 3

که اضا وانند ونفعت ظانه خا وغاػه. 4 گغاری استای  کرده و قابل وا  . ره 
ــل نقــل و انتقــال ههشــون حــق  التحسحــر و حــق  ســرقفلی اســت ،ونظــور. 5 ونظــور اػ حــق  ؛ حقــوق وــالی قاب

 . عکر شده است« 455 و 457»و حق  سرقفلی در وساجل « 5334»التحسحر در وسألۀ 

 . عکر شده است« 755»در وسألۀ  ،ستثنحات دین. و6
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کن شرع در صورتی وی، نهاخند که اوـوال حـدهكار حـه حا کند  انـداػۀ  تواند او را وحسور 
 .  کنندگان َحْسر نجاشد طلب درظواست

  ثار حکن به حجر  آ

کن شـرع . 1667 مسأله حكـن َحْسـر حـدهكار را حـا رعاخـت شـراخط آن  ،پس اػ آنكه حـا
کــرد ی ، صــادر  اػ عــحن خــا ونفعــت خــا حــق  خــا طلــب و  عــناطلجكــاران در تهــام اوــوال و

کـه ؛ کنند حق  پيدا وی - ستثنحات دینحه ضز و - 1وانند آن حـدهكار حـه ایـن صـورت 
کنـد نهی، حدون اضاػۀ طلجكاران ـت ظـود ظـارح  طـه در وقابـل  2؛توانـد آنهـا را اػ ولكح 
خافــت عــوض حاشــد ــد و فــروش؛ در ــدون ، اضــاره، واننــد ظرخ صــلح وعاوضــی و طــه ح

انی و ابرای )بریء، هجه، وانند وقف؛ عوض کردن( حدهكار صلح وس  ه   .  الغو 

ــاخان عکــر اســت،  ــارانش ــه طلجك کــه درظواســت َحْســر ایــن حكــن اظتصــاص ح ی 
کــه ووعــد طلجشــان رســحده و اســتحقاق ، انــد کرده نــدارد و شــاول ســایر طلجكــارانی 

خافت آن را دارند نحز وی  .  شود در
ت و . 1668 مسأله فات والی تنها نسجت حه اووالی است وهنوعح  س در وورد تصر  فل 

کـه حعـد اػ آن  ی نسـجت حـه اوـوالی  ی ووضود بوده اسـت و و که هنگام حكن حه َحْسر و
ف نحست، دست آوردهحه  کـه حـدون ؛ وحسور و وهنوع اػ تصر  طـه اوـوالی واننـد ارث 

کــه حــا اظتحــار حــه دســت آورده والــک آن شــده اظتحــار واننــد آنشــه حــه او  ،و طــه اوــوالی 
کارگری و وانند آن حه دست آورده است   ؛حصشحده شده و او پغیرفته خا حا 

ـه ی ،الجت  هاخش  کهتــر اػ حــدهی - قــدخناػ ضدخــد و  عـنا - طنانشــه اوــوال ووضــود و
کن شــرع وی، حاشــد او را نســجت حــه اوــوال ضدخــد هــن ، توانــد حــا وضــود ســایر شــراخط حــا

کند  .  وحسور 
گر وسهوع داراییشاخان عکر است،  حكـن ، هاخش شـود های فـرد حـه انـداػۀ حـدهی ا

                                                           
 . عکر شد قجلصفحۀ  ،«3»و « 2»و « 3»های  طلب در پاورقی و حق  ، ونفعت ،هایی برای عحنوثال. 1

ی حا اضاػۀ طلجكاران صححح )نافغ( وحسوب وی ،حنابراین. 2 فات و  .  شود تصر 
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ی حاطل وی ف است حدهحش حـه طلجكـاران ؛ گردد َحْسر و ی ووظ  ولی در هر صورت و
 .  درا بپرداػ
گر و . 1669 مسأله س پس اػ وحسور شدنا ـه ، فل  کند خا شحجی را بر عو  والی را قرض 

کند خا وـال شـصص دخگـری را اػ بـين بجـرد تواننـد اػ  طلجكـاران ضدخـد نهی، ظرخداری 
کرده و حا طلجكاران قدخن در این اور شرخک شوند ت سابق استفاده  خ   ؛ حكن وحسور

گر حدهكار پس اػ حكن حه َحْسر ،ههحن طور دین سابق بـر ایـن حكـن خـا وـالی حه ، ا
کنـد که نسجت حه آن وحسور شده برای شصص دخگر اقرار  حـا طنـحن ، اػ اووال ووضود 

کــه حكــن َحْســر واقـراری شــصص  ــس حــه نفــع آنــان صــادر شــده وــغکور ضــزء افــرادی  فل 
 1.شود وحسوب نهی

کند . 1671 مسأله گر شحجی را حا حق  فسز ظرخداری  ساس حكن شرعی حـه َحْسـر  ،ا
ی صادر شود س ویو، و کنـدفل  ولـی ضـواػ فسـز  ،توانـد ظحـار فسـز ظـوخش را سـاقط 

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

کن  . 1671 مسأله ت فرد وحا خ  سشرع پس اػ حكن حه وحسور کند تـا  حه او اور وی، فل 
 حــه نســجت طلــب، آخــد اوــوالش را فروظتــه و آنشــه را حــه دســت وی، حــا توافــق طلجكــارن

س اوتناع ورػد و حاضر نجاشد نـه ظـود  طلجكاران کند و طنانشه وفل  بين آنان تقسحن 
کــار را انســام دهــد و نــه بــرای انســام آن وکالــت دهــد کن شــرع، ایــن  ظــود حــا توافــق ، حــا

کار را انسام وی  2.دهد طلجكاران این 

که در وسألۀ قجل عکـر شـدحكن فروش و تقسحن اووال و . 1672 مسأله س  شـاول ، فل 
 :  شود دو وورد عیل نهی

                                                           
ه. 1 ی در صـورت توانـایی حاخـد حـدهی وـغکور را اػ اوـوالی  ،الجت  کننده نافـغ اسـت و و اقرار وغکور در حق  اقرار 

کــه حعــد اػ صــدور حكـن َحْســر والــک آن شــده بپــرداػد - نحســت کـه نســجت حــه آن وحســور  .واننـد اوــوالی 
ن وورد اقرار رفع شود ،ههحن طور گر حكن َحْسر نسجت حه وال وعح  کننـده واضـب اسـت آن را حـه ، ا بر اقـرار 

 .  شصص وغکور تحویل دهد

ــ، شــاخان عکــر اســت پــس اػ فــروش اوــوال و تقســحن آن بــين طلجكــاران. 2 ه حاقحهانــدۀ دیــن حــدهكار نســجت ح
ه حه طلجكاران حاقی وی ن والی پيدا نهاخد حاخد حسب توانـایی وشغول الغو  واند و طنانشه در آخنده تهك 

 .  های ظوخش را بپرداػدوالی حدهی
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 .  عکر شده است« 755»که توضحح آن در وسألۀ « ستثنحات دینو» .الف
کــه در نــزد برظــی اػ طلجكــارن حــه عنــوان رهــن شــرعی )گــرو( قــرار داده  .ب اوــوالی 

بـر ، حه انداػۀ طلب ظـود اػ وـال وـورد رهـن، رتهن(که در این وورد آن طلجكار )و، شده
ت دارداسایر طلجكاران   . ولوخ 

گــر قحهــت  ،حنــابراین گحرنــده حاشــدا گــرو  گرویــی بيشــتر اػ طلــب فــرد  در ایــن ، وــال 
ق وی  .  گحردصورت حق  سایر طلجكاران حه وقدار اضافه تعل 

 که وفّلس شده و ووارد ولحق به آن کسی   فسخ وعاوله با 
کــه و . 1673 مسأله گــر وــالی  ــس قــجالً ا ــه ظرخــده و هنــوػ ثهــن آن را پرداظــت  1فل  بــر عو 
کــه ووعــد ، هــاخش ووضــود حاشــد در بــين دارایی، نكــرده فروشــندۀ آن وــال در صــورتی 

کـرده و  دارد و وی« ظحار فسز»2،پرداظت ثهن فرا رسحده تواند وعاولـه )بيـع( را فسـز 
توانــد فســز نكنــد و حــه عنــوان خكــی اػ طلجكــاران اػ حكــن  و وی 3وــال را پــس حگحــرد

که نسجت حه حدهكار صادر شده کند، َحْسری   .  استفاده 

شـراخط ، شـودناوحـده وـی« ار تفلـحسظحـ»، ظحار وغکور در وسألۀ قجـل . 1674 مسأله
 : ثجوت ظحار تفلحس عجارتند اػ

ــ .1 ــرد وفل  ی توســف ــا رعاخــت س وحســوب شــده و حكــن َحْســر و کن شــرع ح ط حــا
که در وسألۀ   .  بيان شد صادر شده حاشد« 5443»شراخطی 

ت، طلــب وــغکور حــال  حاشــد .2 گــر طلــب وــد  دار اســت و ســر رســحد آن فــرا پــس ا
 ؛ فسز ندارد فروشنده ظحار، نرسحده

ه  کـردن اوـوال و برطـرف شـدن َحْسـر ،الجت  گر طلب وـغکور قجـل اػ قسـهت  حـال  ، ا
 . فروشنده حق  رضوع حه عحن را حا فسز وعاوله دارد، شود و سررسحد آن فرا رسد

                                                           
ت. 1 خ   . قجل اػ حكن حه وحسور
گــر ووعــد پرداظــت ثهــن قجــل اػ تقســحن وــال وحســور و برطــرف شــدن َحْســر فــرا برســد. 2 هــن  فروشــنده حــاػ، ا

کند وی  .  تواند اػ این حق  فسز استفاده 

س وال دخگری غحر اػ آن عحن نداشته حاشد. 3  .  هرطند وفل 
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وگرنه فروشنده حق  فسز و رضوع حه  ،نجاشد 1«ستثنحات دینو»عحن وغکور اػ  .3
ـف شـرط )هـر طنـد ضـهنی(وگر آنكه برای ؛ عحن را ندارد ثاحـت  2فروشنده ظحـار تصل 

 . که در این صورت حه سجب این ظحار وطلقًا حق  فسز دارد 3،حاشد
ی حـاقی حاشـد .4 ـت و کـه وـانع اػ  4عحن فروظتـه شـده در ولكح  و تغحيـری در عـحن 

« 5457و  5456»کـه توضـحح آن در وسـاجل، فسز وحسوب شـود پـيش نحاوـده حاشـد
 .  شودعکر وی

ت ندارد« ظحار تفلحس»ه اػ استفاد . 1675 مسأله خ  تواند فسـز  پس فروشنده وی؛ فور
ــداػد ــأظحر ان ــه ت ــحن را ح ــرفتن ع گ ــس  ــه و پ ــار، وعاول ــأظحر ظح ــه در ت ــق  افــراط و  ،الجت  ح

خــاده ی نــدارد ز ــل حهانــد حــه ،رو کــه اوــر تقســحن وــال بــين طلجكــاران وعط  وگرنــه  ،طــوری 
کن شرع او را بين فسز وعاوله خـا عـدم فسـز و سـهحن شـد ن حـا سـایر طلجكـاران در حا

ر وی س وصح  خـد، کند تقسحن اووال وفل  گـر اػ انتصـاب اوتنـاع ورز کن شـرع او  ،پس ا حـا
کــه نســجت حــه  را ضــزء طلجكــاران وحســوب نهــوده و فقــط وــی توانــد اػ حكــن َحْســری 

ی ساقط وی، حدهكار صادر شده کند و ظحار و  . شوداستفاده 

کـــه فرو . 1676 مسأله گـــر فروشـــنده حصشـــی اػ عـــحن وـــالی را  در اوـــوال ، ظتـــه اســـتا
ـۀ طلـب  وی -نه تهام آن  -حدهكار بياحد  تواند آن وقدار را پـس حگحـرد و نسـجت حـه حقح 

توانــد نســجت حــه تهــام طلــب ظــود حــه ســایر  واننــد ســایر طلجكــاران حاشــد و وی، ظــود
 .  طلجكاران بپيوندد

                                                           
 . عکر شده است« 755»در وسألۀ  ،«وستثنحات دین»توضحح . 1

تی تعحـين وـی. 2 کـه بـرای ثهـن اضـل و وـد  طنانشـه ظرخـدار ثهـن را در ، شـودحه عنوان وثال در وعاولـۀ نسـحه 
ــرای فروشــنده ، داػدآن ناــر سررســحد ــف شــرط ضــهنی»ب ــر اســاس آن وــی« ظحــار تصل  توانــد وضــود دارد و ب

کــه فروشــنده در ؛ وعاولـه را فســز نهاخــد کی اػ شــرط ضـهنی اســت  زیـرا تعحــين اضــل در وعاولــۀ نسـحه حــا
ر در وعاولـه پرداظـت شـودضهن عقد حه وعاوله که ثهن آن در ووعـد وقـر  وگرنـه  ،ای ولتزم و پایجند شده 

ف شـرط ضـهنی وـیفروشن توانـد وعاولـه را ده ولتزم و پاخند حه طنحن قراردادی نجوده و حسب ظحار تصل 
 . فسز نهاخد

ف شرط در فصل . 3  . عکر شد« 474و  473»وساجل  ،«ظحارات»احكام ظحار تصل 

 .  وصالحه و وانند آن حه شصص دخگری تهلحک نكرده حاشد، خعنی وال وغکور را حا فروش. 4
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گر وال فروظته شده . 1677 مسأله رشـد خـا وحصـولی داشـته حاشـد  ،پـس اػ فـروش، ا
ـۀ ححوانـات - ضدا شـدهکه اػ ظود وال  خـا  - پشـن طحـده شـده، وحـوه، شـحر، واننـد حش 

ی درظــت  واننــد وحــوه - اخنكــه آن رشــد و وحصــول قابــل ضــدا شــدن حاشــد کــه رو ای 
که بر حدن ححوان قـرار دارد و هنـوػ ضـدا نشـده ایـن اوـر وـانع اػ فسـز  - است و پشهی 
شد و وحصـول حـه این ر، وعاوله حه ضهت ظحار تفلحس نحست و پس اػ فسز وعاوله

ق حه ظرخدار وی فروشنده برنهی  .  حاشد گردد و وتعل 

صـل داشـته حاشـد و ، اگر وال فروظته شده پس اػ فروش . 1678 مسأله وقداری رشـد وت 
که حا وضود آن این رشد حه انداػه ل ظـود حـاقی »: عرفًا حگوخنـد، ای حاشد  وـال حـه صـورت او 

ولـه را فسـز نهاخـد و پـس اػ وعا تواند حـه ضهـت ظحـار تفلـحس فروشنده وی، «است وانده 
که وضود دارد، فسز ق حه فروشنده وی، وال حه ههان صورتی   ؛ حاشد وتعل 

صِل وال بيش اػ این حاشد گر رشد وت  ا ا ل ظـود ، او  که عرفًا وـال حـه شـكل او  طوری 
وانند اخنكه ضوضۀ فروظته شده تجدیل حه ورع شده حاشد خا قلهـه  ،حاقی نهانده حاشد

کوطــک بــرش گحــاه و قطعــۀ  ــه درظــت شــده حاشــد، خافتــه اػ  ، پــس اػ فــروش تجــدیل ح
 .  تواند وعاوله را فسز نهاخد فروشنده نهی

گندم فروظته . 1679 مسأله گر  نان پصته شـود ، آرد شود خا حا آرد فروظته شده، شده ا
کاووای فروظته شـده تجـدیل حـه پارطـه خـا لجـاس شـود توانـد حـه فروشـنده نهـی، خا نز خا 

 .  فسز نهاخدضهت ظحار تفلحس وعاوله را 

گـر وـال فروظتـه شـده حـا وـال دخگـر وصلـوط شـود ،ههشنحن  کـه عرفـًا آن  ،ا طـوری 
وال تلف شده خا شیء دخگر وحسوب شود خا آوحصتـه شـدن ووضـب شـرکت در وـال 

گردد    .فروشنده حق  فسز ندارد، در صورت فسز 
گـالب فروظتـه شـده حـا شـحر وصلـوط شـود خـا عسـل فروظتـه شـده حـا  ،حنابراین  گـر  ا

خا روغن حادام فروظتـه شـده حـا روغـن ، سرکه آوحصته شود و تجدیل حه سكنسجحن شده
گـر روغـن حـادام فروظتـه شـده حـا روغـن حـادام آوحصتـه شـود، گردو وصلوط شود ، حلكـه ا

 .  فروشنده دخگر حق  فسز ندارد
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کـه و« 5457تا  5453»احكام وغکور در وساجل  . 1681 مسأله ـس آن در وورد والی  فل 
گرفتــه و ظــوِد  آن وــال در بــين اوــوالش حــه هنگــام صــدور حكــن َحْســر ووضــود را قــرض 

   .نحز ضاری است، است

ــابراین ــی ،حن ــنده و ــد فروش ــده ههانن ــرض دهن ــد ق ــه در  - توان ک ــراخطی  ــق ش ــا تحق  ح
 .  حه عحن وال قرض داده شده رضوع نهاخد - عکر شد« 5452» وسألۀ
کـــه وـــالی را حـــه دخگـــری اضـــاره داده و حاحـــت اضـــاره . 1681 مسأله  بهـــا طلجكـــار کســـی 
ت اضاره وطنانشه و، است س و وحسور شودستأضر قجل اػ پاخان ود  احت شدن ث، فل 

وضر حه ضهت ظحار تفلحس وحل  اشكال است و وراعات وقتضـای حق  فسز برای و
 1.احتحاط در این وورد ترک نشود

 که از اووالش قابل تأوحن است  وخارح وفّلس 
کـه وصاروصارح و . 1682 مسأله س و افرادی وثل ههسر و فرػنـدان  ی فل  ضشـان بـر و

ک -واضب است  ک و پوشا حـه وقـدار نفقـات الػم در ، تا روػ تقسحن وـال -وانند ظورا
گر حهحـرد اػ اووالش تأوحن وی، حد  شأن ـۀ وصـارح تسهحـز او اػ ، شود و ا کفـن حلكـه حقح 

کافور و آب غسل و وانند آن حه انداػۀ وعهول و در حد  شأن فرد بـر حـق   2قجحل سدر و 
م ا کـه بـيش اػ ایـن وقـدار هزخنـه ؛ سـتطلجكاران وقد  ولـی احتحـاط واضـب آن اسـت 

 .  نشود

 اطالع از طلجکار جديد پس از تقسحن اووال وفّلس 

گر پس اػ تقسحن وال . 1683 مسأله س در بـين طلجكـارانو ا وعلـوم شـود طلجكـار ، فل 
خافـت طلـجش بـوده - دخگری نحـز تقسـحن انسـام شـده ، وضـود داشـته - کـه وسـتحق  در

                                                           
ه. 1 ـف شـرط )هـر طنـد ضـهنی( ثاحـت حاشـد ،الجت  گر بـرای وـوضر ظحـار تصل  در ایـن صـورت حـه سـجب ایـن ، ا

م اػ وسألۀ ، ظحار حق  فسز دارد  .  عکر شد« 5452»وشاحه آنشه در شرط سو 

که در حـد  وعهـول و شـأن اػ اصـل وـال برداشـته وـی. 2 شـود در توضحح بيشتر در وورد آنشه اػ وصارح تسهحز 
ل  . عکر شد« 555تا  542»وساجل  ،«ام اوواتاحك»فصل  ،ضلد او 
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کن شرع حا کندحاطل است و حا  .  خد دوحاره وال را بين ههۀ آنان تقسحن 

 که عحن وال طلجکار ووجود باشد  حکن طلج از وتوّفی در صورتی 

ت طلجكار است . 1684 مسأله که اػ وح  ـس ویاػ و ههانند طلجكار، کسی  . حاشـد فل 
ی طلجكــار حنــابراین،  گــر وــالی را حــه شصصــی قــرض داده خــا فروظتــه و اػ حاحــت آن اػ و ا

کــه حــه او قــرض داده خــا فروظتــه در  طنانشــه آن شــصص حهحــرد، شــده و عــحن وــالی را 
ــت بياحــد توانــد وعاولــه )بيــع( خــا قــرض را فســز نهــوده و آن وــال را پــس  وی، وــاترک وح 

کهتر اػ حدهی وشروط بر اخنكه واترک و دارایی؛ حگحرد ت   ؛ هاخش نجاشد های وح 

گر حكن َحْسر برای فـرد صـادر شـده حاشـد - در غحر این صورت ی ا توانـد  ینه، حت 
کند  1.حاشد حلكه وانند سایر طلجكاران وی؛ فسز 

 بيهار در بيهاری وّتصل به فوت. 3
 حکن بيهاری غحر وّتصل به فوت 

کــه  . 1685 مسأله فاتی  صــل حــه وــرگش نشــود در وــورد تصــر  کــه ورخضــحش وت  بيهــاری 
 توانـد در تهـام اوـوال ظـود حـه هـر وی. حنـابراین، وانند فـرد سـالن اسـت، دهد انسام وی

که حصو کندصورت  ف   2.اهد تصر 

 که بيهاريش وّتصل به فوت اوست  تصّرفات وجاز وريضی 

گـرددهرطند  -فرد بيهار  . 1686 مسأله ی  صل حه وـرگ و خش وت  توانـد حـه  وی - بيهار
کــه اســراف و ولصرضــی نجــوده و وناســب شــأنش حاشــد انــداػه اػ تهــام اوــوال ظــود ، ای 

کند    .استفاده 

                                                           
ه. 1 کافی برای پرداظت حدهكاری ،الجت  ی   گر اووال وتوف  م برظی اػ حـدهكاری، هاخش نجاشدا هـا بـر حكن تقد 

 .  عکر شد« 735»برظی دخگر در وسألۀ 

که در . 2 ه ههان طور  ت» ضلد طهارم، فصلالجت  ت والی هر فـرد ، شود عکر وی «وصح  لن و طـه طـه سـا -وصح 
ی صححح است -بيهار م وال و وقـدار بيشـتر اػ ثلـث را اضـاػه  ،وگر آنكه ورثه حالغ رشحد؛ تنها در خک سو 

 .  دهند
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اش اػ قجحــل  و ظــانواده توانــد اوــوال ظــوخش را ضهــت وصــارح ظــود وی ،حنــابراین
ک ک، ظــورا دروــان بيهــاری و آنشــه ووضــب حفــو آبــرو و اعتجــارش ، وحههــانی، پوشــا

 .  صرف نهاخد، حاشد
کــه در ، ظرخــد و فــروش و اضــاره و واننــد آن وثــلوعــاوالت فــرد بيهــار  . 1687 مسأله

ــورت وی ــوض ص ــل ع ــرد وقاب ــاػاری ، گح ــداول ح ــول و وت ــرد وعه ــاس ن ــر اس ــه ب طنانش
صل حه ورگ او شودبيهرطند  ،صححح است، حاشد ی وت   . هاری و

 بيهاری وّتصل به فوت  شود در که باعث نقص  و ضرر والی وی یتصّرفات 

صـــل حـــه وـــرگش شـــود . 1688 مسأله گـــر بيهـــاری وـــرخض وت  ی  1،ا فات وـــالی و تصـــر 
ــانی و حــدون عــوض حاشــد  طنانشــه حــه صــلح حــدون ، واننــد حصشــش اوــوال -طــور وس 

کردن حدهكار، صدقه، وقف، عوض ه  کهتر اػ نرد حاػاری و وعهـول  خا - بریء الغو  حه 
کهتر اػ قحهت خـا اضـرت حـاػاری خـا  -صورت حگحرد  وانند فروش خا اضاره دادن وال حه 

کـه حاعـث نقـص  و حـه -ظرخد وال حه وجلغ بيشـتر اػ وعهـول  فاتی  ـی ههـۀ تصـر  کل  طـور 
ــه حاشــد ــر ورث ی و وارد آوــدن ضــرر ب م( وــالش ، اوــوال و ــداػۀ ثلــث )خــک ســو  ــه ان تنهــا ح

 ؛ ح استصحح

گــر بيشــتر اػ ثلــث حاشــد ــا ا ــالغ رشــحد اضــاػه دهنــد، او  ــۀ ح صــححح  2،طنانشــه ورث
 3.حاشد حاطل وی، وگرنه وقدار بيش اػ ثلث ،است

گر شصصی . 1689 مسأله صل حه ووت حا اضـاػه خـا درظواسـت حـدهكار  ا در ورض وت 

                                                           
صل حه ووت و آنشه در حكن آن است. 1  . شودعکر وی« 5554تا  5477»در وساجل  ،ونظور اػ بيهاری وت 
ـۀ نا. حنابراین، 2 گر فرد وحسوری در بين ورثـه اسـت واننـد حش  نجاخـد وقـدار وصـحت ، وسنـون خـا سـفحه، حـالغا

ی لحاظ شود  .  اضافه بر ثلث اػ سهن و

گر بيهار وغکور ظانۀ  ،حنابراین. 3 وحلحـون تووـان حفروشـد و وـال دخگـری هنگـام  555وحلحـون تووـانی را حـه  455ا
که در وقابل عوض واقـع شـده 555وعاوله نسجت حه ، فوت نداشته حاشد و صـححح اسـت ، وحلحون تووان 

که  وعاولـه ، وحلحون تووـان 355اػ این  شود وحسوب وی ، وسانیوحلحون تووان اػ وعاولۀ فوق 355اػ آنسا 
کـل، صححح است - وحلحون تووان 455خعنی  -فقط حه وقدار ثلث اووال  ایـن وعاولـه حـه انـداػۀ ؛ پـس در 

ۀ آن حستگی حه اضاػۀ ورثه دارد 355  .  وحلحون تووان )نصف( صححح و حقح 
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ت ی را حه صورت ، حدون قصد وسانح  کـه توضـحح آن در  - «ضهان نقل دین»حدهی و
ضــهانت وــغکور صــححح اســت و پــس اػ ، ضــهانت نهاخــد - عکــر شــد« 5554»وســألۀ 

ی وــورد ضــهانت ضــزء دیــون ضــاون حـه حســاب وــی، وفـات کــه اػ اصــل دارایــی و آخــد 
ی  ونظور وی ،شود و در غحر این صورتظارح وی  ؛گرددوورد ضهانت اػ ثلث وتوف 

گر ضـهانت حـه صـورت  ا ا  «5553»کـه توضـحح آن در وسـألۀ  - بـوده« ضـهان ادا»او 
ی ، حا وفات ضاون - عکر شد کـرده حكـن دیـن را نداشـته و اػ اوـوال و آنشـه ضـهانت 

کرده حاشد ؛شودپرداظت نهی  1.وگر اخنكه نسجت حه ادای آن اػ ثلث والش وصحت 

ــه . 1691 مسأله ــا ن ــوده خ ــيش اػ ثلــث ب ــرد ب فات ف ــرای آنكــه وعلــوم شــود تصــر  ــد ، ب حاخ
فات ی حه ضهحهۀ اووالش در هنگام فوت وحاسجه شو 2تصر   ؛ دو

گر وثاًل فرد  ،حنابراین صل حه ورگ ظود حـه دخگـری  555ا وحلحون تووان در ورخضی وت 
ی در هنگــام فــوت بجصشــد و دارایی کــه اػ اصــل وــال  - هــای و کســر وــواردی  حعــد اػ 

ی حــه ، وحلحــون تووــان حاشــد 455 - شــود واننــد دیــون ظــارح وــی کــه حصشــش و اػ آنســا 
   .آخد صححح حه حساب وی، انداػۀ ثلث بوده

که ضهت وعلوم شدن ثلث وورد وحاسجه قرار وی . 1691 مسأله شاول ، گحرد اووالی 
حــه دارایــی و حقــوقی واننــد حــق   3هــا و ونــافع طلجكاری، هــای ونقــول و غحــر ونقــولکل 

کـه دارای ارػش وـالی اسـت کـه بـر اثـر  و ههـحن طـور دخـه 4التحسحر و حق  سـرقفلی  ای 
ـق وی ی تعل  تـل عهـد بـر آن وصـالحه شـده گحـرد و خـا در ق قتل ظطـا خـا شـجه عهـد حـه و

 . گردد وی، است

کـــه وـــرخض بـــرای شـــفای بيهـــاری و عـــافحتش وی صـــدقه. 1692 مسأله ، دهــــد ای 

                                                           
که ضهانت ،در وورد این حكن. 1 ، ادای دین حا اضـاػه خـا درظواسـت حـدهكار بـوده خـا حـدون آن فرقی نحست 

ت داشته خا نداشته استضاون قصد وس  .  انح 

فات»ونظــور اػ . 2 کــه در وقــاحلش عوضــی قــرار ، در وســاجل ایــن حصــش« تصــر  فات فــرد اســت  وقــداری اػ تصــر 
انی واقع شده است  . نگرفته و وس 

کرده است نند ونفعت ظانه خا وغاػهوا. 3 که اضاره   . ای 

 . عکر شده است« 455 و 457»در وساجل  ،و حق  سرقفلی« 5334»در وسألۀ  ،ونظور اػ حق  التحسحر. 4
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حـه ضـهحهۀ سـایر هرطنـد  ،شـهرده نشـود« اسـراف»بـوده و « شـأنش»طنانشه وناسب 
ـی حـه تنهـایی بيشـتر اػ ثلـث حاشـد ی خا حت  انی و فات وس  صـححح بـوده و حكـن ، تصر 

 .  نحستدر وورد آن ضاری « 5466» وسألۀ

کـه فـرد بيهـار در وـرض  . 1693 مسأله ـاره  کف  واضجات والی وانند ظهـس و ػکـات و 
ــه وــرگ وی صــل ح هرطنــد  ،شــود صــححح اســت و اػ اصــل وــال ظــارح وی، پــرداػد وت 

 .  در وورد آن ضاری نحست« 5466»بيشتر اػ ثلث حاشد و حكن وسألۀ 

 که بيهاريش وّتصل به فوت است  اقرار والی وريضی 

گــر بيهــار در ورخضــی وت   . 1694 مسأله ــه برظــی اػ ا ک کنــد  ــه فــوت ظــود اقــرار  ــل ح ص
کــه در اظتحــار اوســت ــق حــه فــالن شــصص اســت، اوــوالی  کنــد وجلغــی ، وتعل  خــا اقــرار 

کـه وـ، حدهی حـه دخگـری دارد هن نجاشـددر صـورتی  اقـرار او نسـجت حـه تهـام اوـوالش ، ت 
گــر وــ؛ شــود پغیرفتــه وی هن حاشــدولــی ا اقــرار او تنهــا در ثلــث وــالش صــححح و نافــغ ، ت 

 .  است

هـام»ونظور اػ  گفـتن  وضـود نشـانه ،«ات  گهـان حـه دروع  کـه حـا بـودن آنهـا  هایی اسـت 
گهـان بـرود حصواهـد حـا ، وثل اخنكه حا ورثه دشهنی داشته حاشد؛ رود فرد وی که  طوری 

حـه ، اقرار ظود حـه آنـان ضـرر وارد آورد خـا اخنكـه حـا فـردی دوسـتی شـدخدی داشـته حاشـد
گهان برود حصواهد حا  که  ی   .  والی اػ اووالش حه او برسد، اقرار ظودحد 

صــل حــه وــرگ نحســت شــاخان عکــر اســت،  کــه در ورخضــی وت  هن هرطنــد وــ -کســی  ت 
ی پغیرفته وی - حاشد  .  شود اقرارش نسجت حه تهام اووال و

هــام بــوده خــا نــه . 1695 مسأله کــه وــرخض در هنگــام اقــرار وــورد ات  گــر وعلــوم نجاشــد  ، ا
کـه نسـجت حـه وقـدار بـيش اػ وسأله وحـل  اشـكال اسـت و احتحـاط واضـب آن  اسـت 

که اقرا، ثلث گرفته )ُو ورثه حا فردی   .  َقر  له( وصالحه نهاخندر حه نفع او صورت 

  اجازۀ ورثه نسجت به تصّرفات بيش از ثلث وريض 

ــث  . 1696 مسأله ــيش اػ ثل فاتی ب ــر  ــوتش تص ــه ف ــل ح ص ــار در بيهــاری وت  ــرد بيه ــر ف گ ا



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

کـه حعضـی اػ ورثـه، انسام دهـد ، اضـاػه ندهنـد، اده و برظـیآن را اضـاػه د، در صـورتی 
فات بــيش اػ ثلــث کــه اضــاػه داده، تصــر  صــححح ، انــد حــه انــداػۀ ســهن االرث افــرادی 

 ؛ حاشد وی

ف بيش اػ ثلث  ،حنابراین گر وثاًل وقدار تصر  وحلحون تووان بـوده و سـهن االرث  45ا
کـــه اضـــاػه داده نصـــف آن حاشـــد ف 55حـــه انـــداػۀ ، فـــردی  ، وحلحـــون تووـــان اػ آن تصـــر 

 ؛ حح استصح
ه  .  اثر شرعی ندارد، دیوانه و سفحه، اضاػۀ افرادی وثل ناحالغ ،الجت 

نـی بـيش اػ ثلـث اضـاػه دهنـد . 1697 مسأله فات را تنها حه وقـدار وعح  گر ورثه تصر  ، ا
فات صححح است  .  حه ههان انداػه اػ تصر 

اضاػۀ وارث حالغ رشحد طه در ػوان ححات وـرخض حاشـد و طـه حعـد اػ  . 1698 مسأله
ی گـر پـس اػ اضـاػه پشـحهان شـودصححح و نافغ اسـ، فوت و توانـد آنشـه را  نهی، ت و ا

 ؛ کند اضاػه داده رد

ـــه گـــر در ػوـــان ححـــات ،الجت  فات بـــيش اػ ثلـــث وـــرخض را رد، ا ، کـــرده حاشـــد تصـــر 
گــر پــس اػ فــوت وــرخض رد؛ توانــد پــس اػ وــرگ او اضــاػه دهــد وی ، صــورت حگحــرد ولــی ا

 .  اثر است اضاػۀ حعدی بی

 توعنای بيهاری وّتصل به فو 
صل حه فوت»ونظور اػ  . 1699 مسأله که فـرد ههـراه آن در ، «بيهاری وت  ورضی است 

فاقـًا و ؛ وعرض ظطر و ورگ حاشد کـه ات  ا شاول وواردی واننـد تـب ظفحـف خـک روػه  او 
گردد  .  شود نهی، برظالف وعهول ووضب ورگ فرد 

کـه او را در وعـرض فـوت قـرار داده . 1711 مسأله گر فرد ورضی داشته  ـا حـه سـجب ، ا او 
ــ صــل حــه فــوت در وــورد او ، حهحــرد ...ا تصــادف خــادخگــری وثــل قتــل خ حكــن وــرض وت 

خش صححح است ضاری نهی فات ػوان بيهار  .  شود و ههۀ تصر 

ــر آن اػ دنحــا رفتــه طــوالنی حاشــد . 1711 مسأله ــر اث کــه فــرد ب گــر ورضــی  حكــن وــرض ، ا
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صــل حــه فــوت ضــاری  -کــه نزدخــک حــه وــرگش بــوده  -نســجت حــه اواظــر آن تنهــا ، وت 
فات. حنابراین، شود وی که قجل اػ آن انسام دادهتصر   1.ههگی صححح و نافغ است ،ی 

ــرخض نحســت . 1712 مسأله کــه و ــی در وعــرض ظطــر وــرگ اســت ،کســی  ــد ، ول وانن
کشــتی در حــال  م ضجهــه و در وعــرض اصــاحت تحــر بــوده خــا در  کــه در ظــط  وقــد  فــردی 

کــه ورضــش ، غــرق شــدن خــا هواپيهــای در حالــت ســقوط قــرار دارد حكــن بيهــاری 
صل حه ورگ است در وورد   2.شود او ضاری ویوت 

ُکها رفته که بيهوش شده يا به   تصّرف در اووال فردی 
ــاهی بيهــوش شــود . 1713 مسأله کوت ت  ــرد وــد  گــر ف واننــد بيهوشــی ضهــت عهــل  - ا

که انتظار وـی احی  ت  - رود حـه زودی حـه هـوش آخـد ضر  ی در آن وـد  ف در اوـوال و تصـر 
 ؛ ضایز نحست

کــه نهی ــه اوــور ضــروری و الػوــی  ــه وگــر نســجت ح ــوان آن را ح کــه  ت ــداظت  ــأظحر ان ت
کـه بـرای  ی وساػ است و احتحاط واضـب آن اسـت  فاتی برای ولی  عرفی و طنحن تصر 

کن شرع نحز اضاػه حگحرد  .  این اور اػ حا

ت حاشد . 1714 مسأله گر بيهوشی فرد طوالنی ود  ی وی ، ا  اسـاس برتواند  ولی  عرفی و
که برای این 3«وصلحت» کند و احتحاط واضب آن است  ف  ر اػ اوـ او در اووالش تصر 

کن شرع نحز اضاػه حگحرد  .  حا

گر انسان قجل اػ آنكه حه . 1715 مسأله ت بيهوش شود ا که وحسور ، طور ووق  در ػوانی 
                                                           

ت ػوـان وـغکور حــه عـرف وراضعــه وی. 1 ــه حـه اسـتظهار عرفــی حعحـد نحســت  بـرای تشـصحص وــد  شـود و حـا توض 
ف فرد ورخض در ود  : گفته شود که عکر شد - واه قجل اػ فوت 3خا  4ت تصر  فات  - حا شراخطی  حكـن تصـر 

صل حه ورگ را دارد ت ػوان بيهاری وت  وسـأله وحـل  اشـكال اسـت و وراعـات ، وـاه 4تا  2 و نسجت حه ود 
گحـرد و آنهـا  ،وقتضای احتحاط ترک نشود فات وغکور حا ووافقت ورثۀ حالغ رشحد صورت  وانند اخنكه تصر 

فا ت ػوــان  ت را اضــاػه دهنــدنحــز ایــن تصــر  فات او در وــد  ــا تصــر  حكــن ، وــاه و بيشــتر قجــل اػ فــوت 5و او 
صل حه ورگ را ندارد فات ورض وت   . تصر 

ه. 2 کند ،الجت  که فرد بر اثر ههحن عواول فوت   .  این در صورتی است 

که در وسألۀ ، توضحح بيشتر در وورد وصلحت. 3  .  عکر شد« 5445»وشاحه حكهی است 
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ف در اووال ظـود را حـه دخگـران حدهـد نحست اضاػۀ  کـه ایـن اضـاػه شـاول  ،تصر  طـوری 
  .را دارد 2حكن وکالت 1ای طنحن اعن و اضاػه، شودحػوان بيهوشی او هن 

ن نسجت حه ػوان بيهوشی و حعد اػ آن وحل  اشكال اسـت و حاطل بودن آ ،حنابراین
 ؛ رعاخت وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

که حهشاخان عکر است،  فات دخگران در اووال فردی  ت بيهوش شده تصر  ، طور ووق 
ف نداشـته حاشـند ی اعن خا وکالت در تصـر  که اػ و هرطنـد  ،ضـایز نحسـت ، در صورتی 

ی داشـته حاشـنداطهحنان حه رضـاخت قلجـ ـ؛ ی و فات ضـروری و الػم  ،هالجت  حكـن تصـر 
 .  عکر شد« 5553»در وسألۀ ، در ػوان بيهوشی فرد

لزايهر است که وجتال به آ  تصّرف در اووال فردی 
گر فردی حافظه ظود را اػ دست داده و دطار فراووشی وطلق )آلزاخهر  . 1716 مسأله ا

ف در اووالش را ندا ی  ، شته حاشـدکاول( شود و رشد والی الػم برای تصر  ولـی  عرفـی و
کـه در وسـأله حعـد عکـر وـی - او 3«وصلحت»تواند بر اساس  وی در  - شـودحا توضححی 

کن شـرع اضـاػه  که برای ایـن اوـر اػ حـا کند و احتحاط واضب آن است  ف  اووالش تصر 
 4.حگحرد

کسـب  . 1717 مسأله کاوـل( حعـد اػ  ولی  عرفی فرد وجـتال حـه فراووشـی وطلـق )آلزاخهـر 
کن شـــرع ی را اػوـــی، اضـــاػه اػ حـــا اوـــوالش  توانـــد نفقـــات واضـــب ههســـر و فرػنـــدان و

   .بپرداػد

کسب درآود ضهت  وی ،ههحن طور ی را حا رعاخت وصلحت او برای  تواند اووال و
ی و ظانواده گحردتأوحن نفقات و ی حكار  گـاه الػم ؛ اش و سایر شاون ورتجط حا و حلكـه 

                                                           
ف در اووال وی نوعی انشاء احاحه حه، اعن خا اضاػهاین . 1 د نسجت حه تصر   . حاشدطور وطلق خا وقح 

 .  وراضعه شود «5563»وسألۀ ، «وکالت»حه فصل . 2

که در وسألۀ ، توضحح بيشتر در وورد وصلحت. 3  .  عکر شد« 5445»وشاحه حكهی است 

کـه وو. 4 ی حاشـد  گر بيهاری فـرد حـه حـد  گـرددب ضـشاخان عکر است ا احكـام وسنـون در وـورد ، زوال عقـل او 
ی ضاری وی  .  گردد و
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ی کــاالی حــا  آنهــا، اســت ضهــت حفــو ارػش وــالی پــول خــا ســایر اوــوال و را تجــدیل حــه 
   .ارػش دخگری نهاخد

کاول( نهی . 1718 مسأله تواند حا وال  ولی  عرفی فرد وجتال حه فراووشی وطلق )آلزاخهر 
ی ی خــا وههــانی و واننــد آن را انســام ، و فاتی ههشــون برگــزاری وســالس وســتحج  تصــر 

انی صـلح  دهد خا اووال او را وقف نهاخد خا حه ورثه و دخگران بجصشد خا حه کنـد طور وس 
کهتـر  ی را حه عنوان هجه حه نام ورثه انتقال داده و سند بزند خا اووالش را حـه  ک و خا اوال

ظـودش هرطنـد  ،اػ قحهت حاػاری و وعهول آن حه دخگـران حفروشـد خـا وصـالحه نهاخـد
ت و سالوت فاتی بوده است، در ػوان صح   .  اهل طنحن تصر 

کنون وجتال حـه فراووشـی وطلـق )آلزاخ . 1719 مسأله که ا گر فردی  کاوـل( شـدها در ، هـر 
ــانی خــا  اوــوالش واننــد ظانــه و وغــاػه خــا غحــر آن را حــه وــثالً ، ػوــان ســالوت ظــود طــور وس 

ولی  عرفی وظحفه دارد پـس اػ بيهـار ، کهتر اػ اضرت الهثل در اظتحار دخگران قرار داده
ر وــی کــه وقــر  کــرده و بــرای وــوارد وـغکور اضرتــی  ی را  کنــد شـدن او رعاخــت وصــلحت و

 1.الهثل نجاشد رتکهتر اػ اض

که بر عهـدۀ فـرد وجـتال حـه شاخان عکر است،  این حكن شاول تأوحن نفقات واضجی 
که حاخد آن را حـه، شود وانند وسكنآلزاخهر است نهی ه و لواػم وورد نحاػ ونزل  طـور  اثاثح 

انی برای ههسر داجهحش فراهن نهاخد  .  وس 

 ثر يا وحجوستصّرف در اووال فرد غايج يا وفقود اال
که ػنده . 1711 مسأله خا وحجـوس شـده و  2ولی غاخب خا وفقود االثر ،فرد حالغ رشحدی 

                                                           
حـق  اسـتفاده اػ آن وـال را حـدون تنظـحن قـرارداد  ،وگر اخنكه طرف وقابل بر اساس قـرارداد صـححح شـرعی. 1

کهتر اػ اضرت؛ ضدخد داشته حاشد نـی  وثل اخنكه فرد قجل اػ بيهاری ظانۀ ظود را حه  ت وعح  الهثل حه وـد 
ت اضاره بيهار  اضاره داده و  .  شده حاشددر بين ود 

کـه احتهـال فــوت او داده وـی. 2 ، «ارث»فصــل ، شـود در ضلــد طهـارمحكـن تقسـحن اوــوال فـرد وفقـود االثــری 
 .  شودعکر وی« 5355و  5354» اجلوس« احكام ارث وفقود االثر»وجحث 



 (3توضحح الهساجل ضاوع )ح

ف در اووالش اصاًل وهكـن نحسـت ی خا وکحل او برای تصر  ولـی  شـرعی ، دسترسی حه و
کن شرع وی ی حا  ؛ حاشدو

ی ونصـوب وـی کـه اػ طـرف و کن شرع خا وکحلش خا شصصی  توانـد حـا وـی ،شـودحا
ف نهاخدفرد وغکور در اووا 1«وصلحت»رعاخت   وثاًل نفقـات واضـب ههسـر، لش تصر 

ی را  ،و فرػنـــدانش را بپـــرداػد خـــا دیـــون حـــال  او را ادا نهاخـــد خـــا در صـــورت نحـــاػ وـــال و
ی الػم اسـت انسـام حفروشد خا هزخنه کـه بـرای حفاظـت و صـحانت اػ اوـوال و هـایی را 

 .  دهد

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
که در وسألۀ ، توضحح بيشتر در وورد وصلحت. 1  .  شدعکر « 5445»وشاحه حكهی است 


