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 مقدمه
مجموعه ای که در اختیار دارید، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتالء در ابواب عبادات و معامالت 

ست که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )دام ظلّه العالی( می ا
باشد که بنا به درخواست های مکرّر از سوی علماء و فضالء و مقلّدین، توسط انتشارات فقه روز به 

 طبع رسیده و در اختیار عموم مؤمنین و عالقه مندان قرار می گیرد.
، استفتائات جدید «أجوبه اإلستفتائات»زشی، عالوه بر موارد موجود در رساله در این مجموعه آمو

  1نیز اضافه گردید و در دروس مربوط به احکام معامالت از جزوه های مربوط به دروس خارج فقه
معظّمٌ له نیز بهره گرفته شد تا بر غنای آموزشی مجموعه،بر طبق اسلوب و بیان معظّمٌ له افزوده 

 گردد.

د اوّل این مجموعه شامل احکام عبادات در ابواب تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، انفال، مجل
درس و مجلّد دوّم آن شامل احکام معامالت  77جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و در ضمن 

درس می باشد. تدوین دروس مزبور به نحوی انجام گرفته است که  22جایز و حرام و در ضمن 
 ام و بهره گیری از آن برای همگان آسان باشد.نفع آن ع

  
شایان ذکر است که دفتر استفتائات معظّمٌ له این رساله آموزشی را مورد تأیید و عمل به آن را 

 مجزی اعالم نموده اند.
 از تمامی عزیزانی که ما را در تهیّه این مجموعه یاری نموده اند صمیمانه تشکّر می کنیم.

مه ما توفیق عمل به احکام اسالم و قرآن و سنّت پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و خداوند متعال به ه
 آله و سلّم( و ائمه طاهرین ) علیهمّ السّالم( را عنایت فرماید.

                                                              
 و من اهلل التوفیق                                                                                  

 

 

                                                           
 ام معظم رهبری)دام ظلًًٌ  ه العالی( می باشد.در متن کتاب منظور از )ج( جزوه درس خارج فقه مق. 1
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 1درس 

  

 

 

 معامالت محرمه

 از نظر حرمت و حلیّت دو قسم است: 1معامالت

-مکلّف با انجاام دادن آن مؤاخاذه مایکه ممنوع است و معامالتی . معامالت حرام:2

. در بعضی موارد افزون بر حرمت، معامله نیز باطل است؛ یعنی نقل و انتقال صاورت 2شود

-اش حرام است و طرفین مؤاخذه میمعاملهمانند خرید و فروش شراب که هم  ؛3گیردنمی

 و هم باطل است. ،شوند

که با رعایت شرایط آن صحیح و نافذ است؛ مانند خریاد و معامالتی . معامالت جايز:1

 فروش خانه مسکونی. 

 :معامالت محرمه چهار قسم است 

 الف( معامالت نجس؛

 شود؛که در راه حرام مصرف میمعامله شیئیب( 

 که منفعت حالل مورد اعتناء ندارد؛ییئج( معامله ش

 د( معامله با عمل محرّم. 

                                                           
 ( 1ص ،2ای است و مخصوص خرید و فروش نیست. )مکاسب محرمه، جهر نوع معامله -اعم از جایز و حرام-. منظور از معامالت 1

 شود.اصطالحا  به آن حرام تکلیفی گفته می. 2

  گویند.. به معامالتی که باطل است اصطالحا  حرام وضعی می3
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 فصل اول: معامالت نجس

رو دربااره هار یاك ایانازشود و گاهی شیء متانجس. ت معامله میگاهی خود نجاسا

 کنیم.جداگانه بحث می

 گفتار اول: معامله عين نجس

است. امّا چنین نیست که  تردید حرام و باطلبعضی از نجاسات، مانند شراب، بی همعامل

معامله مطلق نجاسات حرام باشد یا در صورت نجس بودن چیزی معامله آن باطال گاردد. 

 ،32ج ،گوییم. )مکاساب محرماهدر این قسمت درباره معاملة بعضی از نجاسات سخن می

 (11ص

 1. ميته2

وراکی و خرید و فروش میته برای منافع محلله، مانند استفاده دارویی غیار خا .1مسئله

غذا برای حیوانات وحشی جایز است و برای منافع محرمه، مانناد اساتفاده خاوراکی بارای 

 (11، ص17و ج 7و 1، ص11انسان، حرام است. )مکاسب محرمه، ج

 که نیاز به طهارت دارد، مکروه اسات. )مکاسابانتفاع به میته در غیر اموری .2لهمسئ

 (  13جو 2ص، 12جمحرمه، 

 نو. خ1

ش خون انسان اشکال ندارد. اگر در خون حیوان هم منفعت حاللای باشاد، خرید و فرو

مکاساب محرماه، مثل اکل و شرب باشد، حرام اسات. ) ؛اشکال ندارد. اما اگر منفعت حرام

 (11ص، 12ج

                                                           
 (7و 1، ص13حیوان است نه انسان. )مکاسب، ج مقصود میته. 1



 11 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 . خمر )شراب( 3

 خمر الف( توضيحي درباره

؛ اگرچه مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نیست، بلکه مطلقِ مسکر است

 اسمِ خمر )یعنی شراب، در استعماالت فارسای( اطاالق ،ممکن است به بعضی از مسکرات

جاو کاه باه آن شاراب آب شود؛ مانندنشود، امّا حرمت معامله، شامل این مسکرات نیز می

شود، امّا مُسکر است. همچنین ممکن است میوه یا چیزهایی که در آنها مخمّر اطالق نمی

ای برای اسکار باشاد؛ ماثال  آید، وسیلهسکری که از راه تقطیر به دست میوجود دارد، یا م

شود؛ اگر مواد خمری انگور یا کشمش را به وسیله تقطیر جمع کنند، خمر شامل آن نیز می

 (3ص، 12جمکاسب محرمه، عرق گویند نه شراب. ) ،هرچند به این مواد خمری

 خريد و فروش شرابب(

ج و متداولش )نوشیدن( معامله شاود، حارام و باطال اسات. رای تفعمناگر شراب برای 

 (1ص، 11ج، )مکاسب محرمه

 ج( خريد و فروش الكل 

کال سافید( و مانند الکل طبای )ال ؛شودمسکراتی که به منظور اسکار تولید نمیمعامله 

 ه:کدر صورتی ،الکل صنعتی

 اشکال ندارد.   استبرای غیر غرض اسکار  -یك

کردن الك، یا الکل سفید را بارای زدن چوب یا حلتی را برای صیقلالکل صنع مثال:  

 (1ص، 11ج، معامله کنند. )مکاسب ...در تزریقات و ضدعفونی کردن

 ( 11و2ص ،11ج مکاسب محرمه،باطل و حرام است. ) است برای غرض اسکار  -دو

 



 11 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 فقاعخريد و فروش د( 

 (12ص ،11ج ،مکاسب محرمهحکم شراب را دارد. )در معامله  1فقاع

 ( مسكرات جامده

 بعضی چیزها خاصیت اسکار دارند، امّا مایع نیستند؛ مثل حشیش و بنگ که جامدند

 استعمال آن قطعا  حرام، ولی نجس نیست و اگر معامله آن: 

 اشکال ندارد.  برای غرضی غیر از اسکار است  -یك

 (12و1ص، 11جمکاسب محرمه، حرام است. )برای غرض اسکار است  -دو

 مسئله  

را با آب  ، که اگر آناستی کشنده مثال  سمکه در حالت طبیعی مسکر نیست، . شیئی1

-میمنتشر و موجب سکر در آب که در آن متراکم و موجب قتل است، سمیمخلوط کنند، 

شود، اگر این شیء به غرض اسکار معامله شود، آن معامله نیز حرام و باطل است. )مکاسب 

 ( 1ص، 11ج، محرمه

چه قلیل باشد چه کثیر، چه به تنهاایی -شود که موجب مستی و سکر می. هر مایعی2

 (1ص، 11جمکاسب محرمه، حکم خمر را خواهد داشت. ) -باشد و چه ممزوج با چیز دیگر

 . خوك4

حرمات  معامله کنناد، (تغذیه انسانیعنی )متعارف  هاگر خوك را برای استفاد .1مسئله 

 (2ص، 12جمکاسب محرمه، باطل است. )آن چند معامله نیست؛ هرتکلیفی آن معلوم 

                                                           
 شود و درجه اسکار آن کم است.نوعی شراب است که از جو گرفته می  .1
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مثال  ؛اگر خوك را برای استفاده حالل معامله کنناد، معاملاه صاحیح اسات .2مسئله 

 وحش، یا نگهاداری در بااغمنظور مورد تغذیه قرارگرفتن گوشت آن در باغمعامله کردن به

 (2ص، 11جاسب محرمه، مک).  ...ر استفاده از مو و پشم آن وووحش یا به منظ
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 (1فصل اول: معامالت نجس )

 گفتار دوم: معامله شيء متنجس

 شيء متنجس از جهت امكان تطهير، به دو صورت است: .2

 الف( قابل تطهیر نیست: 

مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن ؛ حال نجاست منفعت حاللی ندارددر -یك

 .حرام اسات ،رب نجس هم در غیر موارد ضرورتمنحصر در شرب است و ش

 (2ص، 17جمکاسب محرمه، ) صحیح نیست. معامله 

مکاساب محرماه، ) معاملاه جاایز اسات. حال نجاست منفعت حالل دارددر -دو

 (2ص، 17ج

 (2، ص12جمکاسب محرمه، ) معامله جایز است. ب( قابل تطهیر است 

 ر مبيع متنجس قصد منفعت حالل د اعتبار و عدم اعتبار. 1

 دو فرض دارد:

قصاد منفعات  الف( منفعت حالل آن، منفعت رایج یا مساوی با منفعت حرام است 

 (3ص، 72جمکاسب محرمه، حالل مطلقا  الزم نیست. )

 ب( منفعت حالل آن از منافع نادر است: 

 2درس 
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این شیء منافع گوناگون دارد، اما از یك یا دو منفعت آن بایش از مناافع گاهی  -یك

ولی چنین نیست که ساایر مناافع در مالیّات آن تاأ یر  .شودیگر آن استفاده مید

، 72ج، قصد انتفاع به منفعت حالل الزم نیست. )مکاسب محرمه نداشته باشد

 (1ص

چنانچه پاتیل بزرگ روغنی نجس شود، منفعت رایج آن، که خوردن است، بار  مثال:  

نیست کاه باه کلای از مالیات ولی چنین  .شودا ر مالقات با نجس حرام می

 توان در ساخت صابون از چناین روغنای اساتفاده کارد.مثال  می ؛ساقط شود

چند نسبت به خوردن، این منفعت نادر است، امّا از آن منافع نادری نیسات هر

که در مالیت این روغن دخیل نباشد. دلیل دخیال باودن آن در مالیات، ایان 

س خاارج شاد، صااحب ایان ماال و از دساتر ،است که اگر آن منفعت رایاج

؛ کلّی از مالیت ساقط شاده اساتکنند که این روغن، بهدیگران احساس نمی

مکاساب محرماه، چند ارزش آن کمتر از وقتی است که نجس نشده بود. )هر

 ( 1ص، 72ج

ای است که در مالیت این شیء متنجّس هیچ دخالتی ندارد این منفعت نادر به گونه -دو

اما هماین منفعات  گیرند.فعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمیو اصال  این من

شود به دنبال این متاع برای نادر وقتی مورد احتیاج مشتری قرار گرفت، موجب می

قصد مشتری معتبر اسات.  در صحت این نوع معامله تحصیل این منفعت برود

 (1ص، 72جمکاسب محرمه، )

گاذاری ایان شاربت کاه عرف هنگاام قیمات ای که نجس شده،شربت سینه مثال:  

مصرف دارویی برای بیمار دارد، رفع لکه را جازء مناافع و فوایاد آن در نظار 

توان با آن، ایان گیرد؛ مثال  اگر خونی روی بدن یا لباس انسان باشد، مینمی

یاد و در مالیات آن آنمایلکة خون را پاك کرد. این منفعت اصال  به حسااب 

غیار  ؛ حال اگر کسی به خاطر نیاز و حاجت به این شربتِشربت دخالت ندارد
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قابل استفاده در نوشیدن، خریدار آن باشد، صِرف این مطالبه و احتیاج به این 

شود در مقابل آن بذل مال کند، موجاب مالیات آن شایء شیء که حاضر می

که مالیت حاصل شد، معاملة آن جاایز اسات. ولای ایان شود. حالمی نجس

در  صورتی جایز است که چنین قصدی وجود داشته باشد. بناابراین معامله در

 (1ص، 71جمکاسب محرمه، قصد معتبر است. ) صحت این نوع معامله،

 نكته  

در فرض سوم که قصد منفعت حالل برای صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب 

خبر نباشد، بارای او  امشتری این قصد باشد، کافی است. بنابراین اگر فروشنده از قصد او ب

هم معامله صحیح است؛ زیرا برای صحت معامله و اینکه از سافهی و باطال باودن خاارج 

ای برای مثال، اگر صفحه ؛شود، مالیت عوضین در نظر یکی از دو طرف معامله کافی است

طاور هماان کتااب را باه ،ارزش باشد و در مقابل، مشتریاز یك کتاب برای فروشنده بی

کناد و معاملاه آنهاا شته، این صفحه آن را تکمیل کند، این ورق مالیات پیادا میناقص دا

 ( 2، ص71صحیح است. )مکاسب محرمه، ج

 . اعالم نجاست متنجس3

رف مبیاع  وجوب اعالم نجاست در جایی است که علم یا احتمال قاوی باه امکاان صام

داناد کاه مشاتری میصورت، اگر فروشنده متنجّس در حرام وجود داشته باشد. در غیر این

 (1، ص71کند، اعالم واجب نیست. )مکاسب محرمه، جکاال را در حرام صرف نمی

 2. تغرير جاهل4

 دادن دیگری به یکی از سه صورت زیر است:تغریر و فریب

                                                           
  کسی را به کمك جهالت خودِ او در ورطة گناه افکندن. تغریر جاهل، یعنی . 1
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تغریر در معارف حقّة الهیّه؛ برای مثال کسی مسئله معاد یا امامت که واجب است  الف(

حرام است.  داشته باشد، به شکل غلط به دیگری بگوید مکلف درباره آن معرفت صحیح

 ( 1، ص71)مکاسب محرمه، ج

 نكته:  

؛ گاهی بیان سست و دفاع ناقص از یك حقیقت، مشمول هماین تغریار جاهال اسات

متقن باشد و اگر باید رو سخن ازاینن، مثل حمله به آن حقیقت است. چراکه این دفاع موه

 (1، ص71را بیان نکنیم. )مکاسب محرمه، جدرباره مطلبی شك داریم، آن 

تغریر در ا ر جهل به حکم شرعی؛ در چنین جایی افزون بر اعتقااد باطال، مفساد   ب(

که انسانی در باب نماز، روزه یا حاج، اماری خاالف واقاع باه عملی هم در پی دارد؛ چنان

و هم عملش باطل آید مخاطب بگوید، که در این صورت، هم باور اشتباه در او به وجود می

 (1، ص71حرام است. )مکاسب محرمه، ج شودو فاسد می

که شخصی با تغییار دادن تغریری که ناشی از جهل به موضوع است؛ مثال  در جایی ج(

عنوان موضوع یا به هر نحو دیگر، موضوع حکم شرعی را طوری در اختیار دیگری گاذارد 

، شود. چه 2باعث ارتکاب حرام در مغرور 1رّ که او مرتکب حرام شود؛ یعنی عمل یا گفتار غا

حرام اسات. )مکاساب  باشد.  3سببیّت و یا شرطیّت یا این تأ یرگذاری، به صورت علیّت

 (2و2، ص71محرمه، ج

                                                           
 فریب دهنده . 1

 فریب خورده . 2

سبب در پیدایش مسبّب از نوع تأ یر علّت در تحقّق معلول است. امّا تأ یر شرط، تأ یر علّات تفاوت سبب و شرط در این است که تأ یر . 3

  آورد تا آن سبب بتواناد در تحقّاق مسابّب تاأ یروجود مینیست؛ ایجاد زمینه است تا اینکه مسبّب از علّت تولید شود. یك اوضاع و احول را به
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 مسئله  

شود، ولی کسی را در حال ارتکاب حارام اگر شخصی باعث به گناه افتادن دیگری نمی

 :  شودبیند و مانع او نمیمی

بر مکلّف اظهار و اعالم حکم شرعی واجب  خاطر جهل به حکم استاب حرام بهارتک .1

 است.

 ،آب باا وجاودداناد که آب وجاود دارد و نمیحالیخواند، دربا تیمم نماز میکه  کسی مثال: 

شود یا حرمات فقّااع را داند هنگام زلزله نماز آیات واجب میتیمّم باطل است. یا نمی

هاای خاانوادگی هاایی کاه در معاشارتداند نظر به برخی از نامحرمداند، یا نمینمی

متداول است، حرام است. همة اینها از موارد جهل به حکم کلّی الهی است که اعالم 

 (2و1ص ،72آن واجب است. )مکاسب محرمه، ج

 خاطر جهل به موضوع است: به .2

به هیچ وجه راضی به موضوع در شریعت اسالم از موضوعات مهم است که خداوند  الف(

یا اعراض )آبرو و حیثیّت ماؤمن( و همچناین  مثل جان انسان ،ابتالی مکلّف به آن نیست

 (2ص ،72ج، بر مکلّف اظهار و اعالم واجب است. )مکاسب محرمه اموال او

کند، یا به خیال اینکه فاردی را بدون اینکه بداند غصب است، تصرّف می مال کسی مثال:  

-اش را خواهد خواهر رضااعیخواهد او را به قتل برساند، یا میاست، می مهدورالدّم

                                                                                                                                                 
شرطش این است که متعاقدین، عاقال، باالو و  ب و قبول، سبب تحقّق بیع در عالم اعتبار است. ولیگذارد؛ مثال  در اعتباریات، صیغة بیع، ایجا

 مرید باشند. کمال طرفین به عقل و بلوغ، شرط تأ یر عقد ایجاب و قبول برای ایجاد ملکیّت است.

ت. اگر تماس نباشد، آتش اعماال ساببیّت شرط تأ یر این سبب، تماس آن با جسم اس ولی در تکوینیّات، مثال  آتش سبب سوزاندن است.

گویند و باه دوّمای می« سبب»به اوّلی  کهدو نوع تأ یرند رو ازاینکند؛ هر دو به نحوی تأ یر دارند، امّا تأ یر آتش غیر از تأ یر تماس است. نمی

 (3، ص71)مکاسب محرمه، ج «.شرط»
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 ،72ج ،)مکاساب محرماه باه عقاد خاود درآورد. -که بداند خواهرش استبدون این

 (2ص

که جاهال در مثل احکامی ؛اعالم واجب نیست موضوع از موضوعات مهم نیست ب(

 (3ص ،72ج ،آنها معذور است. )مکاسب محرمه

 مسئله  

اظهاار و اعاالم  ، احتیااط واجاب،اگر موضوع مهم باشد در موارد شك، بر مکلّاف

 (3ص ،72ج ،)مکاسب محرمه است.
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 فصل دوم:

 (2)شودكه در راه حرام صرف ميمعامله شيئي 

 سه صورت مطرح است:برای این قسم 

 منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است. .1

ل و حرام دارد، ولی قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، اساتفاده در شیء منافع حال .2

 حرام است.

 شأن آن شیء استفاده در حرام است.  .3

 گفتار اول: منافع معمولي و متعارف آن شيء حرام است

 است که منافع حالل متعارف ندارد. چیزهاییمراد معامالتی است که مبیع یا  من از 

 بت و صليب .2

معاملاه حارام و باطال اسات. )مکاساب  برای عبادت معامله شود 1صلیب اگر بت و

 (3ص ،22ج ،محرمه

                                                           
کمربندی که معموال  رجال دینی مسیحی به )و شعار است؛ ولی زنّار صلیب در آیین عیسوی صِرف یك عالمت نیست، بلکه عالمت   .1

شاود؛ رود. امّا صلیب در مراسم عبادی اساتفاده میکار نمیبندند( اگرچه آن هم شعار و عالمت مسیحیت است، لکن در عبادت بهکمرشان می

کنند. حتّی در مراسم کلیساای کاتولیاك، بوسند و تقدیس میرا میگیرد، صلیب عباداتی که در کلیسا انجام می که در عشاء ربّانی و بقیةچنان

خوانند. بنابراین صلیب اگرچه بت نیست در کنند و دعا می( وجود دارد که صلیب را بلند میGOOD FRIDAYجمعة مشخّصی به نام جمعة نیکو )

 3درس 
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 اشکال ندارد. و اگر برای غیر عبادت معامله شود 

را که روزی به قصد عبادت تراشیده شده بود، بعد از گذشت ساالیان متماادی از بتی مثال:  

کند؛ مانناد دت معامله نمیی عبارا براولی اکنون کسی آن کنند، زیر خاك کشف می

 های دوران بابل یا آشور.تب

کاه هایچ شخصیاگر شوند، هایی که در هندوستان پرستیده مییا در عصر حاضر بت

اعتقادی به بت ندارد، یکی از آنها را تملّك کند و به مشتری بفروشد تا سانگ ماورد 

هرچند این سنگ برای  های ساختمانش را تأمین کند، در این صورتنیاز در بنا یا پله

بخشی از مردم معبود بالفعل است، ولی غرض طرفین از این معامله، غیار از عباادت 

 است.

ای کاه مثال  ماادّه ؛مند به مادّه و جنس این بت استهخرد عالقیا کسی که آن را می

بت از آن مادّه ساخته شده، عقیق است و او برای تکمیل کلکسیون عقیق خاود آن را 

یا چاون قابال تازیین اسات، باه  ،شود، یا برای نگهداری در موزه معامله میخردمی

 (3ص ،23ج ،کند. )مکاسب محرمهعنوان زینت از آن استفاده می

 ي كه به شكل صليب و بت است ولي براي عبادت نيستاشيائ 

شاود و عناوان عبودیات و حتای بات را نادارد؛ مثال که به شکل بت ساخته مییاشیائ

ساازند باازی میهای معروف کنونی هند، به عنوان اسباببه شکل یکی از بت عروسکی که

برای -های هند ای را به شکل یکی از بتپرستی رایج نیست، مجسّمهیا در مناطقی که بت

که عنوان عبودیت یا بت داشته باشد. یا آنبدون تراشند، می -نصب در پارك یا سالن پذیرایی

برای زینت، ناه سازند و جوان مسلمان به تقلید از مسیحیان یبندی به شکل صلیب مگردن

                                                                                                                                                 
ها نیز بیشتر جنباة نماادین دارناد. بیشاتر مشارکان و که بتچنانگیرد؛ رو در کنار بت قرار میمراسم عبادی، شأن و جایگاه خاصّی دارد. ازاین

دانند؛ مثال  مجسّمة بودا که در چین و هند جنبة بات دارد، دارای پرستان، بت را نماد یك حقیقتی خارج از عالم و نشئه مادّی میمشرکان و بت

 (1، ص21ج، )مکاسب محرمه اشکال مختلفی است و هر شکل آن، سمبل و نماد یك چیزی است.
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معامله در این موارد حرام نیست، مگر آنکاه تارویج  آویزد.به گردن میبرای تقدیس آن، 

 (1ص ،21ج و 1و1ص ،23ج ،فرهنگ یا مذهب کفر باشد. )مکاسب محرمه

 . آالت قمار1

 توضيحي در مورد آالت قمار: الف(

مانناد  باشاد،انساان  چه ساختی است که برای قمار کردن است؛ ئمقصود معامله اشیا

 [به حسب متعارف فاید  آن فقط قمار است... و چه ساخت طبیعت ]آنچه نرد و تخته ،ورق

 گویند )قاب بازی(.مثل کعاب غنم و استخوان پای گوسفند که به آن قاب می

. ولی قمار کردن با آن حرام شودگردو، اگرچه با آن قمار کنند، آالت قمار محسوب نمی

 (3ص ،22ج ،است. )مکاسب محرمه

 معامله آالت قمار  ب(

 معامله حرام و باطل است. ، قمار کردن استمقصود طرفین از معامله -یك

که این وسیله ارزش تاریخی ؛ مثل زمانیاستقمار نیست، بلکه امر مباحی  ،غرض -دو

خرند و قصد باازی هام ندارناد، یاا در موزه می داریرا برای حفظ و نگهآن داشته باشد و 

 خواهد از چوب آن اساتفاده کنادمثال  می ؛قصد مشتری، استفاده از مادّه آن باشد اینکه

 (7و1و3، ص22ج ،معامله اشکالی ندارد. )مکاسب محرمه

 له مسئ 

شکستن و از بین بردن آالت قمار واجب نیست؛ مگر اینکه نهی از منکر متوقف بار آن 

 ( 2ص ،22ج ،اشد. )مکاسب محرمهب
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 شطرنج ج(

که شطرنج از آالت قمار محسوب نشود، ساخت و خرید و فروش و بازى باا در صورتی

بندى اشکال ندارد. همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشاکال آن، بدون شرط

 (1112س ،االستفتائاتبةاست. )اجو

 . اوراق جعلي3

 شود:  علی به دو صورت فرض میمعامله اوراق و اسکناس ج

تقلّبی به عنوان یاك  شود، یعنی خودِ این اوراقِبه عنوان مبیع در معامله واقع می الف(

 این معامله حرام و باطل است. . 1رسدشیء به فروش می

 شود:  من معامالت واقع می ب(

 : که این اسکناس تقلبی را داده از جعلی بودن آن خبر داشته استکسی -یك

معامله حارام و  در هنگام معامله قصد دادن  من با همان اسکناس را دارد 

 .2باطل است

که متوجه وجود اساکناس خرد، درحالیابتدائا  جنس را در مقابل کلّی  من می 

تقلّبی در جیبش نیست. بعد در مقام اداء متوجّه اسکناس تقلّبی شده و هماان 

، منتهی ذمّة او همچنان به 3صحیح است معامله دهدرا به بایع تحویل می

  من واقعی مشغول است.

                                                           
اند؛ چراکه بایع، خود جاعل اسات و مشاتری هام . در این صورت، معموال  هم بایع و هم مشتری، از تقلّبی و جعلی بودن این اوراق آگاه1

 است.داند اینها تقلّبی خرد، میها را به صد هزار تومان میخرد؛ مثال  یك میلیون از این اسکناسکه به قیمت کمتری می

 الذّمه که کلّی است.عامله بر شخص این  من تقلّبی واقع شده است، نه بر  من فی. زیرا م 2

ای که وقت پرداخت  من، از پول تقلّبی دین را بپاردازد کاه زیرا مبیع در مقابل  من کلّی است نه شخص این  من. نظیر معاملة نسیه .3

 ون با چیزی که مالیت ندارد یا احیانا  محرّم است، ادای دین کرده است. شود؛ چدر این صورت، معامله صحیح است؛ هرچند ذمّة او بریء نمی
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معامله صاحیح اسات و ذماه  بایع و مشتری جاهل به تقلبی بودن  من هستند -دو

و به لحاظ تکلیفی هم قطعام حرام 1مشتری که این پول تقلبی را داده، مشغول است

 (1و1و3ص ،22ج ،نیست؛ چون جاهل و معذورند. )مکاسب محرمه

 الت لهو. آ4

ها و اصوات موسایقایی اساتفاده مراد از آالت لهو، سازهایی است که  برای ایجاد نغمه

شود. بنابراین هر لهوی مورد نظر نیست، بلکه مقصود لهوی است که از ناحیة موسیقی می

  (3ص ،23ج ،)مکاسب محرمهشود. میسازی حاصل 

 ،ز صدر اسالم باوده اساتهر نوع آلت موسیقی است؛ چه آالتی که ا مقصود همچنین

لون و گیتار. البته به شرط ااند؛ مانند ویکه بعدها ساختهعود و نی و چه سازهای، 2مانند کوبه

-اینکه این آالت برای همین منظور )اصوات موسیقایی( ساخته شده باشند. بنابراین چیزی

مثال  ؛شود که برای این کار ساخته نشده، مقصود نیست؛ هرچند صدای لهوی از آن صادر

های مختلف پهلوی هم بگذارند و یك نفر با مضرابی به اینهاا هایی را با حجماینکه لیوان

که با دیگری از لحاظ زیر و بم که از هر کدام، صدایی خارج شود؛ صداهاییبزند، به طوری

یاا  ؛شاودمای ،مثل پیانو یا سانتور ،و شدّت و ضعف تفاوت دارند و شبیه صدای موسیقایی

از آالت لهاو نیسات.  ،زنندها در بعضی مجالس به جای دف و تنبك میای که خانممهقابل

 کهغرض ساخته شده است؛ نه هر چیزی پس مراد از آالت لهو، آالتی است که برای این 

 (3ص ،23ج، شود. )مکاسب محرمهاین غرض از آنها حاصل می

                                                           
ایان کتااب را  "ای بگوید:افتد که فروشندهشود؛ یعنی در معامالتْ کمتر اتفاق میالذمّه واقع می. زیرا معموال  معامله بر  من کلّی و فی1

و هنگاام   -کاه ایان کلّای اسات -فروشد؛ مثال   به هزار تومانکلی می، بلکه در مقابل  من "فروشم به آن اسکناسی که در دست توستمی

   کند.اخراج و دفع  من، آن کلّی بر مصداق خارجی و شخصی تطبیق پیدا می

 زدند.های کوچکی که از دو طرف میطبل . 2
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 نكته 

زنند، آلت لهو نیستند، از حیث سیقی میگوییم امثال قابلمه، سینی که با آن مواینکه می

سخن در این است: شیئی که صوت  1خرید و فروش آن است و بحث از صوت آنها نیست.

شود، امّا برای این مقصاود سااخته نشاده، از آالت لهاو باه حسااب لهوی از آن صادر می

 (1ص ،23ج ،آید. )مکاسب محرمهنمی

 خريد و فروش آالت لهو 

چیزهایی است که منافع حالل و حرام دارد و حکم ساخت، خریاد و  آالت لهو از جمله

 در درس آالت موسیقی بیان خواهد شد.اهلل فروش آن إن شاء 

 . ظروف طال و نقره5

ست. بناابراین حرام اکه دارای منافع حالل و  استظرف طال و نقره از جمله کاالهایی 

ت و هیئتْ هیچ دخالتی در معامله نداشته را معامله کنند که صور آنها، آن اگر به قصد مادّ 

خواهد تا از آن انگشتر مثل اینکه مشتری مقداری طال می ؛باشد، قطعا  معامله اشکالی ندارد

بعدی  یا شمش بسازد. اما آنجایی که هیئت و مادّه هر دو مورد توجّه است، داخل در مسئله

قصاد منفعات حارام بفروشاد       که دارای منفعت حالل و حرام اسات، باه است؛ یعنی شیئی

 (12ص ،21ج ،شود. )مکاسب محرمهطور مفصّل بحث میبه ،باره این مسئلهدرکه 

 

 

 

 

                                                           
  . بحث صوت آن در باب آالت موسیقی خواهد آمد. 1
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 فصل دوم

 (1شود )كه در راه حرام مصرف مييمعامله شيئ 

گفتار دوم: شيء داراي منافع حالل و حرام بوده و قصد بايع و مشتري 

 ست:يا يكي از آن دو، استفاده در حرام ا

 شود:این قسم به سه صورت فرض می

 کند مشتری مبیع را در منفعت حرام صارف کناد. فروشنده حین معامله شرط می1

 (3ص ،127ج ،معامله حرام است، ولی باطل نیست. )مکاسب محرمه

  ؛( فروش انگور به شرط تهیه شراب از آنالف: مثال  

  1( فروش کاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه کننده.ب

گوید: این ساالح را باه . قصد بایع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اینکه کسی می2

خواهم فالن قتل را انجام دهم. در این صورت به تبع قصد مشتری، قصد من بفروش، می

ولی باطل  ،معامله حرام است کند شود؛ هرچند با او شرط نمیبایع هم منفعت حرام می

 (1ص ،127ج ،نیست.) مکاسب محرمه

صد کیلو انگور مناسبِ این کار  ؛خواهم شراب درست کنمگوید: می( مشتری میالف :مثال  

 خواهم و بایع نیز این انگور را به او بفروشد. می

                                                           
  رمه مکاسب مح 112های جلسه . برگرفته از مثال1

 1درس 
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ا خواهم قمار کنم یکند با پول آن میخواهد بفروشد و بیان می( بایع فرشی را میب

  1خرد.ش را میاز او فر مواد مخدر تهیه کنم و مشتری هم

و زن و مارد مخاتلط  مامشب مهمانی یا عروسی دعوت :گوید( زنی به آرایشگر میج

 خواهم خیلی خوب مرا آرایش کنی و آرایشگر هم بپذیرد. می ،هستند

اگر عرفا  کمك باه عمال  بردکار میداند مشتری مبیع را در حرام به. فروشنده می3

و همچنین اگر وظیفاه نهای از منکار باشاد، نبایاد حرام محسوب شود، معامله حرام است 

 ،)مکاساب محرماهمعامله را انجام دهد. در غیر ایان صاورت انجاام معاملاه جاایز اسات. 

 (121و122ج

 مواردي كه از نظر عرف كمك و اعانت بر حرام است:  

 (1ص ،22ج ،. بایع کاالیی را به شرط استفاده در امر حرام بفروشد. )مکاسب محرمه1

 ،127ج  ،مکاساب محرماه)گیارد. عامله به قصد به کار بردن مبیع در حرام انجام . م2

 (1ص

 و 1ص ،22ج ،این دو مورد از مصادیق روشن اعانت بر گناه اسات. )مکاساب محرماه

 (7ص ،111ج

 داند که قصد مشتری استفاده حرام است: . اگر بایع می3

ای نیست عمل حرام است، واسطهای که مقدمه انجام آن الف( بین عمل حرام و معامله

این معامله اعانت بر گناه و حارام اسات و همچناین باه  )یعنی از مقدمات قریب است(

 عنوان نهی از منکر نیز نباید انجام بگیرد.

که بایع به کار بردن زینت مردانه، مثل انگشتر طال برای مرد، حرام است. در صورتی مثال:  

                                                           
 محرمه مکاسب  112های جلسه . برگرفته از مثال1
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بفروشد، این اعانت بر گناه و حارام اسات. )مکاساب  این انگشتر را به مشتری مرد

 (1ص ،122ج ،محرمه

اگر  شودب( از مقدمات بعید است؛ یعنی با دو یا چند واسطه به عمل حرام منتهی می

است که خداوند به آن اهتمام خاصای دارد، عرفاا   تهیة مقدمات بعید در امور مهم و عظیم

مثل قتل، اضرار به مردم، غاارت اماوال  ؛قصد شود؛ حتی بدوناعانت بر گناه محسوب می

که موجب ترویج و اشااعه کفار و باطال اسات. )مکاساب مردم و همچنین مانند مقدماتی

 (1ص ،112و ج7ص ،112ج ،محرمه

داناد کاه او فروشاد، اگار مایکه به تروریست سالح یا مواد منفجره میکسی .2مثال  

کاه باه ظلام کماك کارده اسات. شود اهداف تروریستی دارد، عرفا  گفته می

اش پنااه گذراند، یا او را در خانهکه این تروریست را از مرز می همچنین کسی

شود؛ چون کار، بسیار بزرگ است و اعانت بار ایان دهد، معین محسوب میمی

اگرچه بعضی از این مقادمات باا  ؛کندکار بزرگ، بر این مقدّمات هم صدق می

 (12ص ،121ج و1ص ،122ج ،اسب محرمهباشند. )مک واسطه و بعیده

-سازد، بفروشد، معاملهکه بت یا صلیب میکسی که چوب یا فلزی را به فردی .1مثال  

 )مکاساب محرماه، چون هیچ گناهی باالتر از شارك نیسات. ؛اش حرام است

 (1ص ،112ج
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 فصل دوم

 (3شود )كه در راه حرام صرف ميمعامله شيئي 

 شأن آن شيء استفاده در حرام است : گفتار سوم

ای است که از آن در راساتای حارام اساتفاده گونهدر این قسم از معامله، شأن مبیع به

نفسه چیزی نیست شود؛ مانند فروش سالح به دشمنان دین. با توجه به اینکه سالح فیمی

یست که قصد بایع چنین هم نکه حتما  استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اوّل نیست، و 

که ممکن است دشمن دیان ساالح را در راه حارام چرا ؛حرام از آن باشد هیا خریدار استفاد

کار نبرد. بنابراین از نوع دوم هم نیست. بلکه شأن آن، ه صرف نکند؛ مثال  علیه مسلمانان ب

رود کاه از آن علیاه دیان و این است که سالح، وقتی دست دشمن دین باشد، انتظار مای

 (2ص ،122ج ،سلمانان و علیه حق و عدل استفاده کند. )مکاسب محرمهم

 نكته 

یعنی شأن آن این است کاه از آن  ،«متاع شأنا  موجب حرام است»اصل این عنوان که 

این مسلّما  از عناوین محرّمه نیست؛ زیرا بسیاری از چیزها این شاأنیّت  ،حرام شود هاستفاد

گوید معاملة آن حرام است؛ مثال  انگوری را باه کسای میکس نرا دارد و در عین حال هیچ

دهد آن را به شراب تبدیل کند و شأن آن این است که شراب شود. فروشد و احتمال میمی

تواناد کس نگفته است که این معامله حرام است. بنابراین نفس ایان عناوان نمیولی هیچ

 1درس 
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م کند. ولی آنچه مورد بحث و توجّه جزو عناوینی قرار گیرد که انسان به حرمت معامله حک

شود؛ یعنای فاروش ساالح باه است، خصوص مثالی است که در ذیل این عنوان بیان می

 (3ص ،122ج ،دشمنان دین. )مکاسب محرمه

 فروش سالح به دشمنان دين  

اگر بر بیعِ سالح یا اعطای سالح به دشمن دین، یکای از عنااوین محرّماه منطباق  .1

 (12ص ،122ج ،)مکاسب محرمهم و باطل است. شود، معامله حرا

رو ایانازشود. تر میبا فروش سالح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم الف( مثال:  

فروش سالح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفارش اسات. )مکاساب 

 (3ص ،122ج ،محرمه

ست کاه دادن سالح به او کمك به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی ا ب(

ساالح با شما هم کاری ندارد. امّا در کشور خودش ساتمگر اسات. اگار باه او 

یا فروش سالح باعث تسلّط او بر کشور  ؛بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود

کاه از عنااوین  باود شود. بنابراین کمك به ظلام خواهاداسالمی دیگری می

 (2ص ،121ج محرّمه است. )مکاسب محرمه،

افتد و موازنه قدرت باه نفاع دشامن ح، جامعة مسلمین به خطر میبا دادن سال ج(

شود. یا اینکه طارف رود و احتمال حملة آنها به کشور اسالمی زیاد میباال می

مقابل دولت نیست که با مسلح شادنش دولات اساالمی تهدیاد شاود. بلکاه 

دهاد. یاا موجاب گروهکی است که جامعة اسالمی را در معرض فتنه قرار می

شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این ماوارد و ها میامنی جادهنا

امثال آن، که عناوین محرّمه بر بیعِ سالح منطباق اسات، در حرمات تکلیفای 

 (3ص ،122ج ای تردید نیست. )مکاسب محرمه،چنین معامله
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حاالل ای وجود دارد، معامله اگر در فروش این سالح یك مصلحت ملزمه یا راجحه .2

 است. 

دولت کافری است که اگر دولت اسالمی به او ساالح بفروشاد، موجاب نفاوذ  الف( مثال: 

سیاسی دولت اسالمی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض 

شود. پس اگر دولت اسالمی با فاروش آموزش آن محتاج می قطعات یدکی و

ر باه وجاود آورد، اگار نگاوییم سالح، زمینه توسعة نفوذ خاود را در آن کشاو

شك مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که مصلحت ملزمه است، بی

چنین ماواردی فاروش ساالح یاا  . درباشدآن عناوین محرّمه بر آن منطبق ن

 (1ص ،122ج واجب است یا راجح. )مکاسب محرمه،

ناه نفاوذ سیاسای. تجاارت ساالح یکای از  ،تجارت ساالح اسات ،گاه هدف ب(

هاست. چنانچه دولت اسالمی از سود فروش سالح بارای ورترین تجارتسودآ

شود، این معامله هم راجح است. البتاه مند میبهره مردم اصالح امور کشور و

با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سالح مترتّب نباشد. 

 (1ص ،122ج شك اشکالی ندارد. )مکاسب محرمه،این هم بی

شاامنی کااه تااا بااه حااال حاضاار نبودیااد او را مساالّح کنیااد، بااا دشاامن گاااه د ج(

 تشاود، در ایان صاورتری که آن هم دشمن شماست، رو در رو مایخطرناك

باید به کمك او رفت؛ حتی اگر الزم شد، بایاد در لشکرکشای باا او مشاارکت 

های عظیم صدر اساالم )بناابر آنچاه نقال شاده( که در لشکرکشیکرد؛ چنان

ر و همراه با لشاک گرفتندنیز کنار جائران قرار می )ع( حتی اوالد ائمّهمؤمنین و 

این دشامن نزدیاك را  ،جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشتركآنها با کفار می

شد، خطر او برای اسالم به مراتاب بیشاتر داد و بر همه مسلّط میشکست می

 (1ص ،121ج بود. )مکاسب محرمه،
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 دولت اسالمي است خريد و فروش سالح از وظايف 

مسئله بیع سالح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسالمی اسات؛ چاون سااخت، 

های مستقلی کاه نگهداری و به کار بردن سالح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی

سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سالح از تکالیف و نیز در اختیار دولت نیستند 

یف نظام اسالمی و دولت اسالمی است. تکلیف دولت اسالمی اجارای عادل، دفااع از وظا

مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسالم و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما 

به مسئله بیع سالح باید نگاه حکاومتی باشاد ناه فاردی و بایاد احکاام آن را از تکاالیف 

 (2ص ،127ج ید. )مکاسب محرمه،حکومت اتخاذ کرد و فهم

 نحوه سياست دولت در مورد خريد و فروش سالح 

گذشته، کاه از قبیال  با توجه به اینکه نقش سالح در دوران ما با نقش سالح در زمان

زیادی کرده، سالح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه  شمشیر و نیزه بود، تفاوت

اند، مثل باندهای هایی که بدون تشکیالت سیاسیبرای گروهها و چه ها و ملّتبرای دولت

های مافیایی با قدرت سالح است که به کارهای غیار که گروه؛ چنانو ... مواد مخدّر، مافیا

 پردازند.قانونی می

ایساتاد. در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفار مای

 ؛توانند یك کشور را تحت تأ یر قارار دهنادهای مخرّب میولی امروزه یك گروه با سالح

چرخانند. بنابراین چاون ساالح ها را دست به دست میهایی که دولتمثل بیشتر کودتاچی

سیاست  ،چنین نقش مهمّی دارد، دولت اسالمی موظّف است نسبت به مسئله داد و ستد آن

رعی که در اختیاار دولات اساالمی روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلیّ ش

 گیرد. کند، سرچشمه میاست و با وظایف این دولت تطبیق می

ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن 
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رو بر دولت اسالمی واجب است کاه اساالم را ایناز .وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسالم

ان عزت ببخشد، امور رعیّت را سامان دهد، حدود الهای را در میاان تقویت کند، به مسلمان

آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیّاتی است که مسالّما  

هاست. بنابراین بیع سالح احکامی دارد کاه تاابع کفار و ایماان طارف جزو وظایف دولت

هایی است کاه بار عهاد  ین وظایف و مسئولیتمقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع هم

هایی که حمل ماواد مخادّر رو به قطّاع الطریق )راهزن(، یا گروهاینازدولت اسالمی است. 

نباید سالح فروخات. باه هماان انادازه کاه فاروختن ساالح باه ر یام غاصاب  ،کنندمی

مات دارد. های حامل ماواد مخادّر و امثاال آن هام حرصهیونیستی ممنوع است، به گروه

بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چاه مسالمانِ 

 فاسق.و جائر 

بار اسااس ایان  ،دولت اسالمی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن ساالح

 (3ص ،127ج ،معیارهای کلّی تنظیم کند. )مکاسب محرمه
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 فصل سوم

 كه منفعت مورد اعتنا نداردمعامله شيئي

باره معامله بر شیء یا متاعی اسات کاه دارای منفعات عقالیای در این درس بحث در

نیست. البته گاهی این شیء تکوینا  منفعتی ندارد و گاهی تشریعا ؛ یعنی چاون منفعات آن 

 (2ص ،122ج ،حرام است، در حکم نداشتن منفعت است؛ مثل خمر. )مکاسب محرمه

 نكته 

که منفعت نادارد، حارام شیئی در این قسم، در حرمت تکلیفی نیست؛ زیرا معامله بحث

که نیست. بلکه بحث از بطالن و فساد این نوع معامله است؛ یعنی آیا فروشنده مالك پولی

گیارد یاا شود و نقل و انتقال انجام میکند، میبه ازای این متاعِ بدون منفعت، دریافت می

 (2ص ،122ج )مکاسب محرمه، نه؟

 شود: به دو صورت فرض مي ،شيئي كه منفعت مورد اعتنا ندارد

ناه در و یعنی نه منفعت شخصی دارد، ناه ناوعی،  ؛شیء فاقد هرگونه منفعتی است .1

رود. بناابراین هایچ ناوع حال حاضر منفعتی دارد و نه در آیناده امیاد منفعات باه آن مای

ایان قسام معاملاه باطال و فاساد اسات.  مرغوبیتی در آن نیست که منشأ مالیّت شود

 (2ص ،132ج )مکاسب محرمه،

بعاد از و کنند، ر منفعتی را در این مبیع ابتدا تصو از آن دو، طرفین یا یکی ایاگر در معاملهمثال:  

 1درس 
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، معاملاه باطال اسات. )مکاساب نباودهشود هیچ منفعتی در ایان متااع  انجام معامله معلوم

 (3ص ،132ج محرمه،

یا منفعت عامی نیست یعنی  ؛نیستبه معتدّمنفعت است، ولی منفعت آن دارای  مبیع .2

کنند. یا اینکه منفعتی شخصی است و و به ندرت مردم از این شیء این منفعت را اراده می

)مکاساب  .معاملاه صاحیح اسات  .برای فرد خاصی منفعتی دارد که آن هم نادر اسات

 (2ص ،132ج محرمه،

را که متعلق به آباء و اجدادش اسات و روی آن از صاد ساال  شخصی ورقیاگر  الف( مثال: 

 ،خارمرا به فاالن مبلاو می ای وجود دارد، پیدا کند و بگوید من اینپیش نوشته

ارزش است، برای او مالیت دارد و این رغبت، رغبت شخصای اگرچه این ورق بی

 است. 

چنین منفعتی نادر اسات. ایان  خرد؛اش موش میهای خانهکسی برای تغذیة گربه ب(

یك رغبت و غرض شخصی نیست، بلکه نوعی است. همچنین بعضای از گیاهاان 

کنناد، بیابانی وجود دارد که برخی، از این گیاهان برای یك خاصایتی اساتفاده می

شود که کنند. این موجب نمیمردم به اینها اعتنایی ندارند و لگدمال می بیشترولی 

ت بیفتد. چراکه مالیّت شدّت و ضعف دارد و بسته به میازان رغبات این گیاه از مالیّ

 (7ص ،131ج مردم است. )مکاسب محرمه،

 باره ماليت داشتن يك شيءتوضيحي در  

بلکاه اعتبااری عقلای و  .نادارد ه ازااعتباری عقالیی است؛ یعنی در خارج ما با ،مالیّت

نشأ این اعتبار هم نفعی است که کنند. مرا برای شیئی فرض می ذهنی است که عقالء این

-د در قِبال آن عوضی بدهند، یا برای بهنشوشود و حاضر میباعث رغبت عقالء به آن می
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ولی اگرچیزی باشاد کاه عقاالء هایچ  .1دست آوردن آن تالش کنند؛ مثل حیازت مباحات

  مال نیست. شیء ینشود، ازیرا هیچ منفعتی در آن تصوّر نمی ،رغبتی به آن ندارند

مالكِ مالیّت، مقابلة به عوض نیست، بلکه رغبت انساان باه آن اسات و ایان  بنابراین

به حسب زمان و مکان متفاوت است. یك شیء ممکن است در زمانی مورد رغبات  ،رغبت

هاا کاه نفات از چاهنباشد؛ چون یا نفعی ندارد، یا نفع آن شناخته شده نیست؛ مثال زماانی

شناخت و رغبتی به آن نداشت. پاس در آن زماان مالیّات را نمی زد و کسی آنبیرون می

 ترین متاع تبدیل شده است. ترین و نفیسقیمتنداشت. اما امروزه به گران

و  اسات ای پرطرفدارکه در منطقهبه حسب مکان هم مالیّت متفاوت است؛ مثل غذایی

شاخاص هام ختالف ااحسب به ممکن است اند. همچنین رغبتای دیگر به آن بیمنطقه

امّا برای  .چیزی برای کسی ارزش دارد، نسبت به او مال محسوب شود ؛ گاهیودش متفاوت

دیگری هیچ ارزشی ندارد، نسبت به او مال محسوب نیست. بنابراین مالیّت به حسب زمان، 

 چنین است. که به حسب عادات اینمکان و اشخاص امر متغیّری است؛ چنان

 نكته 

عقالیی نیز رغبت الزم نیست تبار عقالیی و تابع رغبت است، امّا مالیّت یك اعهرچند 

که به دالیل شخصی به یك شیء ؛ مثل کسیباشدشخصی  تواندبلکه می باشد.و عمومی 

هرچند عقالء این رغبت را قباول کند رو این شیء برای او مالیّت پیدا می. ازاینرغبت دارد

ناه اینکاه -دانند برای کسی مرغاوب اساتکه مییعنی اگر عُقالء شیئی را نداشته باشند. 

شاود در مقابال ایان تصدیق کردند که مای -لزوما  خودشان هم به آن رغبت داشته باشند

ماثال   و مند اساتکسی که به حیوانی عالقه مثلشود عُقالیی. رغبت مالی گرفت، این می

                                                           
های عمومی، ماهی دریا، هیازم . حیازت عبارت است از تصرف کردن مباحات منقولی که ملك کسی نیست؛ مانند آب دریاها و رودخانه1

داده است؛ چه مشاروط باه قصاد  های بدون  مالك و پرندگان بی صاحب. شارع مقدس حیازت را سبب قهری برای تملك قرارو علوفه زمین

  تملك باشد و چه صرف حیازت.
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الیّت ندارد، با از بین بردن توانید بگویید چون پشه منمی ،ها را جمع کندخواهد انواع پشهمی

به  شرغبت به دلیلهایی را های خشکید  گلبرگ اگر کسیهای او ضامن نیستیم. یا پشه

هرچناد رغبات -شود گفت این مالیّت ندارد. وقتی رغبات شاد ، نمیکندجمع میاین کار 

 ( 3ص ،122ج )مکاسب محرمه، برای او مال است؛ هرچند دیگران رغبتی ندارند. -شخصی

 ملكيّت مالزم ماليّت نيست 

ملکیّت عبارت است از نوعی اعتبار عقالیی که از ارتباط و اضافة بین شایء و شاخص  

- شاودکه به آن علقة ملکیّت گفته  شود. اگر شیئی به شخصی ربط داشت، ربطیانتزاع می

 ملك اوسات؛ مثال یاك -گونه ارزشی نداشته باشدیعنی هیچ ،چه مال باشد و چه غیر مال

سنگکی که هیچ مالیتی ندارد و مطلقا  مورد رغبت نیست. با ایان حاال  ؛دانه ریگ از نانوایی

ملك آن صاحب نانوایی است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است. یا برداشاتن 

که یك نخ مالیّات و نخ از لباس کسی بدون رضایت او، تصرّف در ملك غیر است. در حالی

 (7، ص122ج رمه،ارزشی ندارد. )مکاسب مح
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 (2فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

باشد؛ مانناد است که شرعا  حرام می یکی دیگر از معامالت حرام، کسب درآمد با عملی

مثال  برای انتشار دروغ و اکاذیاب اجیار  ؛کندکه از راه دروغ و غیبت تحصیل مال میکسی

 (2ص ،132ج فروشد. )مکاسب محرمه،افترا را میدی پر شده از دروغ و شود یا سیمی

 کنیم.شود را بیان میکه مورد معامله واقع میمحرمی در این فصل بعضی از اعمال

 گفتار اول: تدليس در معامالت

ای، بلکاه مقصاود تدلیس به معنای خدعه و فریب است. البته ناه هار خدعاه تعريف:

اظهار و نشان  ، یاکه آن کمال را ندارداست  یپوشاندن عیب یا اظهار کمال در شیء یا کس

که واقعا  آن وصف وجود ندارد. یا مخفای دادن وصفی که انسان به آن راغب است. درحالی

 (3ص ،131ج کردن وصفی که رغبتی به آن نیست. )مکاسب محرمه،

باه او ا  کند، اگر بدانند او از فالن طایفه اسات، قطعابرای ازدواج اقدام می که مردی مثال:  

کاه ایان پسار  بداننادرو او انتساب خود را مخفی کند. یا اگر اینازدهند. دختر نمی

ویاد کاه بگدهند و او به دروغ تر دختر میفالنی یا از فالن فامیل است، به او راحت

که ممکن است پسر فالنی باودن، من پسر فالنی یا پسرخاله فالنی هستم. درحالی

 (1ص ،131ج ص نباشد. )مکاسب محرمه،کمال و نبود آن عیب و نق

 7درس 
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البته بحث ما در مطلق تدلیس نیست. بلکه مقصود تدلیس در معاامالت اسات. فارض 

دهاد تاا باه او بیشاتر کند و خودش را پیرمرد جلاوه میکنید کسی محاسنش را سفید می

رامش پوشد تا او را جزو فالن گروه یا طبقاه بدانناد و احتااحترام کنند. یا لباس خاصّی می

 (1ص ،131ج )مکاسب محرمه، .ما خارج استبحث  ازکنند. این هم تدلیس است، اما 

 مسئله  

که تادلیس در معاامالت با توجه به ایناگر کسی برای تدلیس در معامله، اجیر شود، . 1

 ،131ج که بر این تدلیس واقع شده نیز حرام است. )مکاسب محرماه،ایمعامله حرام است،

 (1ص

خواهد خود را جای کس دیگری جا بزند و به شناسنامه یاا خصی برای ازدواج، میشمثال:   

را ایان مادارك کناد تاا رو کسای را اجیار میاین. ازدارد نیاز جعلی کارت شناسایی

اگر ، حرام و باطل است. یا کننده شناسنامهجعلشخص مدلّس با  درست کند. معامله

تاا آن را باه جاای جاواهر اصالی باه د اجیر کننکسی را برای ساخت جواهر بدلی 

ای که برای ساخت جواهر بدلی به قصد تدلیس دیگری دیگری بفروشد. این معامله

 (1ص ،131ج انجام گرفته است، حرام و باطل است. )مکاسب محرمه،

دادن در جنگ، یا فریب کردن ، مثل مکر و خدعه یستتدلیس حرام ن که ردیادر مو. 2

معاملة بار ایان  ،2در غیر معامله یا تدلیس، 1دشمنان اسالمکفار و های سیاسی با در چالش

 (1ص ،137ج تدلیس حرام نیست. )مکاسب محرمه،

 معيار تشخيص تدليس  

                                                           
  . فریب دادن دشمن در امور سیاسی نیز در حکم جنگ است.1

کند؛  ساخت جواهر بدلی به ایان نیات و نیاز اجااره بار ایان بدلی برای زینت استفاده میدر مجالس زنانه از جواهرات  که. مثل خانمی2

 تدلیس، حرام نیست.
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در مقاام  اگارماثال   ؛عارف آن را تادلیس بداناد آن اسات کاهتدلیس  تشخیصمعیار 

مقابال باه او رغبات که طرف  ای خود را بیارایندگونهخواستگار بهخواستگاری، زن یا مرد 

چیزی که سبب  هر پس رو حرمتی ندارد.اینازکند، این نه اغواء است، نه فریب و تدلیس. 

رغبت دیگری شود، تدلیس نیست. اما اگر شب عروسی خواهر عروس با استفاده از تاریکی 

ش هایی را که مانع از آمیزشب، خود را به جای عروس در اختیار داماد قرار دهد، یا بیماری

برای را است کتمان کنند، یا عیوبی مثل جزام، برص و جنون را مخفی نمایند، یا زنازادگی 

 که پنهان کردن آن تدلیس است.  است، اینها عیوبی اعالم نکنند صورت گرفتن ازدواج

های تدلیس است. فرض کنیاد زن یاا مارد پیاری را در زمان ما گریم یکی از مصداق

کاری اش دستساله شود، یا تاریخ تولّد او را در شناسنامه 21د گریم کنند تا مثل زن یا مر

 (2ص ،132ج )مکاسب محرمه، کنند.

 گفتار دوم: تزيين حرام

ن هم، به منظور تحقق این عمل حارام، آزینتی که برای مرد یا زن حرام است، معامله 

 (1ص، 132ج، حرام و باطل است. )مکاسب محرمه

 ،بارای ایان تازینحال اگر  .د و زنجیر طال برای مرد حرام استانگشتر، دستبن الف(: مثال  

 است.  باطلاین معامله حرام و  ،ای واقع شودمعامله

تبرّج یا تزیّنی که به عنوان  انوی بارای زن حارام اسات، اجیار اگر کسی برای  ب(

 (7ص ،113ج و 1ص ،132معامله باطل و حرام است. )مکاسب محرمه،ج ،شود
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 مرد به زن و بر عكس گفتار سوم: تشبه

آن حالات  ؛1مقصود این است که مردی حالت نرمش و انعطاف زناناه باه خاود بگیارد

جذّابیتی که زن در مقابل مرد دارد، یا زنی در مقابل همجنس خاود حالات مرداناه داشاته 

این نوع تشبه حرام است. حال اگر کسی برای چنین تشبهی اجیر شود، ایان معاملاه  2باشد

 (2ص ،117ج ل است. )مکاسب محرمه،حرام و باط

 نكته 

. صِرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام 1

گونه تأنیثی ایجاد نیست. اگر مردی با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولی در او هیچ

 (12، ص117نشود، حرمتی ندارد. )مکاسب محرمه، ج

ر ولی رفتار و گفتا بپوشد،لباس مردانه  مردی ممکن است لباس نیست.. تشبه فقط در 2

که شیوه متعارف زنانه دارای نوعی جاذباه بارای ؛ یعنی همچنانش زنانه باشدنحو  تعاملو 

جنس مخالف است، این مرد هم برای ایجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتاار را تقلیاد 

 (12و2ص ،117ج است. )مکاسب محرمه، تأنیث و حرام چنین سلوکی مسلما کند، 

یعنی باید با این کار قصاد تأنیاث داشاته  ؛. در تأنیث و تذکیرِ حرام، قصد شرط است3

حارام  ،دهادباشد. امّا اگر قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتی عقالیای انجاام می

پوشد یا حرکات ه میکه به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زناننیست؛ مثل مردی

 و بالعکس. )مکاسب محرمه، ؛که معلوم است شأنش این نیستدرحالی .دهدانجام می زنانه

 (12، ص117ج

                                                           
   به زن را تأنیث گویند. . تشبه مرد1

  . تشبه زن به مرد را تذکیر گویند. 2
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 مسئله  

اساتفاده اسات  جنس مخاالفزینتی که مخصوص به  ، ازاست که مرد یا زن آناحوط 

فقط تأنیث و قصد که بدون مثل مردی .نکند؛ اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشته باشند

 (11ص ،117ج )مکاسب محرمه،. ، زیرابرو بردارد که احوط ترك آن استآرایش به منظور
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 (1فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 1گفتار چهارم: كم فروشي)تطفيف(

 (3ص ،112ج ،)مکاسب محرمهاست.  ، و حرامفروشی از گناهان کبیرهکم

و او سااختمان را باه ه مساحت صد متر مربع بساازد، تا ساختمانی ب شدهکسی اجیر  مثال:  

باه  12آهان ولی  ،بیندازد 11آهن. یا به او گفته شده سازدمیمتر مربع  21مساحت 

 ،117ج )مکاساب محرماه، اسات.فروشی، و حارام کم این موارد مصداقکار گیرد. 

 (1ص

 فروشي احكام كم 

ای باطل و حرام است. چنین اجاره فروشی اجیر کنند،. اگر کسی را برای تطفیف و کم1

 (1ص ،112ج )مکاسب محرمه،

فروشی و خیانات کناد، صحیح اجیر شود، ولی کم 3یا اکتیال 2. اگر کسی برای توزین2

یف کرده، اگر به مدّت یك ماه تطف مثال  ؛مستحق اُجرت نیست . امااین اجاره صحیح است

                                                           
 کند.که یکی از دو طرف معامله به دیگری تسلیم میمنظور نقص در چیزی است  . 1

   . وزن کردن2

   . پیمانه کردن3

 2درس 
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صحیح واقع شده، که به  یال و توزینِنیست؛ چون اجاره او بر اکتاجرت یك ماه را مستحق 

االجاره، بر ایّام، توزیع شده اسات، اگار یاك مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مال

روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست  و اگر اجرت موزّع بر دفعاات 

ستحق اُجرت نیسات. اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، م

 ( 1ص ،112ج )مکاسب محرمه،

. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم 3

کناد؛ یعنای آنجاا هام اگار ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را می

 (1ص ،112ج خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود. )مکاسب محرمه،

که ممکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی فروشی به چیزهاییکم .1

-شود نیز میگیری مییا زمینی که با متر مربع اندازه ،که با متر ایکه با شمارش، یا پارچه

 (1ص ،117ج شود. )مکاسب محرمه،

گر هم فروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معامالت دی. تطفیف و کم1

 (3ص ،112ج شود. )مکاسب محرمه،می

 نكته 

دادن حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن گاهی کم

 (3ص، 117ج، دارد. )مکاسب محرمهکه تقاص جایز است، برمیمقدار را، در جایی

 فروشي شده است:اي كه در آن كمحكم معامله 

 س است:معامله به غير مجان .2

فروشد، نه جنس معیّن مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلّی بایع کلّی را می الف(

، کمتار از دهدمیپذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلّی به مشتری را می
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ولای باه  .این معامله صاحیح اسات آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است

از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری باوده و بایاد آن را که بایع همان مقدار 

 ،112ج )مکاساب محرماه،. 2یا در غیر معیّن 1کند که کلّی در معیّن باشدو فرقی هم نمی بپردازد

 (7ص

 معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است: ب(

 این معامله صحیح است. ددهخریدار اهمیّتی به کمیّت آن نمی -یك

داند این کیاك که میرا دو کیلو نوشته است، درحالیفروشی وزن کیکی شیرینی مثال:  

از آنچه مشخّص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظااهر ایان کیاك 

که کیك  دهدخواهد، لذا اهمیتی نمیمتناسب با آن چیزی است که مشتری می

این معامله صحیح است؛ چون مشتری مباالتی باه  یلو.ک 1/1کیلو باشد یا  2

شاود. )مکاساب وزن ندارد. بناابراین خساارت زدن باه مشاتری محساوب نمی

 (3ص ،112ج محرمه،

آن واقع شده است یا ضمن معامله  مبنای شرطی است که معامله بر ،کمیت و وزن -دو

تواناد می معامله صحیح است، اما مشتری حاق خیاار دارد و شرط شده است. 

 (1ص ،112ج )مکاسب محرمه،مبیع را پس دهد. 

دارد باه اعتقااد های ده کیلویی برنج، یك کیسه را برمایاز میان کیسهمشتری  مثال:  

، کیساه انگیزه او هم برای معامله این است که این .اینکه وزن آن ده کیلو است

کند له شرط می. یا حتی هنگام معامشودمی شرط ضمنی وزن لذاده کیلو است؛ 

 مشروط بر اینکه ده کیلو باشد. ،خواهمکه من این کیسه را می

                                                           
  های ده کیلویی برنج داخل مغازه.. کلی در معین مثل خرید یك کیسه از کیسه1

  ل اینکه از شخصی مقداری برنج خریداری شود که متعلق معامله در ذمه اوست.. کلی در غیر معین مث2
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 1مقدار، قید مبیع است: -سه

قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشاتری اصاال  آن را  

 در این صورت معامله باطل است.  خواهد نمی

معاملاه صاحیح  اساتکند که مراد او شرط ضمنی قرائن حال اقتضا می 

 شود. است، ولی خیار  ابت می

خواهاد باا ذکار دهد که برای تقسیط است؛ یعنای میقرائن حال نشان می 

مقدار و کمیّت، مشخص کند که این پول گرفته شاده، چگوناه بار ماثمن 

در این صاورت  خواهد معین کندشود و قیمت هر کیلو را میتقسیط می

بیع که تسالیم شاده، صاحیح و نسابت باه آن معامله در همین مقدار از م

کیلاو  1/2مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه ایان کیساه 

نسبت باه چون اما  .کیلو درست و مالك  من آن است 1/2، معامله این بود

ای انجام نگرفته،  من آن، ملاك باایع نیسات و باطال آن نیم کیلو معامله

 (7ص ،112ج )مکاسب محرمه، است.

 معامله به مجانس است: .1

این معامله صحیح است؛ اگار چاه در  مان یاا ماثمن  الذّمه استبیع کلی فی الف(

شاود کاه فروشی در مقام تسالیم و تسالّم موجاب نمیفروشی شده است. ولی این کمکم

معامله باطل باشد؛ چون معاملة همجنس با تفاضل آن، وقتای باطال اسات کاه در اصال 

                                                           
خاارج از متعلاق ست . فرق این صورت با صورت سابق این است که در صورت سابق متعلق معامله خود این عین است. مقدار، شرطی ا1

، اماا در ایان شاق اشااره (کیسه بارنج خاارجی)، است ارجی، بلکه متعلق معامله همین عین خستمعامله، عنوان ده کیلو جزو متعلق معامله نی

. پس مقادار، قیاد "خرماز تو می ،این برنج خارجی را که ده کیلو است "گوید:میو کند او را به ده کیلو می کند به این برنج خارجی و مقیدمی

 شود.مبیع محسوب می
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یك ممن گندم را فروختم به یك من و نایم "وجود داشته باشد؛ مثال  بگوید: معامله تفاضل 

، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلّی یاك مان گنادم "از فالن گندم

و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله  (نه یك من مشخص)است 

دار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مادیون مشاتری صحیح است. ولی بایع به همان مق

)مکاساب  است و باید آن را ادا کند و تصرّف او در معادل آن مقدار از  مان، حارام اسات.

 (3ص ،112ج محرمه،

-یعنی مبیع، یك عین شخصی خارجی است، نه یك امر کلّای فای ،متعلق معامله ب(

 الذّمه، و این مبیع موزون است:

دهد. فرض کنید کیاك دو کیلاویی را باه دو کیلاو ن آن اهمیتی نمیمشتری به وز -یك

دهد، ولی خرد و اهمیتی هم به وزن آن کیك نمیشیرینی مربّایی از همان جنس می

است؛ زیرا آنچه واقع شاده اسات، بیاع  معامله باطل .آن کیك صد گرم کم است

 اطال اسات.متجانس به متجانس با تفاضل است و ایان رباسات و معاملاة رباوی ب

  (1ص ،112ج )مکاسب محرمه،

اینجاا هام بیاع  .متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیّت معیّن -دو

 (1ص ،112ج )مکاسب محرمه، ربوی است و معامله باطل است.

  :1شود، لکن معنون به عنوان این کمیّت معینبیع روی عین شخصی خارجی واقع می -سه

 معامله باطل است.    2کندکمیّت خاص مقیّد می اگر متعلق بیع را به 

که رجاوعش باه آن )خرد به شرط اینکه وزنش مثال  سه کیلو باشد اگر این را می 

 در این صورت معامله باطل است.   (صورت دوم خواهد بود

                                                           
 اینکه وزنش این قدر است از تو خریدم. .1

 انشاءیعنی تعلیق در . 2



 12 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 مان  ،اسات گذاشته کم هر کسمعامله صحیح است و  است. 1غرض تقسیط 

 است. باقی اودر ذمّه آن مقدار 

باه فروشد؛ سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری می فروشنده مثال:  

در برابر یك کیلو از آن است. بیع نسابت باه هار  ،که یك کیلو از اینطوری

مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده 

آن مقدار ذمّة او مشغول اسات و است و آن مقداری که کم گذاشته است، در 

معامله در همان مقدار مساوی، صاحیح و در غیار آن، معاملاه باطال اسات. 

 (1ص ،112ج )مکاسب محرمه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . یعنی تعیین قیمت هر واحد 1
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 (3فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار پنجم: تنجيم

 مقدمه

ت نجاوم و گیارد. بعضای قصاد شاناخهای مختلفی انجاام مینجوم )تنجیم( با انگیزه

خواهند مطالع و مغاربشان را بشناسند؛ ماثال  مشاتری از کجاا مسیرهای آنها را دارند و می

کند؟ زمان آن کی است؟ یا مقارنة دو کوکب در چه زمانی انجام طلوع و در کجا غروب می

اما گاهی بارای ایان  !دارد یا نداردآ اری شان با قطع نظر از اینکه در زندگی ولیگیرد؟ می

 ست که آ ار آن را بر زندگی بشر کشف کنند.ا

های قدیم، معتقد بودند کاه حاواد  اقوام و ملل گذشته، مانند ایرانیان، هندیان و عرب

سود عالم سُفلی، از مرگ و حیات، مرض و سالمت، جنگ و صلح، عزّت و ذلّت و همچنین 

ماة اینهاا ناشای از آیاد، هدر تجارت و دیگر حواد ی که در زندگی انسان پیش می و زیان

گذارد. آنان معتقد بودند که زماین و تأ یراتی است که این اجرام فلکی بر زندگی انسان می

اگر مولودی در ساعت  :گفتندمثال  می ؛جرام فلکی استاآنچه در آن است، اسیر دست این 

ن که طالع زحل دارد، خصوصیّات چنیطلوع زحل متولّد شود، دارای طالع زحل است و کسی

 2درس 
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ن حکام را فاالگیرد، که در مقارنة مثال  زهره و مشتری صورت میی و چنان دارد. یا سفر

خواسات باه تخات قادرت بنشایند، باه وقتی پادشااهی می به همین دلیلخواهد داشت. 

 داد که ساعت سعد را بیابند. منجّمان دستور می

-در زندگی انسان علم نجوم با توجه به آ ارش ،شودبحث می از آندرس  آنچه در این

 (3ص ،111ج )مکاسب محرمه،هاست. 

 تعليم و تعلم و اخبار از طريق تنجيم 

ها، یا خبار دادن از گذشاته و حکم بر مبنای اوضاع و احوال فلکی دربار  زندگی انسان

 شان به دو صورت است: آینده

جّم بار ا ار شود یا قضاوتی که برای خود منکه بر اساس این تنجیم بیان میاِخباری .1

شود، قضاوت و اِخبار جازم و قطعی است؛ باه ایان معناا کاه معتقاد این تنجیم حاصل می

 ،شود این حاد ه قطعا  اتفاق خواهد افتاد و دعا، استغفار، صدقه و استعانت از خدای متعالمی

در این صورت تعلیم و تعلم تنجیم و  کدام در جلوگیری از آن حاد ه تأ یری ندارند هیچ

)مکاساب محرماه، خبار به آن حرام است. همچنین قبول و تصدیق منجّم نیز حرام است. اِ

 (2ص ،117ج

من این را فهمیادم. » گوید: اِخبار و قضاوت به صورت قطع و یقین نیست، بلکه می .2
-شود. اما ممکن است خدای متعال همچناناگر مشیّت الهی بر محو آن نباشد، محقق می

این را محو کند و ممکن اسات باا اساتعانت از  ،1(و اللَّهُ مما یمشماءُ وم یُثْبِتُیممْحُ)که فرموده: 
تعلیم و تعلم   خدای متعال، با صدقه، صله رحم، دعا، تضرّع و استغا ه، این بال دفع شود

 (2ص ،117ج و اِخبار بدین نحو حرام نیست. )مکاسب محرمه،

 مسئله 

                                                           
  32. سوره مبارکه رعد ایه 1
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ز از این طرق، مانند تنجیم است. )مکاساب محرماه، و اِخبار ا ،تعلیم و تعلم رمل و جفر
  (1ص ،117ج

 كسب درآمد از طريق تنجيم و طرق ديگر مثل رمل و جفر 

را وسیله درآمد خود قرار دهاد،  چنانچه کسی از طرق مذکور چیزی را کشف کند و آن

 رگاویی، اخااذی و دیگاگری، دروغو عنوان إغاوا که با نوع حاللش معامله کنددر صورتی

اش اشکال ندارد. امّاا ناوع تنجایم حارام، هام حرام بر عملش صدق نکند، معامله عناوین

خبار حرام است و هام معاملاه از ایان اِهم اصل  ؛هم حرمت وضعی و حرمت تکلیفی دارد

 (7ص ،117ج حرام و باطل است. )مکاسب محرمه، ،طریق
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 (4فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 فتار ششم: كهانتگ

که از چشم افاراد پوشایده کهانت یعنی خبر دادن از آینده، گذشته یا چیزهایی تعريف:

کاهن، شیطان است؛ یعنی امخبار . منبع خبر مانند اِخبار از شیء دزدیده شده یا گمشده است؛

 (1ص ،133ج ،محرمه )مکاسبدهد. گیرد و به مردم خبر میرا از شیطان می

خبار به وسیله محاسبه است؛ مثال  به کمك علم رممل، جمفر یاا تنجایم، گاهی اِ توضيح:

دهد. این نوع إخبار کهانت نیست. یك نوع دیگر اِخبار، مبنی بار محاسابه خبر از غیب می

درسات هم گاهی  و دهدنیست. مثل معبِّر خواب که از آینده، گذشته یا حال افراد، خبر می

 ( 1ص ،132ج )مکاسب محرمه،کهانت نیست. نوع اِخبار،  گوید، اما اینمی

بلکه چیزی است که از طرف شایطان باه قلاب او  .خبارِ کاهن محاسبات نیستاِمنشأ 

تواند به آسانی در هر جا حاضر شود، حواد  را که شیطان جنّ است و میود؛ چراشالهام می

ثال هاوش و م ،دهد. گاهی هم خصوصیات نفسانی کاهناز نزدیك ببیند و به کاهن خبر 

 (2و7ص ،131ج )مکاسب محرمه،تأ یرگذار است.  او زیرکی

از عمال انساان را داند. امّا آنچاه شیطان ضمایر و چیزهای پنهان را نمی ،گفتنی است

پرسند، مکان ء مسروقه میباره شیبه همین دلیل وقتی از کاهن در ؛بیندشود، میظاهر می

 12درس 
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کاهن، شیطان است و کااهن کسای اسات کاه  دهد. پس مُخبِر بهاختفای مال را خبر می

 (1ص ،132ج ،محرمه )مکاسب شیطان با او مرتبط است.

 تعلم آن حرمت كهانت و تعليم و 

کهانت مطلقا  حرام است؛ خواه از گذشته، حال و آینده خبر دهد یا هر امر غیبی دیگار؛  

ه با ادعا باشاد یاا بادون اِخبار او همرا ین؛ خواهقخواه به طور احتمالی خبر دهد یا قطع و ی

 (1ص ،137ج ،محرمه )مکاسبادعا. همچنین تعلیم و تعلم آن نیز حرام است. 

 مراجعه به كاهن 

به کاهن برای فهمیدن مطلبی، حرام است؛ اگرچه در دلش تصدیق هم نکند و  مراجعه

باشاد، . اما اگر فقط برای تماشا رفتاه 1معتقد باشد به اینکه محو و ا بات در دست خداست

 (11ص ،132ج ،محرمه اشکال ندارد. )مکاسب

 نكته  

دهد. بلکاه نیست که مطلق جن به او خبر  طور که بیان شد، مراد از کاهن آن. همان1

کسی است که با شیطان سر و کار دارد. پس کسی که با جن غیر شیطان سر و کاار دارد، 

 ،آورددسات مایخبری باه داخل در عنوان کاهن نیست. همچنین کسی که از طرق علمی

 ،محرماه )مکاسب 2شود؛ مثل اِخبار از طریق علوم جفر، رمل و تنجیم.محسوب نمی اهنک

 (1ص ،132ج

                                                           
 .از سوره رعد 32 یه شریفهآاشاره به  .1

و رمل نیز از علوم انبیاء و منسوب به حضرت دانیال نبی )ع( است. اما برخی بزرگان و مؤمنان نیز دارای ایان علام ع( جفر علم ائمّه ) .2

 (1ص ،132ج ،محرمه د مدّعی این علوم باشند. ولی اصلِ علم، علم شریفی است. )مکاسباشی بودند. اگرچه ممکن است برخی افراد
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که موجب حرامی مثل اغراء به جهل . خبردادن غیبی از غیر طریق کهانت، در صورتی2

 (1ص ،131ج ،محرمه )مکاسب. استیا کذب شود، حرام 

 ،محرماه )مکاسابن، بدون اِخبار به دیگران حرام نیست. . صرف تلقی امخبار از شیطا3

 (7ص ،137ج



 12 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

   

 

 

 (5فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار هفتم: سحر 

 ،گذاردسحر عملی است که بر چشم، ذهن و خیال مخاطب یا مسحور ا ر می :تعريف

یرد که واقعیات دارد، ولی در واقعیت خارج هیچ تأ یری ندارد. بنابراین اگر کارهایی انجام گ

کناد، ایان میبه سحر جدا  مشابههایی که سحر را از کارهای سحر نیست. یکی از ویژگی

 ( 2ص ،221ج ،محرمه است که منشأ سحر شیطانی است. )مکاسب

ای کاه گوناهباه ،دهد و او را به توهم انادازداگر کسی فیلم جذّابی را به دیگری نشان 

که مردم با دیدن اولین سری از ر دارد، این حرام نیست؛ چنانکند در همان حالت قراخیال 

روی در حاال حرکات باه افتادند و از جلاوی تصاویر خاودمی های سینمایی به توهمفیلم

تصاویرگری، های کردند. امروزه نیز اگر با انواع پیشرفته سینماها باا حیلاهدوربین، فرار می

گمان کند خودش در کانون حاد ه قرار گرفته یا  ای با خود همراه کنند کهگونهانسان را به

ناه شایطانی.  ،که منشأ آن بشری اساتنیست؛ چرامثال  در حال پرواز است، این کار سحر 

 (12ص ،223ج ،محرمه )مکاسب

 حرمت مطلق سحر 

سحر مطلقا  حرام است؛ چه مالزم با ادعای غیرحقّ، اضالل یا ضارر زدن باه دیگاری 

 (3ص ،221ج ،محرمه سبباشد و چه نباشد. )مکا

 11درس 
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 تعليم و تعلّم سحر 

چنانچه به این قصد  ،حرام است. تعلیم هم ،اگر تعلم سحر به قصد انجام دادن آن باشد

باشد که این شخص پس از آموزش سحر کند، حرام است. در غیر این صورت تعلیم و تعلم 

 (11، ص232ج ،محرمه سحر حرام نیست. )مکاسب

خواهاد بار معلومااتش جهت که داناایی و معرفات اسات و می مثال  اگر سحر را از آن

کاه نادارد. یاا در صاورتی اشاکال نه به قصد عمل به سحر، این تعلام ،بیفزاید، یاد بگیرد

 دهد که او یا دیگری را سحر کنند، آن را یاد بگیرد یا اگردشمنان ساحر دارد و احتمال می

متوجّه خود کند، انساان ساحر را بیااموزد سحر  هکسی پیدا شود که افکار مردم را به وسیل

 (3ص ،222ج ،محرمه اشکال ندارد. )مکاسب هماین  ،برای اینکه ادعای او را باطل کند

 ساير امور غريبه شبيه سحر 

احضار ارواح یا آنچه به  ،تسخیر ،مثل طلسم ،که شبیه به سحر استایآیا اعمال غریبه

ه آن هم از انواع همین تصرّفات است، حرام است شود کآن نیرنجیات یا نیرنجات گفته می

 (2ص ،227ج ،محرمه یا نه؟)مکاسب

مگر اینکه عنوان دیگری بر  ،این امور غریبه سحر نیست. لذا از این جهت حرام نیست

خاطر آن، حرام شود؛ مثل اضرار، که این حرمت به خاطر اضرار به آن منطبق شود که به

رار به غیر شود، حرام است و به طلسم هم اختصاص که موجب اضغیر است و هر عملی

ندارد. یا موجب اضالل دیگران و انحراف در عقیده و ایمان مردم شود. یا از آن به عنوان 

ای که در حال حاضر عدهای برای مقابله با دعوت انبیا و توحید استفاده شود؛ چنانوسیله

)مکاسب کنند. ابزارهایی استفاده میوجود دارند که برای مقابله با دعوت حق، از چنین 

 (3ص ،222ج محرمه،
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 شعبده 

گوییم. تردستی یك حرکات مراد از شعبده همان چیزی است که ما به آن تردستی می

باز باا تجرباه و شود. شاعبدهطبیعی است، نه غیرطبیعی. ولی با مهارت و سرعت انجام می

دهاد ا با مهارت و سرعت انجام میتمرینی که کرده، چنان این حرکت طبیعی و معمولی ر

دارد. که در حال معانقه، کیف پول دیگاری را برمایافتد؛ مثل کسیکه انسان به اشتباه می

 العاده نیستکند، خارقکه او میگویند. بنابراین کاریبندی میاین را شعبده یا همان چشم

 ماهیت آن با سحر متفاوت است.  و

ای که ماثال  شود؛ به گونهکند و دچار توهم میمی در سحر حواس ظاهری انسان خطا

بیند یا مثال  شیئی را باه صاورت کوه نیست، کوه می که جاییدر بیند یا در بیابان، دریا می

بیند. اینها همان چیزهایی است که باه بیند. یا حرکت ریسمان را حرکت مار میحیوان می

  شود. پس با شعبده متفاوت است.آن سحر گفته می

بینیاد کسای از ها واقعا  ساحر باشاد؛ مثال اینکاه میالبته ممکن است برخی تردستی

 شود از دیوار عبور کرد. کند. این تردستی نیست؛ چرا که هرگز نمیدیواری عبور می

حارام نیسات.  -آن عملی که ناشی از سرعت، خفّت، مخاریق و تمرین اسات -شعبده 

 (2ص ،231ج )مکاسب محرمه،
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 (6صل چهارم: معامله با عمل محرّم )ف

 كه مضلّ استگفتار هشتم: كسب درآمد با چيزي

که موجب ضاللت و گمراهی انساان شاود، حارام ایجاد، نشر، حفظ و ترویج هر چیزی

است؛ خواه بالفعل موجب ضاللت باشد و خواه در آیناده موجاب ضااللت شاود. بناابراین 

 ( 2ص، 171ج، اسب محرمهآن نیز حرام و باطل است. )مک معامله

یر کنند، مثال  به روزنامه اگر کسی را برای حفظ کتاب یا فیلم ضالل یا ترویج آن اج مثال:  

را  دهناد کاه آنسیما آگهی  کند، یا بااه صدا وروزنامه آن را ترویج  و دهندآگهی 

که این شخص را بارای یعنی آن کسی-هم برای آن مستأجر ،ترویج کند، این اجاره

و هم برای خود آن اجیر، حرام و باطل است. )مکاسب  -کندحفظ یا ترویج اجیر می

 (2ص ،172ج محرمه،

 توضيحاتي در مورد ضاللت 

. ضاللت به معنای گمراه شدن در مقابل اهتدا )هدایت شدن( اسات. بناابراین کتااب 1

مؤلّف  هحتی ممکن است کتابی باشد کضالل کتابی است که نتیجة آن گمراه شدن است؛ 

شود. همچنین فیلم خواند، گمراه را می آن، اما کسی که باشد به قصد اضالل آن را ننوشته

حال سازنده فیلم به هار نیتای  ؛شودضالل، یعنی آن فیلمی که موجب گمراهی بیننده می

گی سالیقباا بدچناان  ،در دفاع از روحانیت که خواهد آن را ساخته باشد؛ مثل کسیکه می

 12درس
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گردند. این فیلم نیز از مصادیق ضاللت است. )مکاساب که همه از روحانیّت بر فیلم بسازد

 (1ص ،171ج محرمه،

ای محال اخاتالف شود، باید قطعی باشد. بنابراین اگر مسئله. ضاللتی که حاصل می2

 (1ص ،177ج توان به ضاللت آن حکم کرد. )مکاسب محرمه،است، نمی

بلکه شامل فهم فقهی و شریعت و همچناین  . ضاللت فقط در حوزه اعتقادی نیست،3

شود؛ مثال  اگر فیلمی عقید  کسی را خراب نکند، امّا اخالق سلوك عملی و اخالقی نیز می

 ،177ج ساخت، حفظ و پخش چنین فیلمی حرام است. )مکاساب محرماه، ،کنداو را فاسد 

 (7ص

ت که آن را از تلف . حفظ و نگهداری کتاب، فیلم و امثال آن، گاهی به این صورت اس1

در ناوار معماولی ضابط  که ایکنندهمطلب گمراهکند؛ مثل اینکه مییا معیوب شدن حفظ 

 ها سال بماند. ده تا شده، آن را به نوار خام مادر منتقل کند

کند؛ مثل اینکه اوراق کتاابی داری به این است که آن را اصالح و تعمیر گاهی هم نگه

کناد. منتقال  ،تار اساتباا دوامکاه ای کند یا آن را به نسخهمیم را که موریانه خورده، تر

کاه اگار حاالی؛ درهمچنین فرض کنید نوار پر از پارازیت را با وسایل امروزی اصالح کناد

داری اسات. پارازیت داشت، اصال  گمراه کننده نبود؛ همه اینهاا از مصاادیق حفاظ و نگاه

 (1ص ،172ج )مکاسب محرمه،

حفظ، وجوب حفظ نکردن این اشیای ضالّه است و این حفظ نکاردن، . معنای حرمتِ 1

ای از حفاظ کاردن اسات. البتاه زیرا نابود نکردن مرتباه ؛مالزم با إفناء )نابود کردن( است

گااهی هام آن را از باین و  دنکنحفظ می صندوقمراتب حفظ مختلف است: گاهی در گاو

تاا ای از حفظ است. بنابراین ن هم مرحلهای ند؛اگرچه در حفظ آن هم کوشا نیست ؛دنبرنمی

 (1ص ،172ج  که میسر است باید این اشیا را از بین برد. )مکاسب محرمه،جایی
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کند آنچه موجب ضاللت است تنها همان نسخه در دست . در وجوب افناء فرقی نمی1

ای سخههای دیگری هم داشته باشد؛ زیرا معیار این است که بر خود این نما باشد یا نسخه

 (1ص ،172ج شود. )مکاسب محرمه،که نزد شخص است، ضاللتی مترتب 

کند که باا مباشارت انجاام گیارد یاا باه . اضالل از گناهان کبیره است و فرقی نمی7

ناماه فیلم یا نماایش ،سببیت یا منع نکردن از اضالل؛ مثل اینکه از زیرِ دست فردی کتاب

چناین فاردی هام  ؛شود و در اختیار ماردم قارار گیاردای عبور کند و او مانع نکنندهگمراه

 (1ص ،171ج موجب اضالل مردم شده است. )مکاسب محرمه،

 اعتبار علم يا اطمينان يا احتمال عقاليي به وقوع ضاللت  

قابل  1که علم یا اطمینان به وقوع ضاللت باشد یا احتمالحکم حرمت در موردی است 

عقاالء منتظار یقاین  ،که نزد عقالء مهم است)در اموریباشد.  در امور مهم توجه عقالیی

 (1ص ،177ج کنند(. )مکاسب محرمه،مانند و بر طبق احتمال قوی عمل مینمی

 استثنائي از حكم حرمت 

 ،که موجب ضاللت استراجح بر مفسده حفظ و نشر کتب و سایر اموری اگر مصلحتی 

که  البته باید دید. شودمیواجب  ،دی حفظوجود داشته باشد، حرمت برداشته و حتی در موار

. )مکاساب و رجحان آن نسبت به مفسده چاه میازان اساتست حفظ چیمصلحت راجحه 

 (7ص ،172ج محرمه،

                                                           
. احتمال قوی دارای مراتب است. قوّت و اهمیّت محتمل با درجة قوّت و شدّت احتمال، نسابت معکوسای دارد؛ یعنای هرچاه محتمال 1

ز خواهد بود. فرض کنید اگر مسئله مال مطرح باشد کاه افاراد برایشاان تر هم باشد، منجّتر باشد، درجة احتمال معتبر نسبت به آن ضعیفمهم

تر است، آنجا مهم است، اینجا احتمال شصت یا هفتاد درصد نزد عقالء قابل اعتناء است. امّا اگر مسئله جان مطرح باشد که از مسئله مال مهم

، 177جاه و یك درصد هم قابل اعتناء خواهاد باود. )مکاساب محرماه، جآید؛ یعنی احتمال پنجاه درصد هم یا پندرجه احتمال معتبر پایین می

 (1ص
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، شاده که در ذهن بعضی ایجااد ایاین شبهه ،اگر این کتاب ضالل را از بین ببریم .1مثال:  

بره دادیم که ردّیاه محکمای بار داشتیم و به اهل خِرا نگه آناما اگر  .ماندباقی می

و در آینده هم کسی به ایان شابهه  روداز بین میاین کتاب بنویسد، شبهه به کلی 

کتاب ضاالّه را ای است که حفاظ آن این یك مصلحت راجحه . پسدوشنمیمبتال 

 (2ص ،172ج . )مکاسب محرمه،کندمیجایز 

آوری کنایم و از باین ، جماعکندرا که عده محدودی را گمراه میکتاب ضاللی اگر  .2

را جماع  آنبوده که ن حق آببریم، ممکن است گروه زیادی تصور کنند که مطالب 

د. )مکاساب آوروجاود ه با را  تاریو مشاکل بازرگ کار شبهة بزرگکردند و این 

 (7ص ،172ج محرمه،

 نكته 

آن  افناای احراز شده باشاد، تاا حفاظ آن حارام و چیزیضاللت در باید طور که همان

شود تنها به پندار و نمییعنی  ؛واجب شود، مصلحت مقابل آن هم باید جزمی و قطعی باشد

 (12ص ،172ج  اکتفا کرد. )مکاسب محرمه، تصور

 وظيفه حكومت اسالمي  

حفظ، نشار و تارویج  نیز وظیفه دارد جلویمردم، حکومت  افزون بر ،در جامعه اسالمی

افرادی از این همواره که با توجه به اینو  بگیرد ،ودشکه باعث ضاللت مردم می را ییچیزها

-کنند که باعث اضالل ماردم مایو چیزهایی را در جامعه منتشر می سرپیچی کردهحکم 

وسیلة چیزهایی که مایاه ه ب وشود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند، 

 ها را حل کند. آن مشکالت و شائبه ،هدایت است

ای. حکومت موظف است که نه سلیقه ،حکم شرعی و فقهی است ،یید که اینتوجه نما 

نگذارد این گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضی از گناهان ممکن است حکومت بارای 

 ،وجود بیااورده آنها تکلیفی نداشته باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری را ب
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له ممیّازی مسئ. مت تکلیف بزرگی در این زمینه داردحکو .لکن اضالل از این قبیل نیست

 ایهای رایاناهسایتفیلترینگ  مطرح روز، مثل وسایل ارتباطی دیگرکتاب، ممیّزی فیلم و 

، 172ج و1ص ،112ج )مکاساب محرماه، له است.این مسئ مربوط به ...نویسی ویا وبالگ

 (11ص
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 (7محرّم ) فصل چهارم: معامله با عمل

 ه گفتار نهم: رشو

  :نقل شده است )ص(پیامبر اکرم  از
و  الكفِر إّياكم و الّرشوة فإّنها حمُض

 1.اجلنهة الّرشوة ريَح ال يشّم صاحُب

 بهشات بوى رشوه صاحب و است خالص کفر که بپرهیزید رشوه از

  .کنداستشمام نمی را

 حرمت رشوه -مبحث اول

اضحات دین اسالم است که شیعه و سانی باه آن معتقاد از وفی الجمله  ،حرمت رشوه

 (2،ص122است. )مکاسب محرمه،ج

با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر بااب قضاا، مناساب اسات هار کادام 

 شود. جداگانه مطرح 

                                                           
 271، صفحه 121جلد . بحاراالنوار، 1

 13درس 
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 رشوه در باب قضا )حكم( .2

 :های زیر استترشوه به قاضی به یکی از صور

ماثال   ؛، چه حکم به حق باشد و چاه باطال1نفع راشی( رشوه برای صدور حکم به الف

 خواهم شما طوری حکم کنیولی میدانم این خانه ملك کیست، من نمی:»گویدراشی می

  «که این خانه مال من بشود.

 ،دهد تا هار چاه حاق اساتراشی به قاضی پول می ؛( رشوه برای صدور حکم حقب

 به ضرر او باشد. اگرچه ؛حکم کند

این پول را بگیار و حکام »گوید: راشی به قاضی می ؛ای صدور حکم باطل( رشوه برج

  .باطل است دانندمیهم قاضی و هم راشی  ؛ حکمی که«باطل را صادر کن

 حرام است. )مکاساب محرماه، 2هم بر راشی و هم بر مرتشی ،رشوه در هر سه صورت

 (3ص ،121ج

 از حرمت رشوه استثنايي 

-مایعنوان  انوی حرام نیست. فرضا  اگر ه ب اووه برای باشد، رش مضطرچنانچه راشی 

، در اینجاا دادن رشاوه جاایز رسادخاود مایحاقّ مسالّم باه ، رشاوهدادن با داند که تنها 

 (1ص ،121ج )مکاسب محرمه،.)گرچه برای گیرنده جایز نیست(.است

 رشوه براي شئون متعلق حكم )نه خود حكم( 

                                                           
   دهنده. رشوه1

 گیرندهرشوه . 2



 12 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

راشای ماثال   ،رشوه داده شودقضا و انشاء حکم،  اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل

یا ابالغ نشود، یا بعد از آنکه ابالغ شد، اجراء نشود،  ش که به حق صادر شده،خواهد حکمب

اجرای حکم را  ،از یك مستمسك قانونیدهی از قاضی بخواهد که با استفاده مثال  با رشوه

پرونده را باه  وگیرد ضابطه انجام میمثل تجدید نظرهایی که گاهی بی ،به تعویق بیاندازد

اندازد، در ایان ماوارد نیاز رشاوه حارام اسات. های تمام نشدنی میمراحل متعدد و چرخه

 (1ص ،121ج و 1ص ،121ج )مکاسب محرمه،

متهمی فرض کنید  ؛استهای قبل از صدور حکم نیز حرام ترشوه برای فعالیهمچنین 

این رشوه بر حکم نیست، امّاا  ؛آوری نکندر را جمعآوبه قاضی رشوه دهد تا دالیل اطمینان

همچناین از آنجاا کاه  .شاودحکام تواند منتهی به صادور رشوه بر مقدّماتی است که می

فارض  دهد،به درستی تشخیص تا حقیقت را کنند دادستان و بازپرس به قاضی کمك می

این هم مشمول  ،کنددالیل جرم را درست تبیین ن تادهد رشوه راشی به دادستان اگر  کنید

 (1ص ،121ج . )مکاسب محرمه،استحکم رشوه به قاضی 

 خروج از عدالت  

 (7ص ،127ج شود. )مکاسب محرمه،در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می قاضی

 رشوه در غير باب قضا .1

حرام باشد. بلکه ماواردی از آن  ، مانند باب قضا نیست که مطلقا رشوه در غیر باب قضا

د و او را باه بفروشا اورا باه  یجنستا  ای رشوه دهدفروشنده مثال اگر راشی به ؛ایز استج

 حرام نیسات. )مکاساب محرماه، ایرشوهچنین  ،عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را

 (2ص ،121ج

 موارد حرمت رشوه در غير باب قضا  
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 ند از:اعبارت ،استحرام  موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققا 

ظلم یاا خیانات در  ،کار حرام باشد، خواه این کار حرامدادن ( اگر رشوه برای انجام الف

امانت یا تفویت حقّ و یا محرمات دیگری باشد، که در این صورت عالوه بر حرمات خاودِ 

 شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرّم دیگری است.آن عمل که رشوه برای آن داده می

ماثال  کسای را وکیال گیرد؛ به موکل خودش میخیانت  ای که وکیلی برایرشوه .1مثال:  

اش بخارد، بایاد جانس را باه قیمات عادالناه . وکیالاند که جنسی را بخردکرده

بخارد یاا  اشتار از قیمات واقعایجنس را گران تاد ندهرشوه می اوبه که درحالی

تار گران ،در فاکتور تادهد مور پول میکسی به این مأ و ای استمأمور خرید اداره

 دهد تارشوه می به عامل فروش اییا در مناقصه .بنویسد ،از آن مقداری که هست

هام وجاود  ی که به قیمت بیشاتر بخاردخریدارکه حالی. درجنس را به او بفروشد

ه ماثال  با و دهاد تاا از مقادار مالیاات کام کنادیا به مأمور مالیات رشوه می .دارد

خیانت در  رشوه در امر حرام و تمام این موارد :میلیون بنویسد 12میلیون، 122جای

 (3ص ،122ج امانت است. )مکاسب محرمه،

کسی که در امتحان کنکور رتبه مثال   ؛حقّ مسلّم دیگری دادن، برای گرفتنرشوه  .2

اش د کاه الزماهنبگنجان های برتررتبهدر بین پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را 

از ورود به دانشگاه محاروم یك پله از رتبه خود تنزل کند یا این است که یك نفر 

 را دهناد تاا برنادهیا در مسابقة ورزشی باه داور رشاوه  .تفویت حقّ او بشود .شود

 ،122ج که این ظلام اسات. )مکاساب محرماه، نده و بازنده را برنده اعالم کندباز

 (3ص

 که به دو صورت است: ،و چه حرامباشد چه حالل  ؛کاریدادن برای انجام  رشوه( ب

مثال  ؛ آید و هم از راه حاللدست میهیك عمل حاللی است که هم از راه حرام ب -یك

 کار به هار صاورت ممکانخواهد اینای که راشی میورود در مناقصه یا مزایده
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چاه  ؛خواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشیمی» :گویدمی و گیردانجام 

 ،122ج و7ص ،122ج محرماه، )مکاساب «.چاه غیار قاانونی و از طریق قانونی

 (3ص

خواهد آن عمل محقق لکن راشی می .حرام باشد یااحتمال دارد حالل  ،خودِ عمل -دو

 که. درحالی«دست بیاورهاین خانه یا این جنس را برای من ب:»گویدمثال  می ؛شود

 ؛باشاد دیگاریاحتمال هم دارد که ملاك باشد و  شاحتمال دارد واقعا  ملك خود

دهد. )مکاساب امری است محتمل بین حرام و حالل که برای آن رشوه مییعنی 

 (2ص ،122ج محرمه،

 آن است. دادن که مرتشی موظف به انجام( رشوه بر امریج

آن باشاد و چاه  دادن ( بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجامد

هماان  تا دهداش ارائه خدمات است، رشوه وظیفهانسان به مأمور حکومتی که  مثال  ؛نباشد

دهد، برای انجام دادن کاری را انجام موظف است  ی کهمأمور مثال  ؛خدمات را به او بدهد

 ،122ج )مکاساب محرماه،1دهاد.آن را انجام نمای گیرد،اگر رشوه ن گیرد وآن کار، رشوه ب

 (1ص

 پردازند شان براي تشويق ميها به خريدار اجناسركتها و شكه كمپانيپولي 

باه حسااب را کند، مبلغی می های بزرگ خرید عمدهها و شرکتکمپانیوقتی کسی از 

                                                           
نجاام دادن تواناد بارای ادوم فساد نظام اجتماعی. اینکه مأموری احساس کند میو  . دو فساد در اینجا وجود دارد: یکی فساد آن مأمور،1

، فسااد در دیگار باالتر است. فسااد نیز از فساد مردم عادی وهاست اعظم فساد زخود موجب فساد این مأمور است و ا ،بگیردشوه ر اش،فهوظی

منتظار بارای انجاام کاار، رسد؛ چاون هماه رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی شکیالت حکومتیدر تهرگاه زیرا  کارهاست؛

؛ وندشامحاروم می ، از خادماتتوانناد رشاوه بدهنادآنان که نمی و شودرسانی میدمتتوانند رشوه بدهند خمی کهاین به کسانی. بنابراندرشوه

 (1ص ،122ج )مکاسب محرمه، اشد.خدمات معمولی ب باشد و ازفی نفسه عمل حرامی ن هرچند آن کار
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در واقاع  کناد؟و بارای کجاا خریاد میچه کسای  کندو فرقی هم نمی کنندواریز می وی

یا این عمل رشاوه و آ :تشویق کنندبرای خرید همیشگی از آنها خواهند این شخص را می

 حرام است؟

 در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:

شاخص  ،ماثال  وزارت آماوزش و پارورش ؛از طرف اداره وکیل خرید است فردی( الف

کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند میخارج از محیط اداره است وکیل که  را ایخبره

 ،اگر مشتری از شرکتی کاه خریاد کارده ر این صورتد دهد.هم به او می دستمزدیو 

 (3ص ،122ج ، این مال اشکال ندارد. )مکاسب محرمه،بگیرد یتشویق

از  .اداره برای کارهای گوناگون، ماوظّفینی دارد و استعامل خرید مأمور اداره  گاه( ب

ورت ص ایندر  های اداره است جملة این موظّفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی

ناه آن  اساتاداره وجه تشویقی برای آن  اما .پولی بگیرد، اشکالی ندارد مأمور ادارهاگر  نیز

 (1ص ،122ج زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است. )مکاسب محرمه، ؛مأمور

 نكته  

ماأمور خریادی، یاا بارای از طرف جاایی شما  ندارم من کاریکه اگر فروشنده بگوید 

ریزیم، در این صاورت این پول را به حساب شما می کنی، در هر حال منرید میخخودت 

 .، ناه ایان ماأموراسات چون مشاتری واقعای آن اداره ؛حرام استتصرف در آن پول هم 

نه تصرّف آن اداره در این  و به عنوان رشوه، حرام است ،بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره

 (1ص ،122ج پول حرام است. )مکاسب محرمه،
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 (1فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 ه گفتار نهم: رشو

 هديه -مبحث دوم

 فرق بين رشوه و هديه 

ماثال   ؛شاودرشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترك کاری داده می

مال ن و بارای سکوت کاردد و گاه برندهگاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می

 معاوضه با انجام کار یا ترك کاری مندرج است. ،بنابراین در معنای رشوه نکردن حقی.

انی به طرف مقابل مجّ ، به طوراما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال 

هم چنین دادن هدیه  است و در عقالیی یغرضهمراه با  هرچند هر عمل عاقل ؛شوداعطا 

 دهدهدیه می ،خاطر محبّتی که به آنها داردهفرزند یا خویشاوندانش ب ،ه همسرمثال  ب ؛است

 خواهد خیرش را به دیگری برساند. یا اینکه می

 مثال  ؛دهد، هدیه میمعنوی یخاطر امرهمحبّت نیست، بلکه ب دادن از رویگاهی هدیه 

غارض و بناابراین  .ددهاخاطر علم او هدیه میهعالمی ب بهخاطر ایمان او، یا همؤمنی ب به

 تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است.  از دادن این هدیه،هدف 

باه او را به خود جلب کند تاا اگار زماانی  کسیگاهی هم غرض این است که محبّت 
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دهد، امّا غرض او از این باذل اینجا هم مال را مجّانی می محتاج شد، نیازش برطرف شود.

 و این پول در مقابل آن کار نیساتچون شود. امّا انجام  کاری در حقشکه  این استمال 

 (2ص ،121ج شود، در اینجا هم رشوه نیست. )مکاسب محرمه،مجّانا  داده می

 هديه صوري   

کسی که شاب قبال از صادور مثل  ؛رشوه است آنباطن ، ولی گاهی صورت امر هدیه

را بارای مخاارج خاانواده و  ای را به قاضی اعطا کند و بگویاد ایاناش، هدیهحکم پرونده

این پول در برابار حکام دانند تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو میگشودن گره زندگی

. این بردبرای خانم قاضی هدیه می یا طالیی را مثل الماسقیمتی  یجنسمثال  فرداست یا 

 .ساتدر حقیقت برای قاضی ا ؛ چراکهظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است کار اگرچه

 (1ص ،121ج اینها مسلّما  رشوه و حرام است. )مکاسب محرمه،

 حكم هديه به قاضي 

، حکم آن تابع باشدیعنی در آن مقابله مالحظه نشده  باشد؛هدیه به قصد واقعا   اگر اعطا

بنابراین داند، الیه همیشه قصد مُهدی را نمیچون مُهدیاست، و  2الیهو مُهدی1یقصد مُهد

 شود.بحث هر یك جداگانه مطرح می روایناز .با مُهدی یکی نیست حکم او همیشه

 حكم هديه با توجه به قصد مُهدي: .2

؛ ماثال  چاون مارد ماؤمنی اسات یاا از ( قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیستالف

دادن و گارفتن ایان هدیاه اشاکالی نادارد.  دهادهدیه می ویبه  ،خویشاوندان اوست

 (1ص ،121ج )مکاسب محرمه،

                                                           
 هدیه دهنده .1

 گیرنده هدیه  .2
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 باه خاودمحبت قاضای را  خواهدمی مثال  ؛( غرض مهدی یك غرض فاسدی استب

دادن و گرفتن این هدیه حارام اسات، هرچناد   حکم به نفع او صادر شود تاجلب کند 

 (1ص ،121ج ر به نتیجه هم نشود. )مکاسب محرمه،منج

 اليه:حكم هديه با توجه به قصد مُهدي .1

 هدی است:الیه عالم به قصد مُمُهدی( الف

 کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتاار کنادقاضی هدیه را قبول می -یك

.(3ص ،123ج )مکاسب محرمه، این هدیه قطعا  حرام است 

باا  قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خالفای انجاام ندهاد -دو

ل اعانت بر ا ام حارام به دلی ،توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی

 (1و3ص ،121ج است. )مکاسب محرمه،

 ی اشکالگرفتن هدیه برای قاض الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ( مهدیب

 (1ص ،121ج، اما بذل آن برای دهند  هدیه حرام است. )مکاسب محرمه ،ندارد

 اليه يا مرتشي نسبت به هديه يا رشوه مالكيّت مهدي 

شاود. نمی نیز داخلدر ملك مرتشی  بنابراین ،است رشوه معاملة فاسده کبا توجه به این

؛ شودالیه منتقل نمیمال به مهدی ،در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است

به او  بایستمیهمچنان در ملك مُهدی و راشی است و  ،ستا تا عین این مال باقییعنی 

 ( 1ص ،121ج برگردد. )مکاسب محرمه،

 ضمان مرتشي در صورت تلف شدن مال 

مشاغول  -که مثل یاا قیمات اسات-در صورت تلف شدن مال، ذمّة مرتشی به عوض

چون ید، ید امانی نیسات.  ؛با تفریط باشد یا بدون تفریط ،شود. فرقی هم ندارد که تلفمی
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 (3ص ،121ج )مکاسب محرمه،

 هاي مسئول وظيفه دستگاه 

شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از  ،ز طرف قاضی باشدکه تقاضای رشوه ادر صورتی

صحت و سقم ایان گازارش  دارند دربارهگزارش دهد و آنها هم وظیفه  به مسئوالنمنکر، 

حتی اگر ؛ شود اطمینانموجب ای باشد که گونهبررسی مسئوالن نیز باید به. رسیدگی کنند

صِرف اینکه این  ،دهدببه قاضی گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا هایی را عالمتپول

دست قاضای برساد، دلیال هب ،است گیری قاضیپول از دست این شخص که مدعّی رشوه

 به قصدمعلوم شود که واقعا   د. بلکه بایمتهم کردعمل ارتشاء  را بهشود که این قاضی نمی

شاته و ادشمنی د با قاضی یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فردرشوه گرفته است 

قاضی هام و  در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد

گاذاری را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول عالمات آن ،طلب خودش ه قصدب

قابل و وق و اعتماد باشد.  ،گزارش در چنین موردی بایددهد. پس بقرض شده را به قاضی 

 (1و 3ص ،127ج )مکاسب محرمه،
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 (9فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 ه گفتار نهم: رشو

 مبحث سوم: اجرت قاضي

تواناد از طارفین دعاوا نمای روایانتأمین شود. ازالمال از بیت بایدقاضی اجرت قضای 

ماؤخرات قضاا. )مکاساب  وچه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بار مقادمات  بگیرد؛اجرتی 

 (3ص، 222ج و7ص ،122ج، محرمه

 فرق بين رشوه و اجرت 

انجاام  مستأجر باید به عامل و اجیر، در قبال کااری کاه بارایشاجرت حقی است که 

گوید: مان بارای قضااوت ب طرفین دعواقاضی به  در مورد قضاوت،مثال   ؛، بپردازددهدمی

سایم کنناد، یاا کنند که هزینة قضاوت را بین خودشان تقگیرم. و هر دو قبول میپول می

دهد، یا فرد  الثی برای رفع اخاتالف باین پول را می ،تری داردیکی از آنها که داعی قوی

این اجرت است. یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت  ؛دهداینها، آن پول را به قاضی می

 به حق.

که  اشدبراشی نگران  گیرد ومیالمال یا بیت قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی اما اگر

 حکم حقکه به بخواهدو از او  به همین دلیل پولی به او بدهدقاضی حکم به ناحق بدهد، 

بلکه چیازی اضاافه ، دهدکه او انجام مینیست در اینجا این پول در مقابل آن عملی  کند،
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کند، نه اصل حکام آن حکم را با این پول تأمین خواهد کیفیت آن است. در واقع او می بر

 ورزی در امر قضا را بگیرد. جلوی به دام رشوه افتادن قاضی یا غرضخواهد می یا ؛را

هار دو شود و پول داده میهر دو به قاضی در هرچند ؛ کندپس رشوه با اجرت فرق می

 ی معمول و متعارفامر ،گیردمیدر اجرت که قاضی پولیکه چرا ؛اندطالب حکم به حقهم 

مأموریت دارد کاه  کند،المال ارتزاق میه قاضی از بیتک در مورد رشوه، از آنجاولی  .است

مطمائن  تادهد راشی رشوه میکه یدر حالقضا وظیفه اوست.  و این قضاوت را انجام دهد

 (3، ص122ج د. )مکاسب محرمه،وصادر ش حکم به حقکه شود 

 1مبحث چهارم: معامله محاباتي

با قاضی گاهی  ؛ل و جنس نیستاز قبیل پو ،شودای که به قاضی داده میرشوههمیشه 

تر از مثال  جنسی را ارزان فراوان برای جلب نظر اوست؛ن سود شود که متضمای میمعامله

طاور واضاح البته باید این تفاوت قیمت جنس با باازار باه فروشد.بازار به قاضی می قیمت

 . خردبه چند برابر قیمت واقعی آن می جنس قاضی رایا  مشخص باشد.

یا معامله بیع باشد ، کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدارامله محاباتی فرقی نمیدر مع

 برای مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجارت عملاشقاضی را ؛ مثال  ... یا اجاره یا 

 (2ص ،221ج کنند. )مکاسب محرمه،اجیر 

 : داردمعامله محاباتي چند صورت 

 .است "یعنی رانت دادن"محابات  همانقصد او از این معامله  .1

قصاد  نیز چنانچه فروشنده باشد ومند خیلی عالقهبه انگشتری قاضی فرض کنید  مثال: 

                                                           
ای انجاام بدهاد؛ ماثال  یکی از متعاملین نسبت به دیگری یك محاباات و مالحظاه ،ای که در ضمن آنلهیعنی معام ،معامله محاباتی .1

 (2ص ،221ج  )مکاسب محرمه، قیمت را کم بگیرد، یا جنس را بیشتر و بهتر از آنچه در مقابل قیمت است بدهد.
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شاد. برای فروش آن انگشتر با وی وارد معاملاه نمایتغییر حکم قاضی را نداشت، 

ایان در دهاد. ایان معاملاه را انجاام می ،ولی برای اینکه حکم قاضی را جلب کند

اسات، اگار چاه جانس را باه قیمات هام  تصل معامله به عنوان محابااصورت 

 روشد.بف

طرف دعوا شغلش فروش ملاك و ماشاین فرض کنید  ؛اصل معامله محاباتی نیست .2

تر از آنچه به آید، این جنس را ارزانقاضی به عنوان مشتری پیش او میکه باشد. اما زمانی

قصد  .فروشدبمیلیون  22میلیونی را به او  12ة دهد. فرض کنید خانببه او  ،دهددیگران می

بناابراین قصاد معاملاه را  .فروشی این است که در حکم قاضی تأ یر بگذارداز این ارزاناو 

 جلب حکم قاضی به نفع خود است. به خاطر دارد، امّا آن محابات 

ل حکام در مقاب محابات آن ، ولیاصل معامله را قصد دارد ،منوع دوم مانند نوع سو .3

 .بدهاداین سود را در مقابال آن حکام است که  کردهنشرط هم با قاضی  و قاضی نیست

جلب کند تا اگار باه به خود محبت او را و ، د نرمدل قاضی را نسبت به خو خواهدمیبلکه 

 طبق میل او حکم دهد.ای به قاضی مراجعه کرد، قاضی خاطر پرونده

از ولی چون  .پولی را به دست قاضی برساند خواهددر واقع می و معامله صوری است .1

 .دهدصوری انجام می ایمعامله ،ترسداین قضیه می پیامدهای برمال شدن

معامله وجود دارد، منتها این قصد در هر ساه قسام  رایقصد جدّی ب ،در سه قسم اول

قسام  در این . ولیناشی از غرض محاباتی است، نه اینکه اصال  قصد جدّی معامله را ندارد

 .قصد معامله وجود ندارد صال ا

 (1-2ص ،221ج )مکاسب محرمه، .در همه این اقسام حرام و باطل استمعامله 
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 نكته 

 کاه جانسدر صاورتیماثال   باشاد؛رشوه  مصداق ،مانند اعیانممکن است افعال نیز  

به  خواهدآن باشد و بدنبال به چشمش  نیز قاضی باشد و بها یا کمیابی در اختیار شماگران

در ایان جانس را باه کسای بفروشاید،  باشیدشما راضی ن و ،ترقیمت هم  بخرد، نه ارزان

 ماال باه طریاقدر اینجا  بفروشید،به قاضی  که آن را حتی به همان قیمت واقعیصورتی

محاباات و رعایات  ،نفس این معامله و این عمالبلکه شود، منتقل نمیبه قاضی محابات 

 (3ص ،221ج )مکاسب محرمه، شود.محسوب می رشوه است وحال قاضی 
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 (21فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

  1گفتار دهم:  سب مؤمن

کاه در آن اهاانتی وجاود  بنامند کسی را به امر قبیحی که سب در جایی است تعريف:

 هابعضای فحّاشایمثل  ؛دندهعمل زشتی را به او نسبت  خطاب کنند یااو را بدان یا  ،دارد

باشد، امّاا 2قذف مصداق صورت جدّی نیست تاه عمل زشت بنسبت دادن که در آنها قصد 

 اساتل یا خسبه کسی نسبت بخمثال   کنند؛منسوب میعمل یا صفتِ قبیحی  به را کسی

یا او را به ناام حیاوانی  ،نامندمی "گدازاده"مثال   رده ومنتسب ک ییا او را به پست دهند.می

 ؛دناکنبه شکل زشاتی بیاان که به نقص جسمانی مبتال باشد، یا در صورتید، نکنمیصدا 

شاتم و تحقیار  ،عارف در. چنانچه این تعبیرات زنندصدا می چُالق یا کور او با به ناممثال  

 (12ص ،212ج شود، سبّ و دشنام است. )مکاسب محرمه،محسوب 

 نسبي بودن امور قبيحه 

 گفاتندر عرف ماا  مثال  است؛تفاوت مط مختلف شرایی در یعن ؛نسبی است یقبح امر

                                                           
 . دشنام دادن به مؤمن1

 زنا. قذف یعنی نسبت حرام به کسی دادن؛ مانند نسبت  .2

 

  

 11درس 
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برناد و حماام میباه که سگ را با خودشان امّا نسبت به کسانی .سگ، دشنام بزرگی است

)مکاساب  نباشاد.سابّ  شاوند، ممکان اساتخواب و همسفره مایبا آنان همشویند و می

 (2ص ،211ج محرمه،

 حرمت سب و دشنام 

-حرام است. اما سبّ کافر در صورتی ،شیعه و خواه غیر شیعه خواه ،سبّ و دشنام مؤمن

کاه جااییدر مگار  است.مکروه  ،اگر ظلم محسوب نشود وحرام است  ،که ظلم به او باشد

 (3ص ،213و ج 7ص ،212ج د. )مکاسب محرمه،نهجو کنرا کفار باشد الزم 

 موارد استثناء از حكم حرمت  

 :در فروع و چهاصول باشد گزار در ؛ چه بدعت1گزار. بدعت1 

کاه ایگوناهبه ،سبب منزوی شدن آنها شود ،که دشنام به این افرادالف( در صورتی

 ا ر بگذارند، دشنام و سبّ آنها واجب است. اننتوانند در ایمان مؤمن

به که مانند ایناین سب حرام است؛ گذارد، ب( اگر در جایی سبّ این افراد ا ر عکس 

باعاث گیارد و باو در مقابل، منشِ مظلومانه به خود  دهند و دشنام یگزاربدعت

 ،211ج )مکاسب محرمه، ای بگویند که این دشنام از بی منطقی است.شود عده

 (2ص

                                                           
ایان کناد کاه فرقی نمی ووارد دین کند  ،که از دین نیستنفی کند، یا چیزی ،که مسلما  از دین است. بدعت به این معناست که چیزی1

مثل  ؛در اصولی که اعتقاد به آن مالك کفر و ایمان نیست یادر اصول اساسی باشد  کندهمچنین فرقی نمی در اصول. ادر فروع باشد ی ،بدعت

 (2ص ،211ج آیند. لکن جزو اعتقاداتند. )مکاسب محرمه،یاری از مبانی اعتقادی که جزو اصول دین یا مذهب به حساب نمیبس
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که به شرطی ؛دهدمی 2به عنوان جواب و از باب تقاص به سابّ 1که مسبوب. دشنامی2

 ،211ج تار. )مکاساب محرماه،نه بیشتر یا غلیظ ،همان دشنام یا مثل آن دشنام داده شود

 (7ص

باه  ؛کنددر همان فسقی که به آن تجاهر می ،اهانت و دشنام دادن متجاهر به فسق. 3

دهد تا به این وسیله او را از آن منکر یعنی دشنام می ؛که به قصد نهی از منکر باشدشرطی

 (1ص ،211ج )مکاسب محرمه،باز دارد. 

 نكته 

چه مخاطب همان فرد مسابوب باشاد و  ؛شرط استحضور مخاطب  ،در حرمت دشنام

بدهد، حرام دیگری به  یاگر انسان در خلوت که مخاطبی ندارد، دشنام بنابراینچه غیر او. 

 (7، ص211ج نیست. )مکاسب محرمه،

 حرمت معامله

 ؛ ماثال ، اکتساب به سابّ اساتهای روانی دنیاامروزه یکی از کارهای اساسی در جنگ

د کاه هنادباه شااعری پاول می یاکنند جیر میبرای فحاشی به جناحی ا ی رانگارروزنامه

کاه بار ایان اسااس هم ای معامله، سب مومن حرام است از آنجا که .را هجو کند دیگری

 (3ص ،212ج . )مکاسب محرمه،استاست نیز حرام و باطل 

 

 

 

                                                           
 دشنام داده شده. 1

   دشنام دهنده .2
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 (22فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار يازدهم: غيبت

  مقدمه:

دهند پول  ینویسمقاله ؛ مثل اینکه بهکسب از راه غیبت است ،های حرامیکی از کسب

را مفتضاح کناد و امار  کسایباالی منبار،  یا خطیبی پول بگیرد تا شخصیتی را رسوا کند

 (3ص ،322ج . این کسب به غیبت است. )مکاسب محرمه،وی را برمال سازد مستور

سااقط 1توباه نکناد، از عادالتکننده اگر غیبت  رواین. ازغیبت از محرّمات کبیره است

 ( 3ص ،322ج شود. )مکاسب محرمه،می

 مبحث اول: تعريف غيبت

 .است غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص

 توضيحي در مورد قيود معتبر در تعريف:  

 عيب محسوب شدن آن امر .2

                                                           
اصرار بر ایان صاغیره اگر  بلکه افتد.، از عدالت نمینجام دادن آنشد، نه از محرّمات کبیره، با یك بار ابا حرمات صغیره از معملی . اگر 1

  (12، ص327شود. )مکاسب محرمه، جبار انجام دادن از عدالت ساقط میاما اگر از محرمات کبیره باشد، با یك افتد.کرد، از عدالت می

 17درس 
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بیان آن باعاث مستور است و  ولیاست،  پسندیدهلکه ب ،نیست ناشایستامری که  بیان

در مقاام تنقایص آن را هار چناد  ؛شاودشود، غیبت محسوب نمیمیناراحتی صاحب امر 

پیش از اذان دو ساعت  ازها شب و فالنی ملتزم به مستحبات است»گوید: مثال  می ؛بگوید

 :گویادیاا ماثال  می «زند!چُرت می هاروز و کندرا به نماز و عبادت مشغول می صبح، خود

در چنین مواردی حتی اگر  «جیب خودش را خالی کرد. و فالنی هر چه داشت، به فقرا داد»

-محسوب نمیغیبت  ،چون از نظر شرع و عرف ناروا نیست، شودبیان  هم در مقام انتقاص

 (1ص ،312ج )مکاسب محرمه،شود، هرچند طرف مقابل راضی به بیان آن نباشد. 

کند که موجب حرمت آن شود. ر مواردی عنوان دیگری بر آن صدق ن است دالبته ممک

و عباادت نمااز  اهالاگر بفهمند کاه  کند وجایی نفوذ  درفرض کنید یك مأمور اطالعاتی 

. یاا او را در معارض خطار قارار دهاد. گااهی امار بدهد را از دستمصلحت بزرگی  است،

 ؛ مثالدوسات نادارد دیگاران بفهمنادبه طور طبیعی انساان  پسندیده است، ولی یمستور

ولای غیبات  حارام اسات، آن یافشاا در چنین مواردیعالقات و ارتباطات زناشویی افراد. 

رسند، به هم اظهار محبّت و عشق این زن و شوهر هر وقت به هم می»: بگوید مثال  ؛نیست

  «کنند.می

 رض خطر قراردادنپس اگر عناوین دیگری بر آن مترتّب شد، مثل عنوان ایذاء، در مع

غیبت  این کار حرام است، اماشود، آن اسرار فاش اسراری که دوست ندارند  برمال کردنیا 

 (1ص ،312ج . )مکاسب محرمه،نیست

 محدوده عيبي كه در صدق غيبت شرط است 

اعمّ از اینکه آن عیاب و نقاص در  است؛ذِکر هر عیب و نقصی از انسان غایب، غیبت 

دنیای او، صفتی از صفات او باشد یا فعلای از افعاال او یاا کالمای از او دین او باشد یا در 

 (1ص ،312ج صادر شده باشد، یا در خلقت و جسم او. )مکاسب محرمه،
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 ذكر عيب متعلقات شخص )نه خود شخص( 

 ذکر عیب و نقص در متعقات انسان دو نوع است:

 .شودت محسوب میغیب ذکر عیب از خود شخص است ،در واقع ذکر عیب متعلق .1

 .غیبت نیست ذکر عیب از خود شخص نیست ،ذکر عیب متعلق .2

 «قراضه اسات است، یا خودروی او کهنه و کثیفهای او لباس» :که گفته شودد اینمانن

ماثال  قصادش  ؛داشته باشدرا خود شخص  هاین جمالت ممکن است قصد تنقیص ب که با

دهد یا آدم بخیلی اسات نظافت اهمیت نمی بهو آدم کثیفی است  ویاین است که بگوید 

ذکار ساوء متعلّقاات شاخص،  اگرولی . کندهزینه نمیبهتری  یخودرو ش را برایکه پول

 (1ص ،312ج . )مکاسب محرمه،نیستغیبت  باشد،برگشتش به ذکر سوء خود شخص ن

 مستور بودن عيب .1

ور باشد، گفتن آن معیار و مالك صدق غیبت، عبارت است از کشف امر مستور. اگر مست

 (2ص ،331ج کند. )مکاسب محرمه،غیبت نمیصدق غیبت است. امّا اگر ظاهر باشد، 

بلکه ساتر و  .مراد از ستر و کشف در اینجا، ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست

 معموال  کسی از آن عیب خبر ندارد یا بیشاتراست که  آنکشف عرفی است. مستور عرفی 

دانند این شخص دچار است که مردم معموال  می آن مکشوف عرفیو مردم اطالعی ندارند. 

 (1ص ،331ج . )مکاسب محرمه،اطالع باشندبیهم  ایهعداگرچه  ؛است نقصاین عیب یا 

غیبت اسات و همچناین ذکار طور مطلق به ،بنابراین ذکر امری که مستور عرفی است

ای هام خبار ی یاك عادّهولا ،دانندیعنی اغلب مردم می-امری که مکشوف عرفی است 

 ،331ج الع ندارناد هام غیبات نیسات. )مکاساب محرماه،که اطیحتّی نزد کسان -ندارند

 (12ص

 كشف، ستر و كشف در همان محيط و جامعه است قدر متيقن از ستر و 
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ستر و کشف در  ،شودکه موجب جواز یا عدم جواز ذکر عیب میمقصود از ستر و کشفی

 و شهرهای هاجایز نیست انسان آن عیب را در محیط بنابراین. همان محیط و جامعه است

امکان انتشار فاراوانش وجاود دارد،  که سایت و دیگر، یا در وسایلی از قبیل روزنامه، رادیو

 (12ص ،331ج )مکاسب محرمه، افشا کند.

 هاي مختلفتقليد از لهجه 

در  ،اساتهزاء باشاد کاه بارای تمساخر وهای مناطق مختلف، در صورتیتقلید از لهجه

اگرچه غیبت نیست؛ چون این لهجاة خااص، امار مساتوری  ؛حرمت آن هیچ شکی نیست

تمساخر و روی ز گار اغیبت نیست. امّا ا رو؛ ازاینعالوه بر اینکه اصال  عیب نیست .نیست

کند، یاا ای را تقلید منطقهکند که لهجة عمومی حرام است و فرقی هم نمیباشد، استهزاء 

را. تنها تفاوت در این است که اگر غرض او تقلید لهجة عموم باشاد، ایان  شخص خاصی

ماثال  اگار بخواهاد  ؛شود که طبعا  آ ار خاص خودش را دارداهانت به همة آن جمعیت می

. امّا آنجایی که یك نفر باشد، از یاك حاللیت بطلبد، بایستی از یکایك آنها کند1استحالل

حارام نیسات. )مکاساب  ،تمسخر نیسات برایقلید لهجه اگر ت لیکند. ونفر استحالل می

 (3ص ،317ج محرمه،

 قصد انتقاص  .3

چنانچه عیب کسی را در غیاب او بگوید، لکن نه به قصاد انتقااص و ماذمت، در ایان 

 (2ص ،332ج شود. )مکاسب محرمه،صورت غیبت محسوب نمی

و این اعمّ اسات  نقطة مقابل قصد انتقاص داشتن، نداشتنِ قصد انتقاص استتوضيح: 

دچاار ایان فرزناد تاو، »: شاودگفتاه از اینکه قصد نصح داشته باشد، مثل اینکه به پدری 

                                                           
   طلب حاللیّت .1
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قصد انتقاص هم ندارد؛ مثل  . ولییا اینکه قصد نصح ندارد «گناه یا عادت بد استمشکل، 

کند، در ضمن بیان اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نیست. این عیبی که ذکر می

بگویید فالنی آدم مستحقّی اسات و خواهید می مثل اینکه ؛مقصود دیگری است موضوع و

-پدرش هم که این فرزند واجب»گویید: در مقام بیان این معنا می ؛شود به او زکات دادمی

گویید. بلکه این عیب جویی پدر نمیاین را در مقام عیب «دهد!النفقة اوست، به او پول نمی

این عیب مرباوط باه خاود ایان  همشود. گاهی د دیگری ذکر میدر مقام بیان یك مقصو

باه ن را و آ مثل اینکه جنایتی، اتفاق افتاده است ؛شخص است، امّا باز قصد انتقاص نیست

این آدم آن قدر ترسو است که اصال  »گویید: دهند. شما برای دفاع از زید مینسبت میزید 

ایان  «دستش را به خون کسی آلوده کند! ممکن نیست و شودوارد یك چنین میدانی نمی

ایان هام غیبات  ولی نه در مقام نصح است و ناه در مقاام انتقااص.جویی از اوست، عیب

 (2ص ،333ج شود. )مکاسب محرمه،محسوب نمی
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 (21فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار يازدهم: غيبت

 نت يا حرمت آدوم: شرايط تحقق غيب مبحث

  2معيّن بودن مغتاب .2

 چناد نفار ذکر عیب شود که مغتاب بینای گونهبهاگر  راینبنابمغتاب باید معین باشد. 

کاه ، مانند اینکه تردید بین افراد محصور باشدچه آنجایی ؛کندغیبت نمیصدق  ،شود مردد

کاه ینباشاد، مانناد ا خوار است و چه غیر محصورخسرو شرابگفته شود یکی از برادرهای 

شراب نوشید. هر چند اگر مردد باین افاراد محصاور  یك نفر یبگوید در مجلس هزار نفر

 (12و2ص ،311ج باشد، حکم حرمت غیبت را دارد. )مکاسب محرمه،

 مغتاب جماعتي است )نه يك فرد( 

شان این خانواده همه گفته شود ز یك فرد؛ مثل اینکهاگر ذکر سوء از جماعتی باشد نه ا

 (2ص ،317ج . )مکاسب محرمه،استهستند، غیبت  خوارشراب

                                                           
 غیبت شونده.1

 12درس 
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  .كندميغيبت شونده از جهت رشد در حدي باشد كه درك  .1

 غيبت طفل الف(

 (1ص ،312ج ، بدگویی از او غیبت و حرام است. )مکاسب محرمه،1اگر طفل ممیّز باشد

شاود، نمیاز غیبات متاأ ّر  و ای که ملتفت نیستامّا طفل غیرممیّز، مثال  بچة دو ساله

 (12ص ،312ج )مکاسب محرمه، نیست.حرام او غیبت 

 غيبت مجنونب( 

 است مجنونی ،؛ مجنون غیر ممیزشودتقسیم می مجنون نیز به مجنون ممیّز و غیرممیّز

کاه امّاا مجناونی طفال غیرممیّاز اسات.غیبات حکم  در از اوغیبت  و فهمدکه هیچ نمی

 )مکاسب محرمه، شود، در حکم طفل ممیز است.متأ ر و ناراحت میو از شنیدنش  فهمدمی

 (11ص ،312ج

 مسلمان بودن مغتاب .3

 چه امامی ا ناعشری باشد و چاه غیار اماامی. ؛دارداختصاص حرمت غیبت به مسلمان 

 ،312ج مثال غاالت و نواصاب. )مکاساب محرماه، ؛که محکوم به کفرنادهاییفرقه مگر

 (11ص

  عدم شرط كراهت  .4

کراهات داشاته باشاد و چاه نداشاته باشاد.  از ذکر عیبمغتاب  چه ؛غیبت حرام است

 (11ص ،313ج )مکاسب محرمه،

 وجود سامع .5

                                                           
از او تعریاف و ساتایش کنناد،  هود و چنانچاکنند و از این بدگویی متاأ ر شاممیّز در اینجا به این معناست که بفهمد از او بدگویی می. 1

 (1، ص312)مکاسب محرمه، ج (در بعضی ابواب دیگر، ضابطة دیگری دارد.)البته ممیز  شود.خوشحال 
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یا با صدای  کندب اطخشخص معینی را  چه ؛شرط است شنونده وجود در صدق غیبت،

 (1ص ،312ج )مکاسب محرمه، بلند بگوید تا دیگری هم بفهمد.

 كه وجودش كالعدم استسامعي 

حکم غیبت  و دارد، امّا وجودش کالعدم است، مثل وجود نداشتن است اگر سامع وجود

 محرم را ندارد.

وجودش در حکام  هبچ ند، اینکاز کسی بدگویی  اشهبچة شیرخوارنزد مادری اگر  .1: مثال 

 و شنیدنش در حکم نشنیدن. عدم است

  ؛غیبت کردن در مقابل انسان ناشنوا .2

در عربای زبان شنونده نفهمد؛ مثال  غیبت کننده با  سخن گوید که انسان به زبانی .3

  کند. بدگوییکه با این زبان آشنا نیست از دیگری مقابل کسی

 کسایکاه حالیدر کند،ای هست، صحبت میشنوندهگاهی انسان به گمان اینکه  .1

مثال یاا  که تنهاساتیلنزد او کسی است، درحا پنداردمیمثل نابینایی که ؛ نیست

کند و متوجه نیست که تلفن قطع شاده اسات. انسان با تلفن صحبت می کهزمانی

 (12ص ،312ج ،)مکاسب محرمه

 سامع كودك مميز يا مجنون است 

ای اسات کاه دیوانه ؛است یا مجنونی است که مغمور نیست ممیزپسر بچة  شنوندهاگر 

اینجاا نیاز  ،مادای که هیچ چیز نفهنه دیوانه؛ گیردتصمیم می و کندزند، کار میحرف می

 (2ص ،312ج کند. )مکاسب محرمه،غیبت میصدق 

 عدم شرط ذكر سوء به لسان .6

این  بفهمانند؛را عقل بودن کسی کمچنانچه با اشار  دست، عیب کسی بیان شود، مثال  

 یاا درد نبودن کسی را بفهمان ل یا سارقبخ ،کاریکاتوربا  یاد. وشمیاشاره غیبت محسوب 
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خواننده ندارد، امّا چناد ساال دیگار منتشار  کنوناهماین کتاب چند ؛ هرکتابی نوشته شود

 (7ص ،317ج ، این هم غیبت است. )مکاسب محرمه،کندمی، خواننده پیدا شده

 ،دنامه یا فیلم عیب کسی را بیاان کناپیامك، وبالگ،  که انسان بادر مواردیهمچنین 

د، این هم غیبت است. هیی نشان ددر جا سپس و دخطای کسی را ضبط کنبا دوربین  مثال 

 (3ص ،327ج )مکاسب محرمه،

 ذكر سوء با كنايه 

ما دچار »مثال  بگوید:  ؛از کسی بدگویی کند، یا با کنایه آشکاراکند که انسان فرقی نمی

هماه  و «کنیمف نمایتصار وقفی مالدر  یا خوریمشویم، مال حرام نمیاین مشکل نمی

غیبت و حرام  و به همین دلیل ذکر سوء استمصداق ن هم فهمند مرادش فالنی است. ایب

 (2ص ،312ج است. )مکاسب محرمه،
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 (23فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار يازدهم: غيبت

 مبحث  سوم: استماع غيبت

ای مراد از استماع غیبت این است که کسی غیبت را گوش کند، نه اینکه تصادفا  کلمه

دادن همراه با رضایت باشد کند این گوشگویند. فرق نمیشش برسد که به آن سماع به گو

 یا بدون رضایت.

دهاد. ایان هام اساتماع ، امّا گوش میغیبت کسی را بشنودگاهی انسان دوست ندارد 

ایان مساتمع، مخاطاب کاه کناد فرقای نمی همچناین. اساتاختیار از روی است؛ چون 

باه ساخنان نفر سوّمی  و کنندر غیبت کسی را مثل اینکه دو نف باشد؛ن یاکننده باشد غیبت

را  کسی آن و اندصدای او را ضبط کرده ویا کسی در مجلسی غیبت کرده  دهدآنان گوش 

 (1ص ،317ج د. این هم استماع غیبت است. )مکاسب محرمه،بشنو

نده حرام کنکردن برای غیبتی در موردی که غیبتحت ؛حرام است استماع غیبت مطلقا  

برای مستمع حرام است. استماع اما  .طفل است یاکننده مُکرمه که غیبتآنجاییمثل  ؛نیست

 (7ص ،313ج )مکاسب محرمه،

 از حكم حرمت استماع يموارد استثنا 

 12درس 



 21 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

باشاد مثل اینکه مغتاب کسای  ؛باشدحالل برای مستمع کردن از این شخص غیبت .1

که پس همچناندانند. مع، هر دو این مطلب را میو مستکننده غیبت و کندکه فسق علنی 

کننده حالل است که غیبت او را بکند، برای شنونده هم حالل است که غیبات برای غیبت

 (  2ص ،313ج را بشنود. )مکاسب محرمه،

استماع آن نیز اشکال ندارد. )مکاساب  ،در صورت تظّلم مظلوم که غیبت جایز است .2

 (12ص ،313ج محرمه،

 .شنودهم می دیگریکند، مکرمه بر استماع است. فرض کنید کسی غیبت می تمعْمس .3

، غیبت کنندهتواند از مجلس بلند شود یا رد کند؛ مثال  است که نمی در وضعیتیامّا شنونده 

د غضاب شود، مورردّ غیبت کند، یا از مجلس بلند  اگر این مستمع که سلطان جائری است

 (1ص ،312ج . )مکاسب محرمه،شنودمینشیند و می اکراهبا  نگیرد. بنابرایاو قرار می

 وظايف مستمع غيبت:  

 . وجوب ردّ غيبت2

مثال  وقتی گفته  ؛دهدشونده میکننده به غیبتغیبت یعنی نفی آن نسبتی که ،ردّ غیبت

شاید  یاشاید معامله کرده  ،از کجا معلوم"، بگوییم: "فالنی مال ناحق خورده" شود:می

: بگوید مثال  را توجیه کرد، آن  شوداست که نمی ایگونههم بهاگر  ".است ل بودهحال

 ".باشداستغفار کرده ست یا ممکن است تاکنون توبه و جایزالخطابشر "

پایه روابط اجتماعی است، بدبینی  نکته اساسی این کار در این است که چون زندگی، بر

رو باید رد غیبت اینشود. ازجامعه میدن فضای های افراد باعث تیره و تار شو بدگمانی

 (3ص ،311ج )مکاسب محرمه، کرد و اصل را بر صحت عمل افراد گذاشت.

 نكته  
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کند که دیگری غیبت کرده، رد اطالع پیدا می ولیکسی که استماع غیبت نکرده است، 

ی کند، غیبتطور که عبور میهمینمثال  بر او واجب نیست. یا کسی که سامع قهری است، 

کاه کند، برای او واجب اسات امّا کسی که گوش می .او واجب نیست برای ، ردّشنودمی را

 (2ص ،313ج )مکاسب محرمه، رد کند.

 . نهي از منكر1

 (1ص ،311ج )مکاسب محرمه، د.کننهی از غیبت بر مستمع غیبت واجب است 

 كه نهي از غيبت واجب نيستمواردي 

حالل است، نهای واجاب نیسات؛ این غیبت، برای غیبت کننده  داند کهاگر انسان می

کاه عمال غیبات کنناده  کنداگر مستمع شك  همچنیندهد. او منکری انجام نمی چراکه

او دهید که احتمال می و شما کندغیبت می فردینزد شما از  کسیمثال   ،حالل است یا نه

اینجاا نهای واجاب  ،یقین نداریادکند، اما می امظلوم واقع شده است و به این وسیله شکو

، پس موضاوع نهای باشد ممکن است این عمل حاللکه  زیرا وقتی احتمال دادیدنیست؛ 

 .اساتواجاب و اساتماع آن نیاز حارام  ،ب نیست. امّا ردّنهی واج بنابرایند. وشمیاحراز ن

 (1ص ،311ج و1ص ،311ج )مکاسب محرمه،

کناد، و ظلمی کارده و غیباتش را مایکند دیگری در حق اکه گمان مییا مثال  کسی 

این غیبت حالل است؛ اگرچه  ،پندارد که مظلوم واقع شده، به حسب حکم ظاهریچون می

  مغتاب مستحق غیبت و بدگویی نیست.

بناابراین  .ولی از روی اکراه بوده استکرده باشد،  یظلمکه مغتاب گاهی ممکن است 

 (1ص ،311ج مکاسب محرمه،) مرتکب حرام نشده است؛ چون مکره بوده است.

  نكته 
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شونده مستحق غیبت بوده باشاد ، غیبتهای مجازدر همة موارد غیبتچنین نیست که 

تا عمل این شخص حالل واقعی باشد. پس شنیدن این غیبت جاایز نیسات، و ردّ آن نیاز 

 (1ص ،311ج )مکاسب محرمه،واجب است. 

 وجوب استحالل و استغفار 

طلب مغفارت و  از او باید ،باشدده است و امکان استحالل از او میغیبت شونده زن اگر

و اگر در قید حیات نیست یا امکان اساتحالل از او نیسات، بارایش اساتغفار  کندبخشش 

 (12ص ،372ج ،نماید. )مکاسب محرمه
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 (24فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار يازدهم: غيبت 

 مستثنيات حرمت غيبتمبحث چهارم: 

 سق متجاهر فا .2

را ببینند  شاز اینکه مردم گناه شته باشدابایی ندا ،مراد از متجاهر این است که شخص

نوشد. البته اطّالع مردم به این معناا نیسات کاه شراب می آشکاراکه مثل کسی ؛یا بفهمند

، او هم ابایی ندارد که همة دانندای از مردم میهمین که عدّه ؛الزم باشد همة مردم بدانند

 (1ص ،371ج )مکاسب محرمه،مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است. 

 لهمسئ 

که تجاهر کرده، جایز فقط در همان گناهی ،کندکه تجاهر به فسق میغیبت کسی الف(

 (1ص، 371ج، )مکاسب محرمه کرد. فاشتوان تمام اسرار و گناهان او را است و نمی

 )مکاسب محرمه، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست. ،غیبت شخص فاسق مصرّ ب(

 (12ص ،377ج

مثال اینکاه  ،بیاوردتوجیهی  آنرای بولی  ی را آشکارا انجام دهد،اگر شخصی گناه ج(

 است: دکترتجویز به  گویدولی می ،خوردشراب می

 22درس 
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یسات؛ زیارا غیبات جاایز ن است مطمئن شود که این عذر موجه اگر شخص -یك

)مکاساب پس جهر به حرام هام واقاع نشاده اسات.  ،داند عمل او حرام نبودهمی

 (1ص ،377ج محرمه،

غیبات ایان  گویاددروغ می ،داند کاه عامالرا نپذیرد و باین عذر اگر شخص  -دو

این شخص الابالی نیست؛ چرا که برای گنااه خاود عاذر زیرا  ؛شخص جایز نیست

 .شاودمیفسق مرتکب واهد مردم ببینند و بدانند که او خنمیآورد و پیداست که می

 )مکاساب محرماه، "دهم.مان فساقی انجاام نمای"گوید: کند و میلذا توجیه می

 (1ص ،377ج

دانیم یعنی نمی ؛کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیستانسان شك می -سه

 )مکاسب محرمه، .استغیبت حرام آوردبهانه می کهآیا عذر او صحیح است یا این

 (12ص ،377ج

 تظلّم مظلوم .1

تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کناد آن شخص می ،اگر به شخصی ظلمی شده است

و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفتاه 

باشاد، باه سابب  شاده انجاام آشکارادر خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم 

 (3ص ،372ج و1ص ،372ج )مکاسب محرمه،غیبت جایز است.  ،تجاهر

 تزاحم بين دو حكم  .3

ن آ مصالحت کاهایگوناهبه ،گاه بین حرمت غیبت و حکم دیگری تزاحم واقع شودهر

، در اینجاا آن حکام باشادتر از مفسد  غیبت تر از مصلحت ترك غیبت، یا مهممهم حکم

 (1ص ،373ج )مکاسب محرمه،. شودمقدّم می
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 نكته 

 شود که دو مطلب احراز شود:در تزاحم دو حکم زمانی غیبت جایز می

  ؛وجوب امر دیگر الف(

اهمیّات آن بیشاتر از  ،مالك آن امر، اقوی از مالك حرمت غیبت باشد و در واقاع ب(

ین احتمال در که ادرحالی ؛اهمیّت حرمت غیبت باشد یا حداقل احتمال اهمیّت آن داده شود

 (1ص ،322ج )مکاسب محرمه، شود.مورد حرمت غیبت داده نمی

 بعضي از موارد تزاحم بين دو حكم  

 رت )نُصح مستشير(. در مقام مشو2

 ؛است دیگری کند و این امر مستلزم غیبت از فردکسی دربار  امری با شما مشورت می

کند، اگر بخواهید به او مشاورت مثال  کسی در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت می

 دیگاریخواهاد باا یاا کسای می .بدهید و نصیحت کنید، ناچارید از خواستگار غیبت کنید

کند. یاا شخصای در نظار دارد فاردی را در با شما مشورت می و شراکت مالی داشته باشد

بت اینجا الزم است که از آن شخص غی در .کندبا شما مشورت می و منصب مهمّی بگمارد

 (2ص ،322ج )مکاسب محرمه، کنید.

 وجوب نصيحت 

خوردنش حتمی اسات، آسیب ،دانید شخصی در کاری که قصد انجام آن را دارداگر می

. خواه اینجا واجب است خیرخواهی کرده، او را راهنمایی کنید و از آسیب او جلوگیری کنید

 (11ص ،321ج و12ص ،322ج )مکاسب محرمه، .خواهندند و خواه از شما راهنمایی بخواه
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 مالك نصح  اقوا بودن 

اقاوا از ماالك حرمات غیبات  ،مالك وجوب نصیحت ،در همه مواردکه چنین نیست 

شود و میدر تزاحم بین وجوب نُصح و حرمت غیبت، حرمت غیبت مقدم  گاه روازاینباشد. 

مشاورت از  چنانچه طارفکند، ازدواج مشورت می امرمثال  فردی که در  ؛وجوب نصح هاگ

در غیار  ؛بگویدو صفات او را باید نُصح کند  ،مطلع باشد بودن آن فردو فاسق ظالم و جائر 

در  زده است. پس مشورت کنندهناپذیری بر ت جبرانو خسار کردهظلم بزرگی  این صورت

در جایی که امر دائر است بین امساك بیان حقایق،  بنابراینست. ااینجا، مالكِ نصیحت اقو

در دام بال )بالی دنیوی یا اخروی(، و گفتن حقیقت و ذکر صفت  یمسلمان تار کردنگرفو 

 (1ص ،322ج ،یك فرد فاسق و فاجر، در این صورت غیبت مجاز است. )مکاسب محرمه

 . قصد از بين بردن ماده فساد1

انسان برای اینکه جلوی فسااد را  ،فساد در جامعه باشده و رواج اگر کسی موجب اشاع

را کاه از دیان نیسات، در دیان وارد  مطلبیمثال  کسی  ؛غیبت کنداز او جایز است  بگیرد،

خاالف  ودانناد اینهاا بادعت که مردم نمیحالی. درکنددعوت می کند و مردم را به آنمی

 ،جلاوی فسااد گرفتاه شاود ،اگر با غیبات از او ؛یق الهی است و به دین مربوط نیستحقا

 (1ص ،321ج ،)مکاسب محرمه .است واجبغیبت 

 نكته 

طاور نهاادی را باهمثل اینکه کسی  ؛از فساد در عقیده و فساد در عملاست فساد اعمّ 

 سایتشکیل دهاد؛ ماثال  در کاار توزیاع و ترویج شهوات و فساد مردم  مخفیانه برای اغوا

، ناه فسااد در عمال اسات ،اشاعة فساد نوع؛ این باشندمحرّك شهوت بین افراد ی هادی

 (1ص ،321ج ،اسب محرمه)مک عقیده.
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 اهميت مالك از بين بردن ماده فساد 

منع از فساادی کاه در جامعاه در از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و مالك 

از مالك حرمت و منع غیبت یاك  یااقو، کندحال انتشار است و افرادی را گرفتار خود می

زد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه داای را به هالکت بینخواهد عدّهیکه مکسی ؛شخص است

شك مناع از عمال او کاه مخارب و دون ا حرام بود، امّا بچنانچه مالحظة این معنا نبود ا

 ،ست از اینکه انساان بخواهاد غیبات او را نکناد. )مکاساب محرماهامفسد است، قطعا  اقو

 (1ص ،321ج

 نكته 

کاه ایان اسات است، اینکه مالك وجوب قطع ماد  فساد، اقوی از حرمت غیبت هالزم

چنین نیست که فقط غیبات او در خصاوص جواز غیبت در این مورد وسیع باشد. این هدایر

شاود، جاایز فسااد  همااد قطاعر کیفیتی که موجب بلکه غیبت او به ه .فسادش جایز باشد

 .ای داردمثال  این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانه است؛

را گاوش  شآمیزشاوند و حارف بادعتمی کناارش پراکناده، مردم از شودافشا  اگر اینها

 ها نیز جایز است. کنند. این غیبتنمی

ر  جاواز غیبات هام لة اهمّ و مهمّ است، باید این مالك در دایاالبته چون مسئله، مسئ

یم ، امّا اگر فرض کارداستاز غیبت ماد  فساد اهمّ  از بین بردنشود؛ یعنی اگرچه رعایت 

شاود گفات؛ شود، دیگر دو کلماه نمیماد  فساد می قطعکه غیبت او با یك کلمه موجب 

شاود میشود که همان مقدار غیبتی کاه باا آن موجب می ،یعنی اولویت و اقواییّت مالك

 (12ص، 321ج، شود، نه بیشتر از آن. )مکاسب محرمهماد  فساد کرد، جایز  قطع
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 . جرح شهود و رُوات3

دانید که این شاهد، در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و شما می شاهدیاگر 

محارّم نیسات و از حکام غیبات  ، این غیبتکردیداینجا اگر فسق او را بیان  ،فاسق است

 (3ص ،321ج ،استثناء شده است. )مکاسب محرمه

، کاه ناقالدانیاد شاما میکناد و نقال ای کسی حدیثی را از شخص  قه اگرهمچنین 

اینجا غیبت این شخص اشکالی ندارد. حتّی ممکن  ،شخص فاسق یا دروغگو و جُعّال است

متحرّز از کذب نیست.  واست گاهی در هر دو مورد واجب باشد که بگویید این شخص  قه 

 (3ص ،321ج ،)مکاسب محرمه

 اهميت قضاء و روايت 

ای در شُارُف حاد ه که اگر ای استگونهبه در اسالماهمیت قضاء و محکمة عدل الهی 

، دفاع کندمخدوش الهی را  یکند و قضامحکمه را خراب  باشد و این حاد ه،فتادن ااتفاق 

که به نظار ماا فاساق ست از اینکه از شخصی اش، اوالاین حاد ه و برطرف کردن مفسده

اگر انسان بفهمد که این شاهد یا حتی خاود قاضای فاساق  رویناازکنیم. است، ذکر سوء 

. )مکاسب استجایز  غیبت او برای حفظ طهارت ساحت قضا ،دنو شرط عدالت را نداراست 

 (1ص ،321ج ،محرمه

اهمیتش خیلی  ،است)ع( درست رسیدن آنچه از ائمه طور است.روایت نیز همین هلمسئ

شاما  و کندفردی نقل حدیث میاگر مثال   ؛باالتر از این است که ما شخصی را جرح کنیم

اگر این مطلب را نگویید، سلسلة سند احادیث و نقل  ،درغگو و جعّال است دانید کههم می

 بودن آن شکی نیست. بنابراین در اهمّ .شودمتزلزل می)ع( مأ ورات از ائمّه

که عدم اعتنای به نقل این آدم جاعل و کاذّاب،  البته جواز جرح راوی در صورتی است

یاا  "دانیمما و اقت این شخص را نمای": متوقّف بر جرح او باشد. گاهی همین که بگویید
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در عاین حاال کاه  کافی است؛ در ردّ آن روایات ،"کسی او را تو یق نکرده است" :بگویید

کاه انساان در این موارد غیبت جایز نیست. امّا اگر راه منحصر باشد به این .جرح هم نیست

 (1ص ،321ج ،کند، قطعا  جرح جایز است. )مکاسب محرمهجرح 

 ضرر از مغتاب )غيبت شونده(. دفع 4

باه شارط آنکاه  ؛شود، غیبت او جایز اساتشونده اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت

 اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.  ،شودضرری که با غیبت دفع می

گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهام 

بارای  ،خواهند از او بگیرندمثال  پول مختصری را می ؛دفع کند باشد، ضرر کوچکی را از او

دیشب ایشان گدایی "گوید: می و کنداینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می

اهمیت ضررها و کشف عیوب  داین برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین بای ".رفته بود

 ،321ج ،آن را مقدم کرد. )مکاسب محرمه ،داشترا مالحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر 

 (7ص

 نكته 

کاردن، نباید برای غیبت  پساز گناهان کبیره است.  کهچرا ؛مهمّی است هلغیبت، مسئ

خروج از این حکام  ا برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برایوجهی از این وجوه ر سعی کنیم

 ه باشاد. )مکاساب محرماه،داشات مجاوزیطور قطاع بهانسان  الزم است)حرمت غیبت(، 

 (12ص ،321ج
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 (25فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار دوازدهم: كذب

 مقدمه

کسب از طریق کذب و دروغ است. در گذشته اکتساب از راه  ،های حرامیکی از کسب 

از طریق ای در دنیا کذب، کمتر وجود داشت. امّا در زمان ما این معنا وجود دارد. امروزه عده

پاردازی، در دنیاا کاار رایجای اسات. بعضای از خورند! دروغ و شاایعهدروغ گفتن نان می

کنناد، های صوتی و تصویری کار مییا کسانی که در رسانه هانویسنگارها، وبالگروزنامه

ای است که اگر بخواهیم بگاوییم گیرند. این یك معاملهسازند و بابت آن پول میدروغ می

 ،)مکاساب محرماه گفتن حارام باشاد.اش این است که دروغه حرام است، الزمهاین معامل

 (2ص ،122ج

 مبحث اول: معناي كذب و صدق

مقصاود از عدم مطابقت خبر با واقع است.  ،و کذب ،مطابقت خبر با واقع ،صدقمعنای 

ع مطابقت و عدم مطابقتِ خبر با واقع این است که اگر مراد ماتکلم از ایان کاالم، باا واقا

، خبار کاذب خبر صدق است و اگر مراد متکلم از این خبر، مطابق با واقع نبود، مطابق بود

، اگر مطاابق باا واقاع باشاد -بدون توجه به مراد متکلم - ظاهر کالمتنها که است. نه این

 (3ص ،121ج ،)مکاسب محرمه گرنه کذب است.صدق، و

 21درس 
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شاود، کاالم او فهمیاده میر ظاهگوید که آنچه از گاهی متکلّم مطلبی را می توضيح:

چناد ظااهر هر ؛غیر از مراد اوست. اگر آن مراد، مطابق با واقع بود، این کالم صدق اسات

امّا ظااهر  .کالم، مخالف با واقع باشد؛ مثل توریه. در توریه مراد متکلّم مطابق با واقع است

شود. اماا صدق می کالم او مطابق با واقع نیست. لذا چون مراد، مطابق با واقع است، کالم

 (1ص ،122ج ،)مکاسب محرمهشود. اگر مراد، مخالف با واقع بود، کالم کذب می

 کناد واشاره مایپشت در به نقطة خالی  و شخص "آقا منزلند؟"پرسد: مثال  کسی می

. امّاا آنچاه ت که آقا در این نقطة خالی نیساتمراد او این اس ".نجا نیستآقا ای"گوید: می

توریه است. یا کسی  واین خالف واقع  ؛د، این است که آقا در خانه نیستفهممخاطب می

مراد شما ایان اسات  «.چیزی در دستم نیست : »گوییدشما می و خواهداز شما چیزی می

فهمد که منظور میکنید، چیزی نیست، امّا مخاطب چنین که در این دستی که مالحظه می

کالم صادق  بود،مراد گوینده مطابق با واقع اگر  . پسیداصال  پولی ندار شما این است که

 (3ص ،123ج ،)مکاسب محرمه هرچند ظهور کالم مخالف با واقع باشد. ؛شودمی

 مطلبي در مورد توريه 

که توریه کذب نیست، استعمال توریه در غیر موارد ضرورت هم جاایز . با توجه به این1

 (1ص ،121ج ،)مکاسب محرمه. است

قابل استعمال در مراد متکلم  به تنهایی ه فرقی نیست بین آن لفظی که. در جواز توری2

در  کاهقابل این نیست به تنهایی هایی که بیان شد و آن لفظی که مثل همین مثال ،ستا

االغ قابل این نیست که در  ؛"االغی را دیدم" :که بگوییدمعنای مراد به کار برود. مثل این

)مکاساب وجود توریاه جاایز اسات.  با قرینه. ولی با این مگر ،معنای کندذهن به کار برود

 (7ص ،121ج ،محرمه
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 تعبيرات مبالغه آميز و استعماالت مجازي 

این مبالغه است و یقینا  مراد  "،ماهمن هزار مرتبه به فالنی تذکّر داد "اگر کسی بگوید:

اگر این حرف مطابق  . پسماهبلکه مقصود این است که مکرّر به او گفت .هزار مرتبه نیست

مثال  ؛در مجاازگویید، این دروغ نیست. همچنین باشد، یعنی مکرّر به او گفته باشبا واقع 

یاا در کنایاات، آنجاایی کاه  "کاردشیری در میدان جنگ تیرانادازی مای"اینکه بگویید: 

: بگوییادماثال   ؛کاه معناای کنایاه اسات کنیدد و الزم آن را قصد مییگویای را میجمله

نوازی اوست. )ناه که مراد، کرم و سخاوت و مهمان "اش باز استنی همیشه در خانهفال"

در تحقّاق  زیارا ؛ر خاالف واقاع نیساتاخباباز باشد.( این  اشدر خانههمیشه که واقعا  این

مراد با واقع است؛ چون مراد شما در اینجا از آن مبالغه که تطابق عدم شرط، عنوان کذب، 

بنابراین خبر صادق  ،این تکرار هم مطابق با واقع است ، و، تکرار است"هزار مرتبه"گفتید 

ای باشد مستمع همین قرینه کنایه یا مجاز، برایها. البته اگر است. همچنین در سایر مثال

امّاا در هار دو صاورت  فهماد.مراد را درست نمی ،ای نباشدفهمد. اما اگر قرینهمعنا را می

 (1ص ،121ج ،)مکاسب محرمهکذب نیست. 

 توضيحاتي در مورد مفهوم كذب  

 . قوام كذب به قول و لفظ نيست2

گویاد، گاوییم فالنای دروغ میمفهوم کذب متقوّم به قول و لفظ نیست؛ یعنی اگر مای

یاا باا اشااره  بلکه اگار دروغ را بنویساد .کنداین نیست که حتما  تلفظ به دروغ اش الزمه

 "زید کجاسات؟"پرسد: مثال  در جواب کسی که می این هم کذب است؛ ،دروغی را بگوید

ایان هام کاذب  .که اینجاا نیساتد اینجاست، درحالیاشاره کن ،بدون اینکه سخنی بگوید

ای عالمات ورود فارض کنیاد ورودیِ کوچاه :است. همچنین است اِخبار با نصب عالئام



 127 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

، ایان شده باشادنکه از طرف راهنمایی، منعی برای ورود به کوچه درحالیگذارند، بممنوع 

 (1ص ،121ج ،)مکاسب محرمه. استهم دروغ و کذب 

  .نه لوازم آن ،شود. خود خبر موصوف به صدق و كذب مي1

شود، خود خبر است، نه الزماة خبار. گااهی یاك آنچه مصداق صدق و کذب واقع می

گر آن چنین نیست که ما بگوییم اچه موافق واقع و چه مخالف واقع، لوازمی دارد. این ،خبر

لوازم، موافق واقع بود، آن هم صدق است و اگر مخالف واقع بود، کذب اسات. بلکاه خاود 

ماثال  گااهی اوقاات انساان خبار  شود؛، موصوف میخبر است که به صدق یا کذب بودن

دهد که امروز جمعه است. الزمة اینکه امروز جمعه باشد، این است که فردا شنبه است، می

. حال اگر کسای  ...و  شنبه بود، روز قبلش چهارشنبه بوددیروز پنچفردا یکشنبه است، پس

نهایت دروغ. اگر نه بی ،گوید امروز جمعه است، این شخص یك دروغ گفته استببه دروغ 

شود، معنایش این است که این فرد اگار میمتصف بگوییم لوازم خبر هم به صدق و کذب 

به اسات، است، دروغ دیگر اینکه فاردا شانبه دروغ گفت امروز جمعه است، این یك دروغ 

فردا یکشنبه است و تا آخر. پاس لاوازم خبار جازو مصاادیق دروغ دیگر این است که پس

 (2ص ،121ج ،)مکاسب محرمه .صدق و کذب نیست

 لوازم انشائات 

این صدق و کذب ندارد.  ،"برو"گوید: مثال  وقتی می ؛انشاء قابل صدق و کذب نیست

مثال   ؛بعضی انشائات لوازمی دارد که اِخبار است . ولیبه اِخبار است صدق و کذب مربوط

معنایش این است که شما به  "درس بگویید جاشما در فالن"گویید: وقتی به کسی می

پس این انشاء متضمن یك اِخبار است. حال اگر این اِخبار، مخالف  .این درس عالم هستید

 (2ص ،121ج ،)مکاسب محرمهاست یا صدق.  شود گفت کذببا واقع بود، این را نمی
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اراده شده باشد و آن اراده هم اراد  جدّی باشاد،  البته اگر از آن انشاء یا خبر، الزمة آن

در حضاور جماع باه کسای مثل اینکه  است؛که موافق با واقع نباشد، این کذب در صورتی

خبار کنید این آقا مرجاع قصدتان هم این است که اِ "دهید؟!شما چرا رساله نمی " بگویید:

چند با زبان دیگاری اعاالم ن قصد را از این انشاء دارید، هرتقلید، مجتهد یا اعلمند. اگر ای

 (12ص ،121ج ،)مکاسب محرمهاین قابل صدق و کذب است.  ،شده است

 . به شوخي مطلب كذبي را گفتن3

 : دو صورت داردکذب و دروغ  شوخی

مقصاودش از آن خبار ایان اسات کاه افاراد را  ود دهمی ( گاهی خبری خالف واقع1

 و "شاما اماروز ناهاار منازل فالنای مهماان هساتید "گویند: به کسی میمثال   ؛بخنداند

یاا بعاد از بینناد این صحنه را می کهای بیند خبری نیست! عدهرود و میمخاطب آنجا می

وجود ندارد، بلکه خبر خالف خندند. در این اِخبار، هزلی می ،شوندمراجعه آن فرد متوجه می

و به دنبال  بگیرداین خبر را جدّی  ،لکن مقصود این است که مخاطب .شودداده میواقعی 

 .گوینده خبری داده و قصد واقع هام نماوده اسات کهچراآن برود. این مسلّما  حرام است؛ 

 دیگری استهای انگیزهدیگر  یهادر دروغ البته .هامثل بقیة دروغ ؛لکن خالف واقع است

کند و حرام های دیگر هیچ تفاوتی نمیبا دروغدروغ این  .در این دروغ، انگیز  مزاح است و

 (3ص ،112ج ،است. )مکاسب محرمه

، بلکه خود کذب، شوخی و هازل شودکذبی داده نمی خبر ،نوع دوّم از انواع هزلدر ( 2

 از زبان حیوان یاا از زباان مثال  ؛متداول استبین مردم که  1هاییو ممتل مثل لطیفه ؛است

                                                           
  . همان جُك به تعبیر فرنگی1
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ایان ناوع از  ؛ساتاهم خالف واقع که  کنندشاگرد و استاد یا پدر و پسر چیزی را نقل می

 (1ص ،112ج ،)مکاسب محرمه. هزل حرام نیست

ماثال   ؛هاست که اینها در مقاام هازل نیساتها نیز شبیه همین شوخیحکایات و قصه

کنند. مطلبی را نقل  های داستانشخصیتقول  از بارهزار ممکن است های طوالنی، رمان

چند ممکن است هر ؛از جهت کذب بودن حرام نیستبنابراین این هم ملحق به هزل است. 

)مکاساب  ای باه دنباال داشاته باشاد.مفساده کهجاییمثل  ؛از جهت دیگری، حرام شوند

 (2ص ،112ج ،محرمه

 . خلف وعده4

 صورت دارد:  دوخلف وعده 

 .شودکذب محسوب می کندداند تخلف میدهد، میای که میوعده ( در موردالف

 (1ص ،121ج ،)مکاسب محرمهشود. کذب محسوب نمی کندداند تخلف می( نمیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 
 

 
 

 (26فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار دوازدهم: كذب

 مبحث دوم: حكم كذب

 حرمت كذب و كبيره بودن آن 

اهمیات چه دروغ کوچك و بای ؛ق دروغ و کذب از ضروریات فقه استحرام بودن مطل

باشد و چه بزرگ و تأ یرگذار. اما کبیره بودن این گناه درصورتی است که کذب در امر دین 

یا کذبی باشد که مفاساد فراوانای بار آن مترتّاب  ؛باشد )ص(خدا و پیامبر دروغ بستن به و

شاما فالنای را  ":مثال اینکاه از کسای بپرساند. استاست، و الّا کذب از گناهان صغیره 

که آن شخص را نیم ساعت پیش دیده است. ایان حالیدر ."نه "دهد:جواب می "ندیدید؟

 (2ص ،111ج ،)مکاسب محرمهدروغ، اهمیتی ندارد. 

 ير عملي كبيره يا صغيره بودن كذبتأث 

ن از عادالت ، موجاب ساقوط انسااآن گفاتناگر کذب از گناهان کبیره باشد، یك بار 

شاود. اصرار بر آن موجب ساقوط از عادالت میدر صورت شود. امّا اگر از کبائر نباشد، می

 (11ص ،122ج ،)مکاسب محرمه

 

 

 22درس 
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 موارد جواز كذب 

 . اضطرار2

ماثال  ماالی را  ؛که ناچار شود دروغ بگویاد باشدکه انسان در شرایطی یعنی ایناضطرار 

گوید باید ایان ماال را باه مان بمی با اصرار و تهدید ظال و اندامانت گذاشتهبه پیش شما 

 (3ص ،112ج ،)مکاسب محرمه "این مال پیش من نیست."گویید: میهم بدهی! شما 

یاا  دفع ضرر، امکان توریاه داشاته باشادکند که شخص برای در این مورد فرقی نمی

 (3ص ،121ج ،)مکاسب محرمه نداشته باشد.

 ها. اصالح بين اشخاص و گروه1

ین اختالف و وجود دارد، جایز است برای رفع ااختالفی هایی اگر بین اشخاص یا گروه

 (3ص ،121ج ،)مکاسب محرمه .گفتدروغ  ،ایجاد صلح بین آنان

اصالح بین ماردم، جاایز نیسات.  از اما گفتن دروغ برای انجام کار صالح دیگری غیر

این دروغ از شرك نجات پیادا کناد.  که امتی بامانند این ؛باشد امر بسیار مهمکه آن مگر آن

 ،)مکاساب محرماه .برای بیداری یاك امات چناین کارد)ع( که حضرت ابراهیم همچنان

 (11ص ،127ج

 . وعده دروغ به زن و فرزند3

شود و ها با دروغ اداره ست که خانوادهمقصود از جواز وعده کذب به زن و فرزند این نی

تمادی باشد. بلکه چیزی است در جهت تقویت و اعفضای محیط خانواده، فضای دروغ و بی

 و که در شریعت اسالم، ادار  مالی خانواده به عهد  مرد استبا توجه به اینتحکیم خانواده. 

و  در چنین فضاایی چنانچاه زن. هم داشته باشد یدرآمد و ؛ گرچه اموالزن تکلیفی ندارد

، بارای گوی آن باشدتواند پاسخمرد ن هایی داشته باشند کهدرخواست دیگر اعضای خانواده

و در زماان  هاایی بدهادند باه دروغ وعادهتوامی ،که فضای حاکم بر خانواده تلخ نشوداین
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 ،122ج ،)مکاساب محرماه "ا نشاد.شرایط مهیابرای انجام آن، متأسفانه ": مناسب بگوید

 (12و 3ص

 ميگفتار سيزدهم: نمّا

 ،)مکاساب محرماه اسات. حارامامله کند، این معاجیر نمّامی  برایاگر کسی فردی را 

 (1ص ،111ج

  نميمهمعناي  

د و آن کسی که قاول را پایش او یقولی را از کسی پیش کسی ببرنمیمه آن است که 

گفته شده است؛ مثل اینکه زید نازد شاما از  که آن قول دربار  او استهمان کسی  ،یدبرد

 ،111ج )مکاسب محرماه، گویید.کند و شما عین کالم او را به عمرو میعمرو بدگویی می

 (7ص

 در هار صاورت خیر!چین قصد فساد و فتنه داشته باشد یا که نمّام و سخنفرقی ندارد 

یعنی جهت خیری در آن وجود ندارد، نیّت خیری در او  ؛کار او در جهت فساد و افساد است

 (7ص ،111ج ،گیرد. )مکاسب محرمهبه قصد خیر این کار انجام نمی و نیست
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 (27فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار چهاردهم: قمار

 (1ص ،327ج هست. )مکاسب محرمه، 1ای است که در آن رهانقمار به معنای بازی

یاا آنچاه از جملاة ایان  ...نرد و ورق و مثل ،باشد 2که آن بازی با آالت قماراعمّ از این

 (1ص ،323ج . )مکاسب محرمه، ...نچ و، مثل گردو، مکنندولی با آن قمار می ،آالت نیست

 پس معنای قمار متوقّف بر دو امر است:

 . بازی باشد. 1

 (3ص ،322ج برد و باخت پولی باشد. )مکاسب محرمه،دهندگان بین مسابقه. 2

قماار باشاد یاا غیار آن، که وسیله بازی ممکن است از آالت مخصوص با توجه به این

 کند:له دو صورت پیدا میمسئ

  قمار ازي با آالتب .2

                                                           
 (2، ص321)مکاسب محرمه، ج آید.دست میپول یا مالی که در برد و باخت به 1

قمار ساخته شده است. بنابراین اگر با چیزی قماربازی کنند، ولی آن چیز برای قمار سااخته نشاده  . آالت قمار چیزهایی است که برای2

که آالت لهو؛ یعنی آن چیزهایی که برای لهو ساخته شده اسات. بناابراین اگار کسای باا چناد لیاوان گویند؛ چنانباشد، به آن آالت قمار نمی

کناد. )مکاساب از آالت لهو است؛ همچنین قمار با گردو، گردو را جازو آالت قماار نمای شود گفت که لیوان یکیموسیقی لهوی نواخت، نمی

   ( 3، ص321محرمه، ج

 23درس 
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مثل اینکه  ؛استازائی هم در میان  ه( بازی با آالت قمار و با رهن است؛ یعنی ما بالف

دارد. خواه ایان پاول را پول را برمی ،شودکه برنده میو آن کسی کنندورق بازی  سر پول

، 322ج ،)مکاساب محرماهقماار و حارام اسات.  ،این صاورت بازنده بدهد، یا دیگری 

 (12ص

ایان  بندی شرط بازی بدونورقبدون رهن است؛ مثل  ولی ،( بازی با آالت قمارب

بازی با آالت قمار  زیرا ؛استحرام  (چون بدون رهن است)که قمار نیست با اینصورت نیز 

 (11ص ،322ج ،)مکاسب محرمه حرام است. مطلقا 

  . بازي با غير آالت قمار1

 ی است:بندگاهی این بازی با رهن و شرط( الف

کند، بلکاه باه آن مساابقه گفتاه بر آن عنوان لعب و بازی صدق نمیی که قسم -یك

. اندمشغولِ بازی شودکنند، گفته نمیمی زورآزمایی کهدرباره کسانیمثال   ؛شودمی

عرفا  باه  ،دهند ...شنا، دو ومسابقه  دهند. همچنین اگرمسابقه میگویند بلکه می

ایان صاورت   شود.بلکه از آن به مسابقه تعبیر میشود، آن بازی اطالق نمی

چون از مقومات قمار این است کاه باازی باشاد. اماا بناابر  ؛کندنمی قمار صدق

ساواری و تیرانادازی مگر در اسب حکم قمار را دارد و حرام است. ،احتیاط واجب

 (11و 1،2ص ،321و ج 7ص ،322ج ،)مکاسب محرمه

باه غیار  کاهمثل گردوبازی یا دوزباازی،  ؛شودعبیر میبه بازی ت که از آن نوعی  -دو

 در آن، مراهنه یعنی برد و باخت پولی وجود دارد.هم از طرفی  است و آالت قمار

(12ص ،322ج ،. )مکاسب محرمهتاسو حرام  ،این قسم بازی قمار 

ای است باه غیار آالت قماار و بادون یعنی بازی ؛مسابقه بدون رهان است ( لعب یاب

سواری اسبمثل مسابقة  ؛اندای است که برای آن رهن و پولی قرار ندادهیا مسابقه .نهمراه
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 خط، مغالبة در شاعر و امثاال اینهاا. از قبیل ؛یا بقیة مسابقات دیگری که وجود دارد دویا 

 .(1ص ،321ج ،)مکاسب محرمهاین قسم هیچ اشکالی ندارد و حرام نیست 

 لهمسئ 

کاه دو نفار باا هام قارار مار است، مثل ایند الحاق حکمی به قدر مسابقاتی که از موار

باه ایان اگرچاه  ،دیگری بگیرد کس توانست، فالن مبلو ازو هرد نرا بردار یگذارند بارمی

ایان حکام در  .استمحکوم به حرمت کند، امّا بنابر احتیاط موضوعا  قمار صدق نمیموارد 

شود، بین خود مسابقه دهندگان باشد. لذا که در میان گذاشته میصورتی است که آن پولی

 کند و حرام نیست.دهد، قمار صدق نمیاگر شخص  الثی این مال را می

گوید: هر کدام از شما دو نفر یا چند نفر بیشتر توانساتید بدویاد یاا زیار آب کسی میمثال:  

لی خاارج ماا دهنادگانجیاب مساابقهبمانید، این مبلو را به او خواهم داد. بنابراین از 

دهد. مثل مسابقاتی شود، بلکه مال را فرد  الث میجیب دیگری داخل شود تا به نمی

صادق شود. ایان ماوارد ای داده میبه تیم برنده جایزه مثال  ؛که در دنیا متداول است

 (2ص ،322ج ،. )مکاسب محرمه1کند و حرام نیستقمار نمی

برای من  کس توانستهر"گوید: می مثال  شخصی ؛ای وجود نداردهمچنین اگر مسابقه

در . ای بین افراد نیستمسابقه اینجا "دهم.میبه او پول  فالن مقداردهد، این کار را انجام 

 (2ص ،322ج ،)مکاسب محرمه جعاله است. اینجا به طریق اولی اشکالی ندارد. یواقع نوع

 آيدحكم مالي كه از قمار به دست مي 

موضوعا  و حقیقتا  قمار است و  اعمّ از آنچه -آیدم به دست میکه از طریق قمار محرّمالی

اگر خاود  پستصرّف در آن حرام است.   -موضوعا  قمار نیست، امّا در حکم قمار است آنچه

                                                           
بین که بیان شد، قمار متوقّف بر این است که اواّل : بازی و لعب باشد و حال آنکه مسابقات، بازی نیستند؛  انیا : زیرا همچنان .1

 (2، ص322ب محرمه، جباشد. )مکاس برد و باختدهندگان مسابقه
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کاه از باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شاده اسات، در صاورتی ،آن مال باقی است

 ،)مکاساب محرماه 1اسات، قیمات آن را بایاد بدهاد.مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی 

 (3ص ،327ج

 بازي با آالت قمار از طريق كامپيوتر 

 :استدو صورت  ، بهگیردهای کامپیوتری که با آالت قمار تصویری انجام میبازی

 از طریق، یا اندمثال  دو نفر پهلوی هم نشسته ،اگر بازی بین دو طرف یا بیشتر است .1

شاود و حارام اسات. قمار محسوب می ندهست قمارمشغول بازی  نه خوددر خااینترنت 

 (2ص ،322ج ،)مکاسب محرمه

افزاری اسات مثال  نرم ،کندشخص با کامپیوتر بازی می و اگر این بازی طرفی ندارد .2

اگرچاه  کند که البته در آن برد و باخات نیساتکه شخص با آن بازی نرد یا پاسور می

دو نفار باا هام ولی چون باید حداقل بدون برد و باخت هم حرام است،  بازی با آالت قمار

 ،این بازی اشکالی ندارد. )مکاسب محرمه ،که شخص با خودش بازی کند، نه اینبازی کنند

 (12ص ،322ج

-ميبندي اي شرطكه در مسابقه شركت ندارند و روي مسابقهافرادي 

 كنند

بلکاه دیگاران مشاغول  اند،شرکت نکردهبقه در مسا ،کنندبندی میکه شرطاگر کسانی

کاه رکان قماار با توجه به این ،کنندبندی میمسابقه هستند و این افراد بین خودشان شرط

 کاه اینجاا باازیو حاال آن ،این است که عملی بین متقامرین از مقولة لعب و بازی باشاد

                                                           
  شود.. توضیح مثلی و قیمی در بحث شرکت بیان می1
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 ؛نیساتهام حارام  براینبنااقمار نیست.  این ،زنندرا حدس میبازی نتایج کنند، بلکه نمی

 (1و1ص ،322ج ،هرچند احتیاط در ترك آن است. )مکاسب محرمه

خرناد، بندی کنناد، بلایط مایخواهند شرطکه میها افرادیدر بعضی باشگاههمچنین 

دهند و اگار باه بود، تنها مبلو آن بلیط را از دست مینانچه حدس آنها از برد و باخت اشتچ

 ،)مکاسب محرمه .1دوم هم حرام نیست نوعاین  گیرند.را می درست بود، جایزه معین شده

 (1ص ،322ج

بنابراین تملیك و تملّك آن پاول  .امّا نسبت به حکم وضعی، این معامله، شرعی نیست

کناد، اشاکال مثل هبه یا صلح تملیاك  ،مشکل است. بله، اگر بعدا  با یکی از عقود شرعی

 (7ص ،322ج ،ندارد. )مکاسب محرمه

 هلمسئ 

پاول  ورود باه قمارخاناه پایش ازامروزه یکی از انواع قمار ایان اسات کاه  اشاخاص 

این دستگاه با  .اندازدیا پولی را به دستگاه می  تون، بلیط ،دهند. بعد شخص واردشوندهمی

پول سپس به صاحب آن شماره دهد. ای را نشان میشماره و کندحرکت می ی خاصترتیب

های یگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانهاگر شمار  دو دهند. می

چون گفتیم قمار متوقف است بار  ؛قمار مصطلح شرعی نیست ولیمعروف دنیا رایج است، 

ا در عرف ما به آن آزمایی است. امنوعی بخت ،که ایندرحالی. باشدبین دو نفر  اینکه بازی

                                                           
 کاه پاولی مانناد باشد؛ نتیجه حدس و بینیپیش این در ورود بلیط پول دهد،می قبل از شخص این که پولی دارد احتمال اینکه برای. 1

 قارار نادرسات بینایِپیش و حدس آن مقابل در پول این پرداخت گیریم،ب معنا این به اگر. گیرندمی ابتدائا  نمایشگاه یا باشگاه هر به ورود برای

 صاورت آن باه ملحق که پردازدمی پولی غلط، حدسِ خاطر به یا. داشت نخواهد اشکالی بنابراین. نیست آن مقابل در خسارت یعنی گیرد؛نمی

 (1ص ،322ج ،محرمه مکاسب. )است آن ترك در احتیاط هرچند ندارد؛ تکلیفی حرمت که است اوّل
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ملاك برناده تماال هام باه  ؛حرام اسات ،حتیاط واجباین نوع نیز بنابر ا و گویندقمار می

 (7و1ص ،122ج ،. )مکاسب محرمهآیددرنمی

 

 بخت آزمايي  

 در دنیا متداول و معاروف ،نیست کار خیرآزمایی که درآمد آن برای خرید بلیط بخت .1

و  فروشاندمی شاود و آن را باه اشاخاصمایهایی  بات هاا شامارهروی این بلیط .است

را بین افرادی که قرعه به نام آنها آن ها یا مقداری از همة پولسپس کنند. کشی میقرعه

 به امید رسیدن به پاول، هابلیط این کار تشویقی برای خرید اینکنند. آید، تقسیم میمیدر

 (1ص ،121ج ،بنابر احتیاط واجب حرام است. )مکاسب محرمه .است کالن

آن  و شاودملك خریدار می این ورقلذا  .این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است

 (1ص ،121ج ،شود. )مکاسب محرمهپول هم ملك آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می

 ،که معامله حرمت تکلیفی نداشاته باشادحتی در صورتی ،کندکه برنده دریافت میپولی

 (2ص ،121ج ،)مکاسب محرمه .حرام است

ی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم هایاگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض .2

موضوعا   چنین عملی ای هم بدهند،کشی کنند و هدیهبدهند و برای تشویق آنها قرعه

و  گیرد، بین این ورقی که انجام میاآزمایی است؛ زیرا معاملهلة بلیط بختخارج از مسئ

، و دهدپولی می یبرای یك کار خیریعنی انفاق است.  وصدقه  بلکه نوعی .این پول نیست

 گیرد.دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمیرسید این پول، کاغذی است که به او می

دهند، که به او میهم ای تعاون در خیر است. جایزه و  این کار بدون شك عمل حالل  

 ؛رسیدن باه آن جاایزه باشاد انگیزه خرید این اوراق تنها برایحتّی اگر  .قطعا  حالل است

ایان هام  ؛دهندالحسنه میانداز قرضبرای تشویق مشتریان پسها مثل جوایزی که بانك
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که بگوییم باطال  شدهای اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله

 ،121ج ،گیارد، اشاکال دارد. )مکاساب محرماهنه آن پولی که به عنوان جایزه می و است

 (12ص
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 (21رم: معامله با عمل محرّم )فصل چها

 غش گفتار پانزدهم:

 مبحث اول: معناي غش

ای باشاد، ، فریاب و خدعاه -اعم از  من و مثمن- ای که در جنس عوضینهر معامله

  (7ص ،233ج غشّ است. )مکاسب محرمه،

 شرايط تحقق غش  

 جهل گيرنده و علم دهنده   .2

، عالم به مطلب و گیرنده جاهل باشد. قوام غش به این است که دهنده جنسِ مغشوش

 -جاهلاعم از اینکه دهنده عالم باشد یا – عالمه یا گیرند ،جاهل باشد ،بنابراین اگر دهنده

شود و معامله صحیح است. حرمت تکلیفی هم برای آن دهناده وجاود غش محسوب نمی

و با این حال د ندارد د در بازار شیر خالصی که در آن آب نباشد، وجودانمثل اینکه میندارد؛ 

 این معامله غش نیست. ،خردرا می آن

 21درس 
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، اینجا هم معاملاه اشندجاهل ببه مغشوش بودن جنس چنانچه دهنده و گیرنده هر دو 

 (7ص ،231ج ،)مکاسب محرمه. اشکالی ندارد

 

 له مسئ 

که رضایت قلبی به انجاام معاملاه با اینمغشوش است و  داند که مالمیگاهی خریدار 

شود. اما فروشنده عمال این نوع معامله غش محسوب نمی 1را بخرد. آناست  ناچارد، ندار

 نه از باب غش، بلکه از باب ظلم.  ؛محرم انجام داده است

باه هام فرد این دارو فقط دست یك نفر است. آن  که دارویی احتیاج دارد شخصی به مثال: 

. ایان معاملاه خرید آن ناداردای جز چاره فروشد و طرف مقابلمیبیست برابر قیمت 

 چون کار ؛چون رضای معاملی وجود دارد. اما برای فروشنده حرام است ؛صحیح است

 (3ص ،231ج ،. )مکاسب محرمهاست ظالمانه او

 اي كه در جنس انجام گرفتهمستور بودن خديعه .1

باشاد،  باشد. لذا اگر مشهود باید مستورگیرد، تصرفی که برای خدیعه و فریب انجام می

 شود.غش محسوب نمی

 و با جو یا خاك مخلاوط شاده اسات فروشد، به میزان قابل توجهکه می( گندمی الف مثال: 

 شخص با نگاه کردن به آن متوجه نشود.این چیزی نیست که 

 یرنگ قسامت کهبیند بو خریدار  شودماشینی به عنوان صفر کیلومتر فروخته اگر ( ب

این ناوع تصارف  ،ماشین قبال  استفاده شده استکه د دهنشان  واز ماشین رفته 

                                                           
در باب بیع مضطر، ممکن است رضای قلبی نباشد. اما رضای معاملی باشد؛ چون رضای قلبی غیار از رضاای معااملی اسات. گااهی .  1

، 231رضای معاملی هسات. )مکاساب محرماه، ج ای ندارد. بنابراینخریدار قلبا  راضی به معامله نیست و برای او این کار سخت است. اما چاره

 (2ص
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یا موجر و مستأجر در باب اجاره صاورت  ،یا مشتری در باب بیع که از طرف بایع

، معاملاه و باه آن کندغش نمی صدق ،گیرد، که تصرف کامال  مشهودی استمی

 (2ص ،231ج گویند. بنابراین معامله باطل نیست. )مکاسب محرمه،آمیز نمیغش

 

 : شودتصرف مستور دو حالت دارد كه هر دو حالت نيز غش محسوب مي 

خوب را  همانند اینکه میو ؛دقّت و اختباری قابل تشخیص است اندكمستوری که با  .1

با نگاه اول فهمیده  مطلب ایناگرچه د. ندهتر را زیر آن قرار میجنس پست وباالی ظرف 

 .شوده با اندك اختباری معلوم میاما مستوری است ک ،مستور است و شودنمی

و باایع  کننادهغاششود. بلکاه یاا خاود آن معلوم نمی اندك مستوری که با اختبار .2

مانناد  ؛فهمنادبفیه است یا اهل خبره و متخصصاین وشبایستی بگوید که این جنس مغش

 (1ص ،231ج ،ند. )مکاسب محرمهکنکه قطعات یك ماشین را عوض این

 نكته  

ه که سبب غش در معامله شده، از طرف دهناده باکند چیزیفرقی نمی در تحقق غش

 بارنج؛ مانناد باشاد ءوجود آمده باشد یا از طرف شخص  الث یا عیب مربوط به خود شای

 (3ص ،212ج ،کند. )مکاسب محرمهرا اعالم نمیآن  ،فروشبایع موقع  که یبدپخت

 قصد خدعه و فريب .3

 فهمیدهی که و چه عیب شودفهمیده میاختبار  با ی کهچه عیب -اگر در مورد عیب خفی

فروشنده قصد فریب داشته باشد، این غش در معامله بوده و حرام است. اما اگر  -شود نمی

هرچند عیاب، عیاب خفای  -در همین عیب خفی قصد فریب و تلبیس وجود نداشته باشد

تلبیس باشاد و چاه چه قصد  ،غش در معامله نبوده و حرام نیست. اما در عیب جلی -است

 (3ص ،211ج ،. )مکاسب محرمهنیستنباشد، غش در معامله 



 123 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 انواع غش در معامله 

  . غش به خلط و مزج2

شود. یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه  من باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج 

 این ممزوج شدن به دو صورت است: 

آلاود مثال اینکاه گنادم را خااك ؛دکننالف( چیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می

 کنند.کنند. یا شیر را با آب مخلوط میکنند تا وزن گندم را زیاد می

خرماای  ،مثال  روی ظرفی ؛تر آنب( خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست

کسی جزء صحیح  ،. یا در ماشین یا وسیله برقیچیندمی و زیر آن خرمای نامرغوب مرغوب

، اساتای را کاه از آلیاا  بهتاری گذارد. یاا قطعاهجای آن جزء معیوب میو  ددارمیرا بر

از قبیال خلاط  ،گذارد که این یك نوع خلط و مزجمی ترای با آلیا  پستقطعه و داردبرمی

 (1ص ،231ج ،گندم مرغوب با گندم نامرغوب است. )مکاسب محرمه

 . عيبي را در متاع مخفي كردن1

 بارای فاروشرا  یمثال  اتاومبیل؛ دشوبی از مشتری مخفی میدر این قسم از غش، عی

. اتومبیل نو است تا طرف دیگر گمان کند دنکنرا تعویض می آند. یا تودوزی نزنرنگ می

 (1ص ،231ج ،د. )مکاسب محرمهندهجلوه می سالمیك جنس معیوب را به صورت یا 

 كند. تصرفي كه كميت جنس را زياد مي3

شود گذارد تا وزنش زیاد شود، در محل مرطوبی میوزن فروخته میمثال  چرمی که با 

شود. این هم یکی از انواع و سنگین که مرطوب جاییگذارند در یا کالف ابریشم را می

 (12ص ،231ج ،غش است. )مکاسب محرمه

 راي آن جنسي كه اين صفت را ندارد. ذكر صفت مرغوبٌ فيه ب4
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 اما ،فروشد، میفالن مقدار مصرف بنزین آن است ،عارفمثال  اتومبیلی را که به طور مت

در  ،فروشدیا اسبی را به عنوان اسب مسابقه می .کندذکر می ی راکمتر به دروغ مقدار

. یا جنسی است که اگر از فالن کارخانه باشد، نیستکه این صفت مرغوب در او حالی

 دهد. ارخانه مرغوب میاو جنس کارخانه نامرغوب را به جای جنس ک ،است ترمرغوب

 تردیدیاگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای این صفت را بخرد، ب ،در این قسم

 (1ص ،231ج ،غش است. )مکاسب محرمه

 دهد به جاي شيئي كه در ماهيت با آن متفاوت است. . شيئي را مي5

را  آن کشد ومیآب طال  مثال  روی مس ؛دهدکه مُذهّب را به جای ذمهب میمانند این

. این قسم نیز فروشدمیگل مصنوعی  ،گل طبیعی به جایفروشد. یا به عنوان طال می

 (11ص ،231ج ،شود. )مکاسب محرمهجزو غش محسوب می
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 (29فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 غش گفتار پانزدهم:

 مبحث دوم: حكم معامله مغشوش

 1کافر حربای البتهباشد یا کافر.  انمغشوش مسلم که کندیمغش حرام است و فرقی ن

 (12ص ،213ج ،است. )مکاسب محرمهاز حکم حرمت مستثن

 يا خير؟ شودهم ميغش عالوه بر حرمت، باعث بطالن معامله آيا  

 معامله دو صورت دارد:

تواناد جانس معامله صحیح است و مشاتری می شودمعامله بر امر کلی واقع می .1

 وب را به او برگرداند و جنس صحیح را از او بخواهد.معی

کناد. فروشانده هام  خواهد و نوع برنج را نیز معایّن مایمشتری پنجاه کیلو برنج میمثال:  

توجه باه اینکاه با  باشد، چنانچه این برنج مغشوشفروشد. پنجاه کیلو برنج به او می

در  ،و غاش ،بر ایان بارنج خااصمعامله بر پنجاه کیلو برنج کلی واقع شده است، نه 

معامله صحیح است. لکن مشتری  از این رو ،مصداق و فرد آن کلی انجام گرفته است

چون آنچه در ذمة  ؛تواند این جنس معیوب را بدهد و جنس صحیح را از او بخواهدمی

                                                           
  (12ص، 213ج، مقصود از کافر حربی در اینجا کسی است که با ما در حال جنگ است. )مکاسب محرمه. 1

 21درس 
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بایع واقع شده و باید به مشتری بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش. )مکاسب 

 (2ص ،211ج ،محرمه

. این استشود و بایع به عیب آن مبیع آگاه میمعامله بر جنس خارجی خاصی واقع  .2

 :داردقسم چند حالت 

که مبیع خارجی است و متعلّق عقد بیع است، در حقیقت و ماهیت خود،  آن چیزی الف(

 طال را به تو مثل اینکه بگوید این انگشتر ؛متفاوت است ،کرده استبا آنچه مشتری گمان 

 این معامله باطل است.  .که نقره استفروشم، درحالیمی

بودن و نبودنش  و گذاردتأ یر نمی ماهیت شیءتغییر و اختالف، وصفی است که در  ب(

یعنای مقاوّم  ؛اما در عین حال آن وصف در خود مبیع تاأ یر دارد ،دهدماهیت را تغییر نمی

 (2ص ،212ج ،معامله باطل است. )مکاسب محرمه مبیع است. 

این اسب مساابقه را باه  "گوید:خواهد اسب مسابقه بخرد، میمی که شخصیبایع به مثال:  

خواهاد که اسب مسابقه نیست. مشتری چیزی را میحالی. در"فروشمفالن قیمت می

اینجا هام معاملاه  در .خواهدنمیاصال   را و غیر از اینباشد که دارای این خصوصیت 

 (1ص ،211ج ،رمهباطل است. )مکاسب مح

اختالف در صفتی است که از نظر مشتری مقاوّم مبیاع نیسات. بلکاه یاك صافت  ج(

 بیع صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد. ای برای این مبیع است.کمالیه

کند که ایان اساب در سانین خواهد و شرط میاسبی را برای سفر یا برای سواری میمثال:  

آنچاه . شود مثال  بیست سااله اساتعد از معامله معلوم میپنج ساله باشد. ب تامثال  سه 

ای بار مبیاع اسات. مفقود است، یك صفت کمالی است. این یاك خصوصایت زایاده

مشاتری باه خااطر تخلّاف وصاف، خیاار دارد.  ولیمعامله در این شق صحیح است، 

 (3ص ،212ج ،)مکاسب محرمه
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از هماان  تارپستمرغوب و ناغش با مخلوط کردن متاع به غیرجنسش یا به جنس  د(

را خوب مثل اینکه شیر را با آب یا روغن  ؛شوددر متاع عیب محسوب  کهایگونهبه ؛جنس

معامله صحیح است، لکن مشتری خیار دارد. در اینجاا   کنندمخلوط  نامرغوبیبا روغن 

ارش یا به یا با  ؛تواند امضا کندمی و تواند فسخ کندخیار، خیار عیب است. در خیار عیب می

 (3ص ،212ج ،یعنی یا تفاوت قیمت را بگیرد یا نگیرد. )مکاسب محرمه ؛غیر ارش

ای کاه گوناهبهغش به صورت نقص در جنس و متاعی که مرکب از اجزایی است،  (ه

در مالیت مبیع دخالت دارد. در چنین مبیعی، ناقصش را به ت اجتماعیة اجزاء، ترکیب و هیئ

 غش سبب بطالن معامله است. این فروشد.جای کامل می

یك بیند می سپس. خردمی به فالن مبلو را ایمشتری یك جفت کفش یا گوشوارهمثال:  

مشتری  قصدت اجتماعیه، مقوّمِ مبیع است. یقینا  لنگه است. در اینجا خصوصیت هیئ

از خرید، مطلق جنس کفش یا گوشواره نیست، بلکه گوشواره یا کفشی است که قابل 

 (3ص ،212ج ،ده باشد. )مکاسب محرمهاستفا

ت است، لکن این ترکیب و هیئکه مرکب از اجزایی ی غش به صورت نقص در جنس و(

مثال  صد  و خردمثل اینکه یك تن گندم را می ؛اجتماعیة اجزاء، دخالتی در ماهیت آن ندارد

باشد؛  شود. اما اگر زیادغش محسوب نمی و . خاكِ کم متعارف استاستخاك آن  یکیلو

، صحیح معامله در آن مقدار موجود بدون حق خیار . غش است ،صد کیلوبه میزان  مثال 

. و نسبت به آن مقداری که وجود ندارد )صاد کیلاو( معاملاه باطال اسات. )مکاساب است

 (1ص ،212ج ،محرمه

، که چنانچه از آن مقدار باه او داردخصوصیت این مقدار خاص بله اگر برای مشتری،  

 ،اگر میزان خاصی باشد تأ یرگذار اسات کهدارویی  مثال  ،بدهند، برایش ارزشی نداردکمتر 
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صورت نیاز معاملاه  در این ،ای نداردفایدهد، بدهبه او مقدار کمتر از این فروشنده چنانچه 

 (2ص ،212ج ،حق خیار دارد. )مکاسب محرمهمشتری صحیح است و 
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 (11) فصل چهارم: معامله با عمل محرّم

 نجشگفتار شانزدهم:  

ست کردن و برانگیختن مشتری به خرید کاالنمجش یا نمجمش به معنای تحریك تعريف:

 به دو صورت است: و

شخصای  برای اینکه ؛که قصد خرید آن را نداردباال بردن قیمت کاال از طرف کسی .1

 . شود و به قیمت باالتر بخرداغراء به جهل  را بخرد، آنخواهد میکه 

. شخص دیگری ارزد، بخردتومان میمیلیون  که مثال  پنجخواهد اتومبیلی را کسی میمثال:  

میلیون از  هفترا  آنعجب اتومبیلی! من "گوید: می و کندبا آن فروشنده تواطی می

 به این نجش گویند. .که واقعا  قصد خرید ندارد. در حالی"خرمشما می

خواهاد بلکاه مای ،خواهد بخارده به عنوان اینکه میتعریف کردن از یك کاالیی ن .2

هاای غیار واقعای کناد. تعریاف از اتومبیالمثال   ؛کنددیگری را ترغیب به خرید آن کاال 

 (1ص ،111ج ،)مکاسب محرمه

 توضيحاتي در مورد معناي نجش 

 . خدعه و فريب در تحقق نجش2

ای در بین نباشد، نجش خدعهقِوام نجش در باب معامالت، به خِداع و تغریر است. اگر 

 (1ص، 111ج، کند. )مکاسب محرمهصدق نمی

 21درس 
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و در این فضا مشاتری را  سازی کنندجویعنی مدحِ متاعِ مطرح شده برای این است که 

و  کناد مشاتری اساتکه کسی وانماود می یا آنجا گیری وادارند و فریب دهند.به تصمیم

، قیمتش مثال  پنجاه واحد اسات کهحالیدر "خرممیاین جنس را  به صد واحد "گوید: می

 (1ص ،111ج ،تغریر است. )مکاسب محرمه وقصدش خِداع او 

 . مواطئه در تحقق نجش شرط نيست 1

عنوان که به یعنی شرط نیست کسی ؛ای باشددر صدق نجش، الزم نیست حتما  مواطئه

تعریاف د یا اگر از جانس قبال  با مالك متاع، تمواطُؤ کرده باش ،زندمشتری خودش را جا می

به  ؛خواهد که احمد این جنس را بخردکند، تواطؤ کرده باشد. فرض کنید علی دلش میمی

در اینجا کند که احمد این جنس را بخرد. سازی میشنده هم کاری ندارد، لذا طوری جوفرو

کند؛ چون کار او مبنی بر خدیعه و تغریر است. پس بارای صادق عناوان نجش صدق می

مواطئه شرط نیست. بله، صورت مواطئاه، صاورت روشان و واضاحِ نجاش اسات.  نجش

 (1ص ،111ج ،)مکاسب محرمه

کاه  چون فرض این اسات ؛البته بحث ما در باب مکاسب محرّمه صورت مواطئه است

خواهیم بگوییم چون نجش حرام است، پس معاملة واقع بار نجاش هام حارام اسات. می

یا به نحو اجاره یا به هر نحاو - دیگرفردی با  ،شخصیمعاملة واقع بر نجش این است که 

 باطلو معامله خواهیم بگوییم این اجاره که او این کار را انجام دهد. می تواطؤ کنند -دیگر

ماورد در اینجا به تواطؤ نیست، امّا آن نجشی که  اگرچه قِوام نجش است. بنابراین و حرام

 (1ص ،111ج ،کاسب محرمه، نجشی است که با تواطؤ باشد. )ماستبحث 

 شودكه بر نجش واقع مي ايحرمت معامله 

یعنی وقتای حسان باه علای  ؛گیرد، حرام استی که بر اساس نجش انجام میامعامله

، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمات بااال باال ببمرتو قیمت جنس را "گوید: می
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باطل هم حرام و هم کند. این اجاره، ر میاجیبرای نجش، علی را  ،در واقع حسن "بفروشم

 است.

ای که باین باایع و مشاتریِ گیرد )معاملهای که از طریق نجش انجام میاما آن معامله

، 111ج ،خورد  نجش است( صحیح است. )مکاسب محرماهگیرد، که فریب الث انجام می

 (2ص

 حرمت نجش به خاطر انطباق عناوين محرّمه بر آن است 

 ؛حارام اساتمانند اضرار مؤمن یا غاش،  ،خاطر انطباق عناوینِ محرمة بر آننجش به 

. پاس کنادمی، ضرر بخرد به دو برابر قیمت واقعیکاال را  مشتریکار،  مثال  اگر بر ا ر این

از  و عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است. یا خدعة با مؤمن اسات

ه، حرمات نجاش  ابات به خاطر انطباق این عنااوینِ کلیا این جهت حرام است. بنابراین،

ام ماثال  اگار نجاش انجا ؛ولو اضرار نرسااند ؛باشدکه نجش فی نفسه حرام شود، نه اینمی

؛ برای او اضارار نیسات ؛دهم بخر، اگرچه به دو برابر قیمت ندنک مشتری ضرر ولی، بگیرد

وجود دارد که خود مشاتری باه هار . پس مواردی مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کاال دارد

-یی کاه انجاام مایهامزایده مانندکند؛ دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می

 و شاخص دیگاری "خارممیتوماان  122این جنس را به" :گویدمی شخصی مثال  ؛گیرد

باا  تریِامّاا چاون مشا ،ارزدمایتومان  22 داند که این کاالمی و خواهد مزایده را ببمردمی

چون در از موارد نجش خارج است؛ خرم. این میتومان  112گوید ، میقیمت باالتری دارد

 (12ص ،111ج ،)مکاسب محرمه .حرام نیست و تغریر وجود ندارد. بنابراین اینجا خدعه

 موارد شك در صدق نجش 

 ،کند یا نه، حرام نیسات. )مکاساب محرماهداند نجش صدق میکه انسان نمیمواردی

 (11ص ،111ج
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 (12فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 غنا دهم:گفتار هف

که در باب مکاسب این است که ببینیم معاملة با غناء چگونه است؟ مثل این از غنابحث 

بفروشد و  دیگریجنسی را به کسی را برای آوازخوانی یا نوازندگی اجیر کنند. یا کسی 

که آیا این معامله جایز است یا  دهد. بحث این استگی قرار وازند من آن را خوانندگی یا ن

محّرم؟ و آیا معاملة صحیح است یا باطل؟ لکن برای اینکه بتوانیم به حرمت معامله حکم 

 (3ص ،212ج ،معلوم شود. )مکاسب محرمه غناکنیم، باید اوّل حرمت 

 معناي غنامبحث اول: 

 د: شوبه دو معنا استعمال می غنا

 .شودبه شکل آواز ادا  عبارت است از هر آنچه غنا :عام غناء )معناي لغوي( معناي .2

، که به ی آواییها و فراز و فرودهاکشیدن صدا با برخی زیر و بم :عبارت است از وازارکان آ

 (1ص ،272ج )مکاسب محرمه، .گویندمی1آن ترجیع

                                                           

ترجیع به معنای چهچه زدن نیست. بلکه به معنای تکان دادن صدا در حلق و حنجره است. گااهی انساان صادا را  بادون ترجیاع و  . 1

دهاد. ایان ترجیاع اسات. )مکاساب محرماه، دهد و فراز و فرودی به صدا مینی میکند و گاهی وسطش را تکایکنواخت از اوّل تا آخر ادا می

 (12س ،1ص ،272و ج1س ،12ص ،277ج

 27درس
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به با تکیه به صوت  هگاو ، زدنمثل حرف  است؛به نحو تکلّم  مطلب گاهبیان  توضيح:

باا  کاهکسایزناد. یاا که روی منبر، با تکیه به صوت حارف میمثل کسی نحو آواز است؛

اسات.) مکاساب  این معنای عاام غناا ؛خواندمی آواز کهکند. یا کودکی خودش زمزمه می

 ( 1، ص272ج محرمه،

ج، آواز به در استعماالت رای معنای دیگر برای غنا :)معناي عرفي( معناي خاص غنا .1

این  .شوداسلوب خاصّی خوانده میو  ، قاعده و قانونزیر و بم که بانحو خاص است. آوازی

، مغنّی یعنی خواننده ؛ست که معادل فارسی آن خوانندگی استاستعمال دیگر برای غناهم 

 گویند. )مکاسب محرمه،آواز بخواند خواننده نمیو که صدایش را بلند کند به هر کسیولی 

 (1ص ،272ج

ماثال   ؛عرفی است یخوانی مفهومخوانندگی و آواز زیرا ؛این معنا نزد مردم روشن است

کند. صدق میهم با اینکه غنای به معنای اوّل بر اذان  ؛گویدخوان نمیآواز کسی به مؤذّن،

خاوان خواناد، آوازباا زمزماه مای یاا کسی که قرآن را باا صاوت معماولی همچنین مردم

کند، اما معنای اوّل بر این نحو خواندن صدق نمی ،غنای به معنای دوّمراین بنابگویند. نمی

چون دارای ترجیع است. پس این دو معنا به این کیفیّت قابل تفکیك  ؛کندبر آن صدق می

 (3ص ،272ج است. )مکاسب محرمه، هماز 

 ( 3ص ،222ج . )مکاسب محرمه،استمحل بحث است غنای به معنای دوّم آنچه 

شود، امّاا در اساتعمال رایاج اگرچه به معنای لغوی هم استعمال می ،لیل اینکه غنابه د

قدر در بین مردم و یعنی این معنای دوم، آن شود؛جز معنای دوّم به ذهن متبادر نمی، عرف

رود، ذهن مساتمع اصاال  باه آن که وقتی این کلمه به کار می استعماالت مردم رایج است

 (2، ص223ج شود. )مکاسب محرمه،یمعنای اصلی متوجّه نم

 



 131 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 .نيست ي به معناي دومغنا كه متقوّم مفهومقيودي 

برای اینکه این معنا قابل تمییز باشد و بتاوانیم در ماوارد مشاکوك آن را جادا کنایم، 

 )مکاسب محرماه، کنیم.این قیود را از غنا سلب می و کنیمبعضی از قیود سلبی را بیان می

 (1ص ،223ج

آوازخوانی و صدق معنای غناء، متقوّم به صدای خوب نیست. بعضی از  : نيكو صوت .2

ها صدایشان خوب است، بعضی صدایشان متوسط و بعضی صدایشاان باد اسات. آوازخوان

 (1ص ،223ج ولو صدا بد باشد. )مکاسب محرمه، ،کندخوانی بر همه اینها صدق میآواز

هاای موسایقی، ماالك و منااط ا دستگاهانطباق بهاي موسيقي: انطباق با دستگاه .1

که از حنجر  انساان خاارج صدق و عدم صدق آوازخوانی نیست. به خاطر اینکه هر صوتی

یعنی هر صادایی کاه  ؛ولو غناء هم نباشد، با یکی از مقامات موسیقی همراه است ،شودمی

 است.ی موسیقی هایکی از دستگاهداخل در حتما   (غنای به معنای اوّل) داردمدّ و ترجیعی 

ماالك،  پاس. است های دستگاه موسیقیی از مقامیکبر اساس زاده مؤذّناستاد اذان مثال  

 (12ص ،222ج های موسیقی نیست. )مکاسب محرمه،انطباق با دستگاه

مقوّم معنای غنااء طارب انگیاز باودن نیسات. . اطراب به معناي طرب انگيز بودن: 3

 (1ص ،221ج )مکاسب محرمه،

 سه معنا برای طرب بیان شده است: توضيح:

 است.( طرب به معنای فرح یا شدّت فرح الف

شاود. که در انسان از فرح یا از حازن حاصال می( طرب به معنای حالت خفتی استب

احسااس  شود، یاك حالات سابکی و خفتای در خاودوشحال میانسان وقتی خرسند و خ

ای غمگاین انسان از یك حاد هکند. عین همین خفّت در حالت حزن هم هست. وقتی می
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به این حالت  ؛کنداحساس می تابی و ناآرامی در خوداز قبیل بیشود، یك حالت خاصی، می

 گویند. خفّت و ناآرامی طرب می

مشاترك باین فارح و  ،طرمب، مخصوص فرح است، اما بنابر معنای دوم ،در معنای اول

 حزن است. 

البته نه هر خفّتی، بلکه آن حالت  .شودمیآن خفّتی است که در روح حاصل  ،( طربج

قراری ناشی از فرح باشد یا ناشی از خواه این بی ؛گویندقراری را طرب میاوج ناآرامی و بی

 (3ص ،221ج حزن. )مکاسب محرمه،

انگیز بودن نیست. چاه طمارمب باه معناای مفهوم غناء متقوّمِ به اطراب به معنای طرب

بار  باشاد؛تاابی قاراری و بایبه معنای حالتِ بی یا ح و حزناعمّ از فر و چهخصوصِ فرح 

 اعمّ از اینکه مطرب باشد یا مطرب نباشد.) مکاسب محرماه، ،کندآوازخوانی غناء صدق می

 (1ص ،223ج

واضح در مورد اطراب فعلی نیز گاهی ندارد. و و آوازخوانی اطرابِ شأنی دارد،  غنا گاهی

ورد. بسیاری از آوازها کاه انساان بارای آبه وجود نمی خیلی از موارد اصال  طربی که است

اطرابِ شأنی هم  .کندخواند، نه در خود او و نه در دیگری هیچ طربی ایجاد نمیخودش می

انساان  و گاذاردا ار ها هست که ممکن است در دل کند، خیلی از انواع خواندنایجاد نمی

است که در ا ر شدت فرح یا حزن ایجاد آمدن غیر از آن خفّتی خوشش بیاید، امّا این خوش

 این حالات اطاراب در آن نیسات. ،کندشود. پس با اینکه غنای عرفی بر آن صدق میمی

 (1ص ،221ج )مکاسب محرمه،

خاوانی در مجاالس لهاو و فساوق باا آواز :. متناسب با مجالس اهل لهوو و فسووق1

غزلی از حاافظ  شخصیاست آوازخوانی در غیر مجالس لهو و فسوق تفاوتی ندارد. ممکن 

در مجلاس  هماین شاخص ممکان اسات و شنوندگان به عالم معنا توجّه کنناد و بخواند
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برقصند. بناابراین مقاوّم  و کف بزنند و دیگراندیگری همین آواز و همین غزل را بخواند 

معنای غناء این نیست که مخصوص مجالس لهو و فسوق یا متناسب با مجالس لهو باشد. 

 (1ص ،223ج رمه،)مکاسب مح

کاه هماان -که از حنجر  انساان خاارج بشاودهر صدایی :.  نظم موسيقايي داشتن5

خاارج از یکای از اشاکال  -مدّ و ترجیع داشاته باشاد و بر آن صدق کند معنای لغوی غنا

موسیقایی نیست؛ لکن نظم موسیقایی چیز دیگری است. نظم موسایقایی ایان اسات کاه 

پایش  روال صحیح آن تا آخار آواز و به مقامی شروع کند و را طبق دستگاه یکسی آهنگ

آن را کناد، اهال موسایقی که اگر خالف این رفتاار  گویند نظم موسیقاییاین را می ؛دبرب

در موسایقیِ ایرانای  :های مختلف، متفاوت استشمرند. البته این مطلب در عرفزشت می

یکسان  مقامات در همة دنیا چند؛ هردیگر است گونهبهدر موسیقی عربی  و به یك صورت،

امّا نظم موسیقایی در جاهاای مختلاف،  .، آوازها از این مقاماتِ گوناگون خارج نیستاست

متفاوت است. پس نظم موسیقایی غیر از این است که این آهنگ و آواز بر بخشی از ایان 

 کند. های موسیقی تطبیق دستگاه

دو  سیقایی داشته باشد. ممکان اسات کسایمتقوّمِ به این نیست که حتما  نظم مو غنا 

شود بر طبق ضاابطه و نظام و میازان خواناده و که گفته میآواز بخواند: یکی آوازی گونه

. یعنی از آن نظم موسیقایی خارج شده است ؛است گویند خارج خواندهکه می دیگری آوازی

 (1ص ،223ج ،)مکاسب محرمه نیست. هم جزو مقوّمات حدّ غنا نظم موسیقایی بنابراین

 ؛این نیست که حتما  با ساز همراه باشد شرط صدقِ غنا :. تقارن آواز با آالت موسيقي6

شاود. بدون چنین آوازی نواخته نمی -نه همیشه  -همچنان که این آالت موسیقایی غالبا  

گااهی برند. البتاه کار میبرند، آنها را با آواز بهکار میکسانی که آالت موسیقی را بهبیشتر 

 (7ص ،222ج مکاسب محرمه،. )شودهم از آنها بدون آواز استفاده می
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تواند با کالم متوقف بر داشتن کالم نیست. غناء می صدق غنا :. مقارن بودن با كالم7

خواند، گاهی طبق ایان ؛ یعنی همین شخصی که آواز میباشد بدون کالمتواند و میباشد 

بدون اینکه کالمی باا آن هماراه  ،کندقط زمزمه میگاهی هم ف و خواندآواز شعری را می

 (7ص ،223ج باشد. )مکاسب محرمه،

 غنا، ممکن استندارد.  در مفهوم غنا باطل بودن کالم هم دخالتی :. باطل بودن كالم1

 اگارکناد. بناابراین صدق مای خوانی و غنادر هر دو صورت آواز .باطلیا کالم حق باشد، 

حادیث ، گوییم، شعر خوبخوانی میشیو  خاصی که به آن آواز و هاکسی با همین دستگاه

ست. خواند، آن هم غنابانگیز شعر باطل و شهوتهم  اگر و ستخواند، این غناب اینوحه یا

 (7ص ،223ج )مکاسب محرمه،

ینها نیست. بنابراین مراد متقوّم به ا مفهوم غنا ست واخصّ از مفهوم غنا همة این امور،

، خوانیهاالت، همین چیزی است که ما در فارسی از کلمة آوازخوانی یا آوازدر استعم از غنا

 (7ص ،223ج . )مکاسب محرمه،فهمیم، میبا این خصوصیّاتی که ذکر شد
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 (11فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 غنادهم: گفتار هف

 مبحث دوم: حرمت غنا

حرام اسات.  ،باشد هللعن سبیل ا که مضلدر صورتیخوانی، که عبارت است از آواز غنا

، مضل است. یك غنا که غیر لهوی این دو گونه غنا داریم: یك غنا، غنای حالل استبنابر

 (1ص ،221ج غنای حرام است و آن عبارت است از غنای لهوی مضلّ. )مکاسب محرمه،

 توضيحي در مورد قيود مؤثر در غناي محّرم:  

  . ملهي بودن 2

که انسان را سرگرم کند و از امری غافل نماید. )مکاساب آن چیزی :ست ازلهو عبارت ا

 (  2ص ،212ج محرمه،

بلکه لهوی که موجب اضالل مردم باشد،  ،توان گفت هر لهوی حرام استالبته نمی

 (12ص ،212ج حرام است. )مکاسب محرمه،

دارد،  فتاری و نگرانیگر ااشتغال ذهنی دارد یا مصیبتی بر او وارد آمده، ی کهمثال  انسان 

شود. یا با تماشای فیلمی از آن ناراحتی و خیاالت غافل می ه،سرگرم شدشنیندن آوازی با 

این آهنگ و فیلم لهو است، اماا حارام نیسات. )مکاساب  .شوداز چیزهای دیگر غافل می

 ( 2ص ،212ج محرمه،

 22درس 



 132 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 هلل. اضالل عن سبيل ا1

عمال  یا اعم از انحراف از عقیده ؛یم استاضالل به معنای گمراه شدن از صراط مستق

 (3ص ،211ج صحیح. )مکاسب محرمه،

لت یعنی انسان را نسبت به معارف دینی دچار تردید و شبهه کند و حا اضالل اعتقادي:

. وجاود داردورد کاه در بسایاری از ماواردِ غنااء، ایان معناا تفاوتی در انسان به وجود آبی

 (1ص ،221ج )مکاسب محرمه،

چاه  ؛شاودبه تدریج ذهنیّات او عوض مای و شودکسی سرگرم به این مالهی می مثال 

-های روحی و فکریبراساس گرایشافتد، وقتی انسان در حالت عادی است، بسا اتفاق می

و گارایش روحای و  ای دینی سر و کار دارد و یاك عقایادو با فض مؤمنینبا مسجد، اش 

عاوض آن عقایاد شاد، باه تادریج غرق لهوی  امور وقتی درو نسبت به دین دارد  فکری

در  و پس اضالل عن سبیل اهلل یعنی اضالل در اصول .کندانسان را منحرف می و شودمی

 (11ص ،221ج )مکاسب محرمه، عقاید.

 در او، یاا دیعنی انساان را باه محارّم وادار)اضالل در عمل و در فروع (:  اضالل عملي

در حقیقات یکای از خطارات بازرگ غناا و ورد. آوجود ه مباالتی نسبت به گناه بحالت بی

تفاوت نسبت به گناه بیو  ،اعتنابت به حقایق بینسرا همین است که انسان  موسیقیِ مضل

 (1ص ،221ج )مکاسب محرمه، .کندمی

 نكاتي در مورد اضالل:

 اضالل در غنا نحوه الف(

 به سه نحو باشد: ممکن است ضالل غنا
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که مضمون آوازی، انسان را به مانند این ؛شودوجب گمراهی مضمون کلمات آن م -یك

دارد یا موجب شود اعتقادات حجابی بکشاند، یا اینکه از عمل خیری باز خواری یا بیشراب

 (1ص ،221ج حق جایشان را به اعتقادات باطل دهد. )مکاسب محرمه،

گی کاه اختصااص باه مثل آهن وادارد؛که انسان را به گناه  باشدای گونهآهنگ به -دو

 کند. )مکاساب محرماه،رقص محرّم داشته باشد. یا آوازی که انسان را به شهوت وادار می

 (1ص ،221ج

ماثال  در خوانناده  ؛اوضاع و احوال و شرایط گوناگون دیگر موجب اضاالل اسات -سه

وضع با  باشد کهمانند اینکه خواننده، زنی  ؛کندخصوصیّتی است که إلهاء عن سبیل اهلل می

آهناگ  شآفرین نباشد یا لحن و آهنگاشعارش گناهچند هر ؛شودموجب گمراهی  حالشو 

است که خواندن او موجب تحریك شهوت  ایگونهبهامّا چون خصوصیّت او،  .معمولی باشد

 ( 1ص ،221ج شود. )مکاسب محرمه،و افتادن به گناه است، موجب اضالل می

 نه فعلي معيار در حرمت، اضالل شأني است  ب(

ممکان ی نه؛ چراکه دیگر برایامّا برای کسی مضلّ عن سبیل اهلل است،  یآوازگاهی 

بارایش  و این چیزها در او ا ر نگذارد یا اینکه زیاد شنیدهباشد و مراقبتش زیاد و  تقوا است

بناابراین  یا به دلیل دیگاری باشاد. .باشد؛ یعنی برای او مهیج و محرك نباشد عادی شده

 گونه افراد مختلف است؟ ند. آیا حکم غناء نسبت به ایناتلفافراد مخ

توان . نمیتفاوتی نیستدو حالت این در شمول حرمت نسبت به این دو شخص و بین 

در مورد کسی که فعال   حرام وکند، گفت که اضالل در مورد کسی که فعال  تحقّق پیدا می

 (1ص ،221. )مکاسب محرمه، جحالل استکند، تحقّق پیدا نمی
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 نيست:دخيل كه در معناي غناي محّرم قيودي 

ماالك نیسات، بلکاه  نه تنها مقوم مفهوم غناا ،انگیز بودنطربانگيز بودن: . طرب2

بارای انساان از شانیدن غناا خفّتای کاه  و یعنی این حالت نفسانی ؛هم نیست حرمت غنا

در نفس انسان بیش  شود، مطلقا  مالك حرمت نیست. گاهی دیدن بعضی مناظرحاصل می

کند کاه گاهی بعضی مناظر حالت حزنی ایجاد می کند ومیطرب ایجاد  غنا ،حالت فرحاز 

 (12، ص311ج انگیزی تأ یرش بیشتر است. )مکاسب محرمه،از هر غنای حزن

 کاه اوکناد را از حال طبیعای خاارج مای ش چنان مستمعاروضهبا خوانی روضهگاهی 

شاود و ای تعریاف مایلطیفاه گاهید. این همان طمرمب است. یا زنمی خودش رااختیار بی

پاس . خنددتواند خود را کنترل کند و به شدت میگذارد که نمیچنان روی شنونده ا ر می

نه خود این طرب حرام است، نه به طریق اولی صوتی که چنین حالتی را ایجاد کند، حارام 

 (2ص ،311است. )مکاسب محرمه، ج

 ،312ج )مکاساب محرماه، .ریتمِ تند شاخص غنای محرّم نیسات اشتن:. ريتم تند د1

 (7ص

چه نباشد و  و قصد تفریح باشدبه چه  ،شنیدن آنلهوی شد،  اگر غنا. قصد تفريح: 3

 ،311ج ، حرام است. )مکاسب محرمه،نباشدچه  و چه به قصد پرکردن اوقات فراغت باشد

 (2ص

که عبارت  غنادهند  ی از عناصر تشکیلاگر یک در لهويت: تأثير غنا . شدت و ضعف4

. بنابراین، کمتر یا بیشتر استحرام غنا است از صوت، کالم و خواننده، موجب لهو شد، این 

تأ یر داشتن یکی، یا تأ یر نداشتن دیگری، تأ یری در آن مجموع محصّل ندارد. )مکاسب 

 (2ص ،311ج محرمه،
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غناا و  ه؛ چه خواننده با انگیازاستمحرّم شد، بااگر غنای لهوی  . عدم تأثير انگيزه:5

 (2ص ،311ج . )مکاسب محرمه،لهو بخواند و چه بدون آن

 مرجع براي تشخيص مصداق غناي حرام از غير حرام 

یعنی بعد از آنکه به این  ؛با عرف است ،مثل سایر موضوعات ،تشخیص این موضوع 

ضلّ عن سبیل اهلل، تشخیص نتیجه رسیدیم که غنای محرّم عبارت است از غنای لهوی م

لهو مضلّ عن سبیل اهلل است یا  ،شودمصداق خارجیِ آن و اینکه آیا این آوازی که اجرا می

 عرفی است.  ینه، امر

گاهی عالوه بر تشخیص عرف )عرف عام(، تشخیص و احراز شخص مکلّف هم الزم 

لهوی  ،شخیص عرفتبه  یاست؛ مثال  اگر خوانندگی یا نوازندگی در دستگاه موسیقی خاص

داند که این غناء در همان اگر مکلّف نمی ،کندانسان را به گناه تشجیع  باشد ومضلّ 

یعنی در تطبیق مصداق خارجی با آن موضوع که عرف تشخیص داده،  ،دستگاه است یا نه

اینجا طبعا  تشخیص با خود مکلّف است. اگر مکلّف تشخیص داد که این صوت  ،کندشك 

اگر  شود ومی برای همان موضوع محرم که عرف تشخیص داده بود، حرام مصداقی است

 (1ص ،317گذارد. )مکاسب محرمه، جشك کرد، بنا را بر حلّیت می

 است؟  ، مناط در حرمت غناصآيا صوت مرق 

باشاد.  1یکی از موارد واضح لهو مضلّ عن سبیل اهلل، صوتی اسات کاه شاأنا  مارقّص

 (3ص ،322ج )مکاسب محرمه،

 

 

                                                           
 آوررقص. 1
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 نكته

شاود. بلکاه ناشای نمای لهاویلهوی بودن، منحصرا  از آهنگ لهوی یا مضمون کالم 

 ،در اینکه صوتی لهوی یا غیر لهاوی باشاد ،شرایط و اوضاع و احوال، مالبسات و مقارنات

اگر کسی در مجلس دینی، غزلی از حافظ خواند و سپس همین غازل مثال   گذارد؛تأ یر می

های فسق و فجور اجرا کارد، در ماورد اول نان نامحرم و با برنامهرا در مجلسی با حضور ز

کاه  ای استگونهآنجا بهفضا  که؛ چراستااین آواز، لهوی مضل نیست، ولی در مورد دوم 

توان باه کالّ کشاور تعمایم داد؛ چاون رادیاو و . این مطلب را میشودمیآواز، آوازِ لهوی 

ای گونهبه فضای عمومی کشوراگر . لس خاصنه مجتلویزیون مربوط به کلّ کشور است، 

-باهو اگار  شود غنای لهوی و حرام، این میکمك کرد به لهوی بودن این آهنگ بود که

در هر دو اگرچه  ؛، غنای لهوی نیستکمك نکرد این غناء، به لهوی بودنای بود که گونه

 ( 2ص ،222ج . )مکاسب محرمه،باشد همان غناصورت 

فضا، فضای اسالمی  و المی که همه چیز در جهت دین و خداستمثال  در جمهوری اس

فضاای طااغوتی و  باا باه طاور عاام دینای اسات ،آحاد ملّتو  گیری دولتجهت و است

نسابت باه به تبع آن ماردم هام  که و حکومت فاسد و رجال حکومتی فاسق گریاشرافی

بودن یا لهوی نبودنِ این  در لهوی کند؛ یعنی فضافرق می اند،قید و الابالیبی مسایل دین

 ( 2ص ،222ج )مکاسب محرمه، .گذاردتأ یر می آواز یا این صدا

 وظيفه مكلف هنگام شك

سات یاا ی مضلّ امصداق غنای لهو ،خوانددانیم این آوازی را که آوازخوان میاگر نمی

 (2ص ،221ج گذاریم. )مکاسب محرمه،می را بر حلّیت غنا ، بناهن
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 لهمسئ 

 ع((محرم در تالوت قران و مراثي امام حسين  ي. غنا2

هر آوازی که لهوی باشد، محرّم است. چه در آواز مر یه باشد، چاه تاالوت قارآن و در 

استخفاف و توهین باه قارآن اسات. )مکاساب  زیرامضاعف است؛ حرمت آن  ،مورد قرآن

 (2ص ،223ج و 1ص ،222ج محرمه،

 محرم در مجالس عروسي ي. غنا1

فرقی بین مجلس عروسی و غیر عروسی نیست؛ یعنای اگار در مجلاس  در حرمت غنا

امّا اگر غنایی  .عروسی هم غنایی بخواند که لهو مضلّ عن سبیل اهلل باشد، این محرّم است

 ،221ج خواند که لهو مضلّ عان سابیل اهلل نیسات، حارام نیسات. )مکاساب محرماه،می

 ( 11ص

  .شودحرم نمي. استمتاع مرد از همسرش باعث حلّيت غناي م3

حارام بخواناد،  یبه اینکه او برایش غناا ،شودخود متمتّع چنانچه مرد بخواهد از زوجة 

 (1ص ،321ج جایز نیست. ) مکاسب محرمه،

 (3ص ،212ج )مکاسب محرمه، .از گناهان كبيره است غنا. 4
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 (13فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 غنادهم: گفتار هف

 حكام غنامبحث سوم: ا

 (1ص ،212ج حرام است. )مکاسب محرمه، حضور در مجلس غنا .1

مکاساب حتّی اگر در آن مجلس هم حضور نداشته باشاند. ) .حرام است استماع غنا .2

 (1ص ،212جمحرمه، 

حرام نیست. مگر اینکاه آنچاه اجارا  ،به معنای فراگیری قواعد آن تعلیم و تعلم غنا، .3

بلکه  .ها نیست باشد که این مطلب مربوط به فراگیری دستگاهمضلّ عن سبیل اهلل ،کندمی

 هاست. مربوط به ایجاد آهنگ

گویند. های موسیقی که به آن مقامات میقواعد عبارت است از همین دستگاه توضيح:

که فرضا  اگر بخواهید در دستگاه شور یا هماایون آواز ها به این استیادگیری این دستگاه

 اشکال ندارد. چنین و چنان است. این یادگیری ،فرود آن یاد در آمد، اوج بگوینبخوانید، 

که این مقامات را فارا رسد. آن کسیبا یادگیری این مقامات، نوبت به تولید آهنگ می

ها را تهیه کند. غالبا  ایان ماوارد، یااد تواند یکی از این آهنگگرفته است، با ذوق خود می

سازد که ممکن اسات آهناگ و هنر خودش این آهنگ را میبلکه با ذوق  .گرفتنی نیست

 (3ص ،222ج لهوی مضلّ باشد یا غیر لهوی. )مکاسب محرمه،

 22درس 
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که غنای حالل یا موسایقی در صورتی ،شودخوانی دریافت میکه در ازای آوازمزدی .1

 اشکال ندارد. و اگر غنای حرام باشد مزد آن نیز حرام است. )مکاسب محرماه، ،حالل باشد

 (2ص ،321ج

 سؤاالتي در اين زمينه

 حرام بدانیم؟را خاصی از آن  . آیا صحیح است غناء را حالل و شعبه1

که چناین ؛ چرا "غناء حالل است"که  کرد تعبیر نباید چنیناشکال ندارد. البته  جواب:

 حارام اسات. ،دارد چنین خصوصایّاتی یی کهغناگفته شود است. بلکه  کنندهگمراه تعبیری

 (7ص ،311ج اسب محرمه،)مک

ای در پی گری در جمع مردان غناء بخواند و از نظر عرف مفسدهزنی بدون عشوهاگر . 2

 نداشته باشد، حکمش چیست؟

ماردان بیگاناه و ناامحرم  ،چنانچه خوانندگی زن در جمع مردان که طبعا  ماراد ب:جوا

که هم  استی محرم ریبه و افتادن در گناه شود، غنای لهو ،است، موجب تحریك شهوت

 (2ص، 321ج ،برای خواننده حرام است و هم برای شنونده. )مکاسب محرمه

 دو نكته نسبت به سؤال  

چگوناه  ؛ناپذیر اساتتقریبا  تحقّقشرط عدم تحریك شهوت که در سؤال فرض شده، 

هایشان متوجّه پروردگار باشد و ذکر مردها دلو  بخواندآوازی  ،صداخوشممکن است زنی 

عادتا  چنین چیزی تحقّاق  و بعید استاین خیلی  ای برایشان ایجاد نشود.بگویند و مفسده

، حرام نیست. امّا چرا انسان حکم باه عادم یافتتحقّق کننده شرط سؤال. بله اگر یابدنمی

 افتد. اتفاق نمی طور طبیعی و عادیبه کهبدهد  حرمت چیزی

د، گری نکناگر عشوه ؛ به این معنا کهاست فتهرگری به کار تعبیر عشوه در سؤالضمنا  

گری گاهی ممکن است آن زن عشاوه ؛که چنین نیستحالیدرانگیزی نخواهد شد. شهوت
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گری نیسات، تحریاك کند. پس مالك، عشاوهشهوت  نکند، امّا در عین حال تحریك هم

 (2ص ،321ج شهوت است. )مکاسب محرمه،

 صوت یا فیلم چه حکمی دارد؟. گوش کردن به صدای زن از طریق ضبط 3

 نیست.حرام  در غیر این صورتحرام است و  ،چنانچه صوت، صوت لهوی باشد جواب:

 که؛ چراخواندکند با آن زنی که در حضور مرد میصوت زن خصوصیتی ندارد. این فرق می

شناختن و نشناختن آن زن هم تاأ یری در حکام نادارد. )مکاساب  .شوداز نوار پخش می

 (12ص ،321ج محرمه،

سرایی زنان که مستلزم رسیدن صدای آنها به نامحرم است، چاه خوانی و مر یه. نوحه1

 حکمی دارد؟

خاوانی چه غناای عرفای کاه آواز نیست؛ فرقی بین اقسام غنادر مناط حرمت،  جواب:

. منااط حرمات ایان ... استوخوانی خوانی و روضهاست و چه غنای لغوی که شامل نوحه

اگر باه ولی حرام نیست.  به خودی خودی باشد، و الّا صوت ممدود مُرجَّع زن، است که لهو

یا جهات دیگر، این صدا جنبة لهوی برای آن مساتمع پیادا  مثل زن بودن خواننده، جهتی

 (3ص ،322ج شود. )مکاسب محرمه،میحرام کرد، 

ن داخل یا . اجرای کنسرت توسط خوانندگان زن در جمع زنان یا در جمع زنان و مردا1

 خارج کشور چه حکمی دارد؟ 

شود، در اینجا ضعیف مرد ایجاد می برایزن  یخواندر تكمعموال  که آن حالتی جواب:

است؛ یعنی آن مناط حرمتی که در آنجا وجود داشت، آن حالت تحریك شهوت و ریبه، در 

 دهندشان میآید. گاهی در تلویزیون نبه وجود نمی و جمعی ضعیف استهای دستهخواندن

گام  اندر صادای مارد اند و صدای زنانایستاده ای مردعدّه کنارای زن با حجاب عدّه که

خواند، در اینجا وجاود میآن خصوصیت صوت زنی که تنها در مقابل مردها  . بنابرایناست
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د، شوچنین باشد، اشکال ندارد. بله، اگر آن هم موجب تحریك شهوت و ریبه ندارد. اگر این

 (12ص ،321ج . پس امر دائر مدار آن مناط است. )مکاسب محرمه،استهم حرام آن 
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 (14فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 گفتار هجدهم: آالت لهو و موسيقي

 رود:کار میه موسیقی در محاورات عمومی به دو معنا ب تعريف:

کاه مساتمع از آن خوشاش ایبه گوناه ،موسیقی عبارت است از فن ترکیب اصوات .1

هایی که باه های صدا و شدّت و ضعفکیفیّت زیر و بم ،که در آنبیاید. بنابراین هر صوتی

گویند؛ چاه ، به آن موسیقی میدشود که مستمع از آن لذّت ببرموجب شود، صوت داده می

بلبل یا  نغمهمثل ؛ از حنجر  انسان خارج شود، چه از آالت موسیقی و چه از حنجر  حیوانی

-ی ایجاد میو شدّت و ضعف ،ای در کالم معمولی خود زیر و بمقناری. حتی گاهی گوینده

 (3ص ،311ج شود. )مکاسب محرمه،موسیقی میتبدیل به که  کند

ند، همان صداهای برخاستة از کنبرای موسیقی ذکر می دیگری که در عرف . معنای2 

 (1ص ،311ج . )مکاسب محرمه،سازهاست

طاور نه اینکاه کسای فقاط باه، صدای متعارف خود آن ساز است. البته مقصود از صدا

این است  مراد از صدای سازبزند. بنابراین  ها و تارهای آن زخمه و مضرابسیمنامنظم به 

 (7ص ،222ج ) مکاسب محرمه، .این را بنوازدای ای حرفهکه نوازنده

 معيار حكم حرمت آالت موسيقي:  

 32درس 
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که موجب انحاراف  الت موسیقی، صوت لهوی مضلّ عن سبیل اهلل نواخته شوداگر با آ

صادایی  مثل ،که به اصطالح ضاللت عملی است شود، یا افتادن در گناه فکری و عقیدتی

 کند، این موسایقی حارام اسات.کند، یا انسان را از عمل واجب غافل شهوت  که تحریك

 (12ص ،313ج )مکاسب محرمه،

 در حرمت آالت موسيقي  "الس لهو و فسق و فجورمناسب مج"قيد  

کاه معماوال  آنچاه اما با توجه به این .لْ بودن استمعیار در حرمت موسیقی، لهوی مض

یاا باه  ،توان گفت صوت لهاویمناسب مجلس لهو است، صوت لهوی است، بنابراین می

البته تشخیص  صوت مناسب مجالس لهو، اگر از سازها تولید شود، حرام است. ،تعبیر دیگر

 ( 11ص ،313ج آن با عرف است. )مکاسب محرمه،

 برخي مصاديق لهو محرّم: 

 این آالت، محرك شهوت باشد. صدای. 1

کار یعنی این صدا طوری باشد که انسان را به  ؛. محرّك و موجب انجام حرامی باشد2

 حرامی وادارد.

ترك جهاد،  جاذبه صوت باعث مثال  ؛داردکه انسان را از انجام واجبی باز می.  صوتی3

 این صوت جزو همان لهو محرّم است.   ... شود.طلب رزق، تحصیل علم و

از را  اوو  کندبه دین را به انسان القاء میمباالتی هایی که حالت بی. اصوات و آهنگ1

 ،311ج ست. )مکاسب محرمه،مصداق لهو مضلّ عن سبیل اهلل ا ،کندفضای دین خارج می

 (1ص

مصداق اتمّ و اظهر صوت لهاوی مضالّ عان سابیل اهلل  ؛ این صوتوت مرقّص. ص1

 (12ص ،312ج . )مکاسب محرمه،است
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به  نسبت مباالتیکه فضا را به سمت بیتوان گفت: هر آهنگ و صوتیبه طور کلی می

 به تکلیف شرعی بکشاند، حرام است.  توجهیبیدین، گناه و 

فضا، فضای گستر  امواج تلویزیاونی اسات و  شود، اینپخش در تلویزیون  یآهنگ اگر

اش به همان اندازه است؛ یعنی تأ یر شأنی آن در این دو شود، طبعا  گسترهاگر در اتاق اجرا 

م نباشد، امّا وقتای گساتر  احرنقطة مشخصی کند. ممکن است یك چیزی در جا فرق می

یزیاون هام صادای ایان آالت گرچه در رادیو و تلو ،بنابراین .شودعظیمی پیدا کرد، حرام 

نفس مالحظة امشکال این آالت، فضا را  که؛ چرا، نباید امشکال اینها دیده شودشودپخش می

باید به همین اندازه جلویش را  . بنابراینیعنی در ایجاد فضای لهو تأ یر دارد ؛کندلهوی می

 (7ص ،311ج گرفت. )مکاسب محرمه،

محارّم اسات. )مکاساب  ،کرد، ایجاد لهو حوبه هر ن معیار این است که این صوت پس

 (7ص ،311ج محرمه،

 نكته: 

بالفعال چناین آ ااری  شانوندهدر امور ذکر شده شأنیت است. یعنی لزومی ندارد معیار 

یا بازدارنده از انجام واجب یا باعاث  ،شهوت محركبلکه اگر طبیعت این آواز  .داشته باشد

 (1، ص311ج مه،. )مکاسب محراست، حرام باشدبر محرّم 

 اي از مصاديق بارز غير لهوينمونه 

مضلّ عن سبیل اهلل باشند یا صوتشان لهوی باشد. همه جا چنین نیست که این آالت، 

 زنند، یا ضربیکه در میدان جنگ میی مثال  طبل یا شیپور ؛مواردی هم قطعا  لهوی نیست

مرشاد  به ایان ضاربباستانی هم  این ورزشو انتظام که قوام  ،زنندها میکه در زورخانه

 (1ص ،327ج لهوی نیست. )مکاسب محرمه، این اصوات ،است
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 خريد و فروش آالت لهو و تعليم و تعلّم آن 

بین موسیقی محلّل و محرّم است، سااختن آنهاا حارام  آالت لهو از آالت مشتركاگر 

 (1ص ،312ج نیست. )مکاسب محرمه،

حارام و باطال  ،از آن شود، در این صورت معاملاه بله، در جایی که شرط استفاد  حرام

 (1ص ،322ج است. )مکاسب محرمه،

است؛ زیرا های لهوی مضّل است، حرام چنانچه به وسیلة آهنگ ،تعلیم و تعلّم این آالت

از نوع  ،دهدکه با آن تعلیم میتئوریك. لذا اگر این موسیقی نه عملی است،در اینجا تعلیم 

م و تعلم حرام است. البته نه از باب اینکه تعلیم حرام است، بلکه از باب این تعلی ،حرام باشد

 اینکه خود این عمل حرام است. بنابراین تعلیم و تعلّم فی نفسه حرام نیست. 

یعنی چنانچه به  ؛الت و سایر معامالت هم تابع همین مطلب استآخرید و فروش این 

بین محرّم و محلّل است که  الت مشتركمثل بقیة آ ،شودعنوان آالت مشترك فروخته می

داناد ، اشکال ندارد. ولی اگار مییستحرام در آن ن هحرام یا قصد استفاد هاگر شرط استفاد

که این بیع اعانت و کمك بار آن محساوب شاود، در صورتی ،حرام خواهد شد هکه استفاد

 (2ص ،322ج حرام است. )مکاسب محرمه،

 ترويج موسيقي 

ترویج محسوب  ،سازی کندو آن را عادی ،  موسیقی را در جامعه رایجکه پدیدهر چیزی

 یکه در زمان ما موسیقی لهوی بر غیر لهوی غلبه دارد، بایاد جلاو. با توجه به اینشودمی

در جامعه گسترش نیز رواج پیدا کرد، حرام این امر در جامعه وقتی  زیرارا گرفت؛ ترویج آن 

 (1ص ،323ج . )مکاسب محرمه،یابدمی

های دانیعنی موسیقی ،در جامعه وجود نداشت ا مطلقموسیقی حرام  اگر زمانی رسید که

، آن شادغیر لهوی و حالل، بلکه مقرّب الی اهلل  آ ار هنری آنهاکه  یافتندمتدیّنی پرورش 
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وضع موسیقی  و نیست گونهوقت تشکیل آموزشگاه و نمایشگاه اشکال ندارد. اما امروز این

بر موسیقی غیر لهوی غلبه دارد. بنابراین  ؛ یعنی موسیقی لهوی مضلستوب انامطلکشور، 

 (11ص ،322ج موسیقی جایز نیست. ) مکاسب محرمه،ترویج در این شرایط 

 آيا تعليم و تعّلم موسيقي، از مصاديق ترويج موسيقي است؟ 

 ،و رایاج شادامّا اگر تعلیم و تعلّام شاایع . نیستموسیقی ترویج موسیقی، تعلیم و تعلّم 

دایر باشد و تبلیغات موسیقی  هایآموزشگاه در شهرهای مختلف، در هر خیابان شهر،مثال  

که موجب ترویج این حالت مسلّما  ترویج است و هر چیزی فراوان برای جذب جوانان شود،

 محلّ اشکال است.  ،موسیقی شود

کسانی هم کاه و حتی  ندارندسنگینی ولیت ئمسدر این زمینه ن کشور والئمسبنابراین 

. انادولئآیاد، آنهاا هام مسابه وجود می های مختلف، ترویجبا آموزشگاهکنند احساس می

 (3ص ،322ج )مکاسب محرمه،

  نمايشگاه آالت غنا 

در جامعاه، باا توجاه باه اینکاه  غناا ترویج موسایقی واین است که آنچه مسلّم است 

در معرض قرار  بنابراینارد، جایز نیست. های حالل غلبه دهای حرام آن بر مصداقمصداق

کناد. می صادقعنوان تارویج باطال ادوات موسیقی، دادن این آالت و تشکیل نمایشگاه 

 (2ص ،322ج مکاسب محرمه،)تشکیل نمایشگاه موسیقی جایز نیست. رو ایناز

 سؤاالت

ی نوازنااد، از ساایما. نمااایش دادن اباازار و آالت و سااازهایی کااه از آن موساایقی می1

 جمهوری اسالمی چه حکمی دارد؟ 
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سازی و ترویج این آالت است. با دادن این آالت در تلویزیون، نوعی عادینشان جواب:

یعنای جنباة  ،شاان غلباه داردکه استعمال لهوی اینها بر استعمال غیار لهاویاین توجه به

کااری کارد  نباید و و لهو است ،، بنابراین ترویج حرامحرامش از جنبة حاللش بیشتر است

شود. البته این عناوان  اانوی برای مردم کوچك و سبك  ، وکه محرّمات در جامعه عادی

 ( 1ص ،321ج عنوان اوّلی نیست. )مکاسب محرمه، ؛است

. نواختن و آموزش موسیقی لهوی و غنای لهاوی باه قصاد کارشناسای یاا آشانایی 2

 شاگردان چه حکمی دارد؟

؛ چه به قصاد به هر قصدی که باشد، حرام استاجرای موسیقی محرّم و لهوی  جواب:

 (1ص ،322ج . )مکاسب محرمه،تعلیم و چه تعلم و آشنایی

. حکم فراگیری موسایقی )آهنگساازی، نوازنادگی و خواننادگی( باه قصاد اساتفاد  3

شخصی در کنار سایر کارهای زندگی یا گذراندن اوقاات فراغات چیسات؟ )فارض کنایم 

بارای اساتفاده در خواهاد می دهد. بلکهین کار را انجام ای دیگران ادارد برنقصد  شخص

 خلوت خودش یاد بگیرد.(

چنانچه موسیقی لهوی محسوب نشود و مساتلزم تارویج هام نباشاد، اشاکالی  جواب:

 ( 1ص ،322ج ندارد. )مکاسب محرمه،

ای که در شنونده ایجاد گرایش به فرهنگ غارب به گونه ،. استفاد  از موسیقی غربی1

 حکمی دارد؟  کند، چه

موسیقی غربی با موسیقی غیرغربی، از لحاظ مناط حرمت، فرقی نادارد. منااط  جواب:

، ایان شودگرایش به فرهنگ غرب هم  موجباگر امّا  .حرمت در همة اینها یك چیز است

ای وجود داشاته باشاد کاه لهاوی یك عنوان  انوی است. اگر فرض کنیم موسیقی غربی
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کند، به ط حرمت در آن نباشد، امّا گرایش به فرهنگ غرب ایجاد نباشد، یعنی فی نفسه منا

 (2ص ،323ج خاطر این عنوان  انوی، حرام است. )مکاسب محرمه،

ها و ای، معرفی خوبهای تبلیغاتی و رسانهکه یکی از وظایف دستگاه. با توجّه به این1

باه ایان، اجارا، نماایش و هاست، با توجّه ها و نهی از بدیبدها به منظور تشویق به خوبی

پخش موسیقی حرام به قصد معرفی و باال بردن بینش مردم برای جلوگیری بهتر از مفاسد 

 بعدی چه حکمی دارد؟

شك حرام است. این انگیزه که ما بخواهیم مردم را به یموسیقی لهوی مضّل ب جواب:

 (3ص ،323ج رمه،شود. )مکاسب محنوع موسیقی حرام آشنا کنیم، دلیل بر جواز عمل نمی

همچون مقابلاه باا هجاوم  ،ترتوان مصرف موسیقی حرام را برای امری مهم. آیا می1

 ای جایز دانست؟ فرهنگی و سیاسی غرب برای مدّتی یا برای مردم منطقه

اینکه تصاوّر کنایم حرامای را مادتی در  ؛این تشخیص، تشخیص غلطی است جواب:

آن تهااجم فرهنگای  کنیم ورا جمع می از مدتی، آن، به خیال اینکه بعد رواج دهیمجامعه 

چناین نیاز گاهی بین اهل فرهنگ از خطاهای فاحش است. متأسفانه  ،گیردهم انجام نمی

 (1ص ،323ج . )مکاسب محرمه،شودتدبیرهای غلطی دیده می

. اجرای موسیقی حالل یا پخش آن از صدا و سیما در روزهای سوگواری چه حکمی 7

 دارد؟

شاب اگار ماثال   ؛گر عرفا  از این عمل، هتك فهمیده شود، مسلّما  حارام اساتا جواب:

در فرهنگ عمومی مردم، هتاك حرمات تلقّای شاود، ایان  آهنگی پخش شود کهعاشورا 

موسیقی حرام است. امّا اگر هتك حرمت تلقّی نشود، فی نفسه امر محرّمی نیست. اگرچاه 

مراسم دینی دور کنند. )مکاساب  ساحترا از  ، این چیزهاامکان داردکه بهتر است تا جایی

 (1ص ،323ج محرمه،
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شوند، باا برقاراری هدایت می از سوی بیگانگانکه . بعضی از رادیوهای فارسی زبان 2

کاه بیشاتر  کنندمیهای درخواستی اقدام به پخش آهنگ ،ارتباط با مخاطبان داخل کشور

 نظام اسالمی چه حکمی دارد؟ ها در شنیدن این آهنگ ؛مربوط به دور  طاغوت است

کناد کاه انساان آن را در جمهاوری چنانچه موسیقی لهوی اسات، فرقای نمی جواب:

موسیقی لهاوی  ؛اسالمی بشنود یا در غیرجمهوری اسالمی، در مسجد بشنود یا در خیابان

 (1ص ،323ج حرام است. )مکاسب محرمه،

نده یا نوار کاسات چاه حکمای های موزون به صورت زها همراه با آهنگ. ارائة نوحه2

   دارد؟

 ،ها و الحان موسایقییعنی منطبق بودن بر یکی از آهنگ ،موزون بودن رفصِ جواب:

عن سابیل اهلل  لکه مضمناط لهوی بودن آن است بلکه  .به هیچ وجه مناط حرمت نیست

رام در غیر روضه، حا و چه باشد، چه در نوحه و روضه باشد لهوی مضل ،باشد. اگر آهنگی

 شود که از حرمات خاارج شاود. )مکاساب محرماه،است. نوحه و روضه بودن موجب نمی

 (11و12ص ،317ج

 شود؟. آیا گوش دادن موسیقی به منظور مداوا موجب حلّیت آن می12

مانناد هاوا و آب  ،کنند موسایقی بارای زنادگیخیلی از عقالی عالم تصور می جواب:

و  رودها به کاار مایبرای بعضی بیماری ندنیست؛ هر چضروری است؛ این مطلب صحیح 

شود که موسیقی حالل شود. بلی استعمالِ این حرام در بخش است. ولی این دلیل نمیشفا

این خمر را استعمال  اگر بیماریمثل استعمال خمر برای مرض.  ؛صورت اضطرار جایز است

برای ایان شاخصِ دلیل بر حلیّت خمر نیست! معنایش این است که این عمل محرّم  کرد،

 (2ص ،222ج طور مطلق جایز باشد. )مکاسب محرمه،ه جایز است، نه اینکه ب خاص

 حکم واحد دارند؟ ،. آیا همة سازهای دستی و الکترونیکی، ایرانی و غربی11
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باودن  خیر، فرنگی یا ایرانی بودن، قدیمی یا جدید بودن، دستی یا الکترونیکای جواب:

 الت موسیقی یکسان است. )مکاساب محرماه،آیّت در همة مناط حرمت و حل ؛دفرقی ندار

 (12ص ،312ج

موسایقی اصایل ایرانای، حاالل اسات.  وکنند موسیقی فرنگی، حرام می گمانبعضی 

 (1ص ،313ج بلکه گاهی به عکس است. )مکاسب محرمه، ،که چنین نیستحالیدر

 . حکم زدن دایره در عروسی چیست؟12

چه ؛ روسی نیست؛ چون دایره از آالت موسیقی استفرقی بین عروسی و غیر ع جواب:

چاه در  ؛اگر کیفیت زدن آن، لهوی باشاد، حارام اساتلذا  .بدون حلقهو چه  دار باشدحلقه

و چاه غیار ، چه در عروسای باشاد باشد هوغیر ل و اگرچه در غیر عروسی  و عروسی باشد

 (3ص ،321ج ، حالل است. )مکاسب محرمه،عروسی

زنند، در مجالس عروسی با ظرفی مانند تشت یا قابلمه موسیقی میها . گاهی خانم13

 موسیقی با این وسایل چه حکمی دارد؟

ای های شیشه، ظرفکه هستند نیست. کسانی هیچ فرقی بین این وسایل و دف جواب:

، در این صورت زنندمی آنای روی با وسیله گذارند ورا با محتوای آب متغیّر پهلوی هم می

 و اگر آهنگ، آهنگ لهوی باشد، حرام است. این همان موسیقی است کند وی نمیهم فرق

جای آالت به آنچهاگر غیرلهوی باشد، حرام نیست. بنابراین فرقی بین آالت لهو حقیقی و 

 (1، ص321ج نیست. )مکاسب محرمه، ،شودلهو استفاده می
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 (15فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 دهم: رقصگفتار نوز

 معناي رقص و فرق آن با حركات ورزشي 

دهند. لاذا اگار بار رقص عبارت است از حرکاتی که بر اساس لعب و بازی به اندام می

مثل اجرای  نیست؛و هدف باشد، رقص  نظمِ دارای غایتبلکه بر اساس  ،اساس لعب نباشد

ات  یمناساتیك یاا اما رقص نیست. یا حرکا چه زیباست،اگرهای رزمی که در ورزش کاتا

اسات. )مکاساب  حرکاات لعب باودنمقوّم مفهوم رقص، . بنابراین ایی زورخانههانرمش

 (2ص ،321ج محرمه،

 رقصي حرام است كه مظهر لهو باشد 

حارام اسات. )مکاساب  ،بلکه آن رقصی که مظهار لهاو اسات ،هر رقصی حرام نیست

 (1ص ،21محرمه، ج 

 مصاديقي از رقص لهوي و غير لهوي 

ای که یکی گونهبه ،جلسة عروسی یا غیر عروسی زنانه به جلسة رقص تبدیل کردن .1

، این رقص محل اشکال است. لذا احتیاط واجاب پس از دیگری بلند شود و مفصال  برقصد

 31درس 
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 ،که مستلزم حارامحتّی در مجالس زنانه. )آنجایی انجام نگیرد؛ این است که این نوع رقص

بحث دیگری است؛ چه زن در باین زناان، چاه  ،ابل نامحرم باشدیا در مق ،یا مهیّج شهوت

که در مجلس این است که ا ر لهویت در آن بارز است، از مواردی ،پس .مرد در بین مردان(

این  ؛دنکه مجلس را به مجلس لهو تبدیل کنبه طوری اغراق کنند؛ زنانه در رقصیدن زنان

 . حرام است ،اشکال است و به احتیاط واجب محل

حرکتی کنند که اما اگر مثال  در مجلس زنانه به خواهر داماد یا خواهر عروس اصرار می

 کند، امّا این رقص حرام نیست. رقص هم صدق میبا اینکه کند و بنشیند، 

تر اسات؛ چاون رقاص زن در مجاالس رقصیدن مرد در مقابل مردان روشنلهویّت  .2

خیلی جنبة لهویّات آن محساوس  که وسی،به خصوص در مجالس عر ؛است متعارفزنانه 

 امّا رقصیدن مرد در بین مردان، از مصادیق لهو است. .نیست

هاایی کاه بیاان از مصادیق لهو است، مثل همان مثال طور قطعبهبنابراین رقصی که 

مثل رقص زن در مقابال  ،که از این قبیل نباشدهاییصقاما راست.  حرامبنابر احتیاط  ،شد

صدق عناوان  ای کهگونهبه ،رقص زن در مجالس زنانه همچنینست. نیضلّ لهو م ،شوهر

 (1ص ،321ج اهلل العالم. )مکاسب محرمه،، وحرام نیست ،لهو نکند

 نكته 

که مستلزم حرام یا مهیّج شهوت یا در مقابل نامحرم باشد، حرام است. )مکاسب رقصی

 (1ص ،321ج محرمه،
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 (16محرّم ) فصل چهارم: معامله با عمل

 گفتار بيستم: كمك به ظالم 

 کمك به ظالم دو فرض دارد:

 كند: كه ميكمك به ظالم در ظلمي .2

چه کمك مستقیم  ؛حرام است ،کمك به ظالم محسوب شود ،عرف از نظرکه هر چیزی

شالق  مثال  ،کندبه او کمك  را شالق بزند و کسیفردی  ظالمی بخواهدکه مانند این ،باشد

و چاه  ،دارد تا او کتك بزند. این کمك مستقیم اساتدهد، یا این مظلوم را نگهش به دست

باه او شما  و شودتشنه ، شاظالمانه کاردر ا نای ظالم مثل اینکه  ؛کمك غیر مستقیم باشد

 دهد. و به ظلمش ادامه  نشیندفرو  اشتشنگی تاآب دهید 

کشاتن ؛ مثل تبلیاو بارای است کمك تبلیغاتیهای متداول و رایج امروزی، از مصداق

راهنماایی کشایدن او را نقشاه  باو دیگری  باشدترور  در فکرکسی مثل اینکه یا  شیعیان.

 . این هم کمك به ظالم است.کند

 ؛کار ظالم را توجیاه کناد و دیگری را بگیرندای بخواهند جلوی ظلم عده همچنین اگر

چاون  ؛شاودینها معونه محساوب میهمة ا. )ع(قتل حضرت سیدالشهداء به جوازفتوا مثل 

 ( 2ص ،117ج ،داند. )مکاسب محرمهاینها را کمك به ظلم می عرف

 

 32درس 
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 نيستند  حاكماناميران و مراد از ظالم فقط  

کند که ظالم در محیط اجتمااعی ظلام کناد، مثال در حرمت کمك به ظالم فرق نمی

شاوهری  ه، مثلمحیط خانوادظالم، یا در محیط کسب و کار ظلم کند، یا در یا مدیر حاکم 

یاری کاردن  و... ؛ کندبه برادر یا خواهرش ظلم می کهبرادری  یا کندبه زنش ظلم می که

 (1ص ،112ج ،حرام است. )مکاسب محرمه ظالم در همه این موارد

 كمك به ظالم در غير ظلم .1

ظاالم  ،مدودر قسم مراد از ظالم در قسم اوّل، مطلق ظالم است. اما  ،بیان شدکه چنان

اگر بگوییم که اعانات ایان اشاخاص حتّای در  زیرانه مطلق ظالم؛  ،به معنای خاص است

هار کسای از که ممکن است هم خواهد ریخت؛ چرامباحات هم حرام است، نظام معاش به

 که پیشه و شیوه کار، ظالمی است این قسمزند. پس مراد از ظالم در ظلمی سر  در زمانی،

کسانی که کارشاان  سارقان ویا  .و عوامل و ایادیِ آنها اکمان جورح ثلم ؛است ظالمانهاو 

 (3ص ،112ج ،)مکاسب محرمه ، مگر به ندرت.زندغیر ظلم از آنها سرنمی و ظلم است

آنچه حرام است این است که کمك به نحوی باشد که یا مستقیما  باه ظلام او کماك 

 (2ص ،111ج ،. )مکاسب محرمهغیر مستقیمکند، یا 

کارهای او از طرف مردم موجّه  و ،در جامعه آبرومند ای به او کمك شود کهگونهبهال  مث

با او همکاری  کند. یا به نحویهای مالی کمكبه او یا اطالعات امنیتی به او کند. شود. یا 

معلاوم  ؛ چاونستقیم به ظلام نیسات. اینها کمك میابدشوکت او توسعه و که قدرت  کند

امّاا  .ظلام نکناد هرگازممکن اسات حتی کند. همیشه ظلم اطالعاتی  این دستگاهِ نیست

و شود کاه ایان تجهیاز و تقویات ظاالم و گساترش شاوکت موجب تجهیز این ظالم می

. این نوع کمك نیز حرام است. )مکاسب کندفراهم میبرای ظلم او را زمینه  ،حکومت ظالم

 (3ص ،111ج ،محرمه
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 (17م )فصل چهارم: معامله با عمل محرّ

 يكم: تصوير وگفتار بيست

 شود، یکی از مباحث مطرح در زمان ماستسازی میتصویر که شامل نقاشی و مجسّمه

 :شودمیدسته تقسیم چهار به  ،با توجه به ذی روح بودن یا نبودن آنکه 

 تصویر مجسّم و جاندار باشد. .1

 ولی غیر جاندار باشد. ،مجسّم .2

 مثل نقاشی انسان و حیوان. ؛اشدغیر مجسّم و جاندار ب .3

 نقش درخت و امثال آن. ؛ مثلغیر مجسّم و غیر جاندار باشد .1

 (1و2ص ،112ج ،)مکاسب محرمهحلیّت صورت چهارم واضح است. 

 ساخت، حفظ و خريد و فروش تصوير جاندار 

ه که با مالزماتی کاندارد، مگر آن اعمّ از مجسّم و غیر مجسّم فی نفسه، حرمتی ،تصویر

کاه مانناد تصاویری ؛که به خاطر این مالزمات حرام خواهد شاد، همراه باشد ممنوع است

یا صُاومری کاه در آن تهتّار جنسای  مواجه کندکفر و شرك ممکن است انسان را با خطر 

 ،111ج و7ص ،112ج ،)مکاساب محرماه ثل تصاویر زنان و ماردان عریاان.م ؛وجود دارد

 (12ص
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 لهمسئ

خودی خود حارام هبحتی از حیوان یا انسان با هیئت کامل، اشی، سازی و نق. مجسمه1

 . را ترویج کند فرهنگ ضد دینیاینکه مگر  ؛نیست

مثل مسیحیت و...   ،بازسازی تابلوهای هنری حتی اگر مربوط به سایر ادیان و. مرمت 2

ل که موجب باطآن به شرط ؛جایز است ،باشد )ع( و مریم یا مشتمل بر نقش حضرت عیسی

 (1222س ،االستفتائات بةیا گمراهی یا هر گناه دیگری نگردد. )اجو

که ترویج فرهنگ غیراسالمی نشود. وضاو و غسال شرط آنهب .. خالکوبی حرام نیست3

 (1222س ،االستفتائات بةصحیح است. )اجو هم آن

 مگر عنوان حرام دیگری در کار باشد.  ؛. معامله مجسمه جایز است1
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 (11فصل چهارم: معامله با عمل محرّم )

 دوم: رباوگفتار بيست

نقل شاده  )ع(از ضروریات دین است. از امام رضاز گناهان کبیره بوده و حرمت آن ربا ا

 است: 

اْعَلْم َيْرَحََُك اَّللُه َأنه الرَِّبا حََراٌم سُْحٌت 

 ِمَن اْلَكَباِئِر َو ِمِها َقدْْ َوَعدَْ اَّللُه َعَلْهد ِ 

النهاَر َفَنُعوُذ ِباَّللِه ِمْنَها َو ُهَو حمَُرٌَّم َعَلى 

  1ِلَساِن ُكلِّ َنِبيٍّ َو ِفي ُكلِّ ِكَتاٍب
خدا رحمتت کند! بدان که رباا حارام و از گناهاان کبیاره اسات و از 

برم چیزهایی است که خداوند به آن وعده عذاب داده است. پس پناه می

 اند.ه پیامبران و همه کتب آسمانی حرام کردهبه خدا از ربا، و ربا را هم

 اقسام ربا       

  .در بحث قرض خواهد آمد ،ربای قرضی بحث. ربای قرضی: 1

 است.ربوی  ،باشد در آنشرایط ذیل که ای ای: معامله. ربای معامله2

                                                           
  122، ص122. بحاراالنوار، ج1

 31درس 
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 اي    شرايط رباي معامله 

 د. . عرفا  یك جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شو1 

باا مشااهده یاا  کردنی باشد. به خاالف آنچاهکردنی یا پیمانه، وزن. جنس مورد نظر2

 شود. شمردن فروخته می

 . جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد.3

 جنس بودن عوضين توضيحاتي در مورد هم  

ه کیلاو . بنابراین فروش صد کیلو گندم در عوض پنجاستا . گندم و جو از یك جنس1

تاا نصااب یکای باا  از یك جانس نیساتاین دو  ،جو، ربا و حرام است. اما در باب زکات

 دیگری تکمیل شود.

مانند  ؛شوداز یك جنس محسوب می ،آیددست میهکه از آن ب. هر اصلی با آن چیزی2

 که ازکنجد و روغن آن، شیر و پنیر یا دوغ، خرما یا انگور و سرکه آن، و همچنین دو چیزی

 مانند پنیر و کشك.  ؛دشو، یك جنس محسوب میآیددست مییك اصل به

شاود. چون از دو نوع حیوان گرفته می ؛. شیر گاو و شیر گوسفند از یك جنس نیست3

یا  توان دو کیلو گوشت گاو. لذا میاستهمچنین گوشت گوسفند با گوشت گاو از دو جنس 

 کرد.خریداری  ندرا در عوض یك کیلو گوشت یا شیر گوسف شیر آن

که از آن ولی چیزی ،باشد کردنیکردنی یا پیمانهای وزنکه اصل از چیزه. در صورتی1

ماثال  فاروش  ؛جایز است دست آمده شمردنی باشد یا به عکس، تفاضل یکی بر دیگریهب

 یك کیلو پنبه یا کتان در عوض دو پیراهن.
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 هاي معامله ربويجدول مثال

 توضيحات گيرينحوه اندازه جنس در مقابل آن شده جنس فروخته رديف

  وزنی اما کمی خراب ،همان پرتقال پرتقال اعال 1

  وزنی طالی نساخته طالی ساخته 2

  وزنی برنج نامرغوب برنج مرغوب 3

 هر دو از شیر گرفته شده وزنی پنیر روغن حیوانی 1

  وزنی میوه نارس میوه رسیده 1

 احكام ربا 

حرام است و اضطرار و ناچاری دلیل جواز معامله ربوی نیسات و مقایساه آن باا . ربا 1

 (1122خوردن مردار در حال اضطرار صحیح نیست. )

کاه در معاملاه یعنی هر یك از متعاملین مالك آن چیازی ؛. معامله ربوی باطل است2

 د.ند و باید آن را به مالکش برگرداننشونمی ،ربوی به دست آمده

شود. لذا جاایز در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمی. تفاوت 3

 نیست یك کیلو گندم مرغوب در عوض دو کیلو گندم نامرغوب معامله شود.

ای است به یاك حجام که پیمانه. اگر هر دو جنس به یك وزن باشد یا در چیزهایی1

ای او انجام دهد، حکم رباا را اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری بر ،باشد

 دارد.
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-کاه ایانای بودن جنس، شهر معامله است. لذا در شاهری. مالك در وزنی یا پیمانه1

 یست.ربا ن ،چنین نیست

 شود.می دیگر هم. ربا اختصاص به بیع ندارد و شامل معامالت 1

ل نادارد. چه دختر( و همچنین بین زن و شوهر اشکا و . ربا بین پدر و فرزند )چه پسر7

 ( 1121اما بین مادر و فرزند جایز نیست. )

 تمرين 

 معامله ربوی جایز است؟ ،در صورت رضایت طرفینآیا . 1

 ای بودن هر جنس چیست؟. مالك در وزن یا پیمانه2

 ای را بیان کنید. . شرایط ربای معامله3

 . آیا ربا در غیر معامالت نیز وجود دارد؟1

 . حکم ربا چیست؟1

 چرا باید شرایط ربوی نبودن لحاظ شود؟ ،معامله کردن روغن حیوانی و پنیر. در 1
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 بخش دوم: معامالت جايز
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 (2فصل اول: خريد و فروش)

 گفتار اول: شرايط صحّت معامله

 شرايط جنس و عوض آن .2

عاارف کاه متاداول و متشماره و مانند اینها( به هر نحاوی ،پیمانه ،مقدار آن )وزن الف(

 .گر موارد به خصوصیم؛ معلوم باشد ،است

کاه مگر این ؛این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست. بنابرقابل تحویل باشد ب(

 . را بگیردمشتری بتواند آن 

که در جنس یا مشخص بودن جنس و عوض و همچنین مشخص بودن خصوصیاتی ج(

 کند. به معامله فرق میل مردم  ،عوض وجود دارد که به واسطه آن خصوصیات

 ؛ مثال  در گِرو و رهن کسی نباشد.کسی در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد د(

اشاد هم ب هرچند اگر منفعت، عمل یا حق ؛مبیع از اعیان )جنس( باشد ،بنابر احتیاط (ه

 دمانن ؛باشد قابل نقل و انتقال عمل یا حق ،عوض ) من( جایز است منفعت اشکال ندارد. و

مانناد حاق شافعه و خیاار،  ،اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل .اختصاص یاتحجیر  حق

 محل اشکال است.

 لهمسئ 

 (1122) .شودکه در بحث وقف بیان میمگر مواردی ؛وقف قابل خرید و فروش نیست
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 شرايط فروشنده و خريدار .1

 1بلوغ الف(

مگر آنکاه مبیاع از  .ولی او باشدچند ممیز و با اذن ؛ هرمعامله با بچه نابالو باطل است

کاه بچاه فقاط ها متعارف اسات. یاا اینچیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه

 رساند یا به عکس.ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار میواسطه

 عقل ب(

 دیوانگی        

 مسئله

شود موجب نمی ،باشد ی داشتهصرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درك و هوش پایین

 (1222کافی است. ) ،که عرفا  عاقل باشدبلکه همین منع شود.از تصرف در اموالش 

 ممنوع از تصرف نبودن ج(

 سفيه نبودن:  -يك

 ،ی ناداردای که هیچ غرض عقالیاسفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده

ه است. در مورد صاحب اختیااران سافیه که سفیه غیر از دیوان گفتنی استکند. مصرف می

 سخن به میان خواهد آمد.  2های بعدی)اولیای تصرف( در بخش

                                                           
 بحث تقلید( بیان شده است. -. عالئم بلوغ در جلد اول رساله آموزشی )درس اول 1

 )اولیاء تصرف( 37درس . 2

 .همیشگی: حق تصرف در اموال را ندارد

 های عاقل بودن حق تصرف دارد. زمان ای: دردوره
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 و مفلس )ورشكسته اقتصادي( نبودن دو

به جز آنچه مورد نیااز و در شاأن -منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او  

هایش را یست که بتواند بدهیدر حدی ن - از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و... ،اوست

اند و حاکم او را ورشکسته اعالم نموده به حاکم شرع شکایت کردهنیز و طلبکاران  بپردازد

 است.  کرده نعو از تصرف در اموالش م

 قصد جدي داشتن د(

 منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشند.  

 استفتاء

شوخی معامله کردم و شرعا  نتواند در دادگاه  ابت کند، ادعای او ه بکه ادعا کند  اگر کسی 

 شود. پذیرفته نمی

 مجبور نبودن )اختيار( (ه

ای اگر شخص از طرف یك قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله

ای باطل نین معاملهدهد، چاین معامله را انجام  ،این شخص برای دفع ضرر یا حرجو ، کند

دهد. ایان تهدیاد ممکان آن را بکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه اینمگر  ؛است

 ،آبرو و جان باشد و انسان باه خااطر رفاع تهدیاد، است در مورد وابستگان انسان یا اموال

 مجبور به پذیرش معامله شود. 

  توضيح:

بلکه اگر اجبار کردن او  ،کندص مجبور نمیمعامله را منوط به اجازه شخ اجباری. هر 1

از طرف دولت یا باه حکام حااکم در ماورد  اجباراگر  مثال  ؛معامله نافذ است ،حق باشده ب

ل آن توسط دیگران جایز است. خرید این خانه و وسای ،فروش خانه یا لوازم آن به حق باشد

(1171) 
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این معاملاه صاحیح و  یمت،، حتی زیر ق. اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت2

 (1177نافذ است. ولی دیگران از نظر اخالقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند. )

 نیست. ،لذا مجبور بودن یا نبودن در این فصل به معنای آنچه در بین مردم رایج است

 تمرين 

 توان حین معامله قطعی نکرد؟ توضیح دهید: . آیا قیمت معامله را می1

 چه باید کرد؟ ،اگر نتوان جنس را به مشتری تحویل داد. 2

 . شرایط کلی جنس و عوض را نام ببرید.3

 شود؟. توضیح دهید در چه شرایطی دیوانگی مانع تصرف در اموال می1

 . منظور از قصد جدی در معامله چیست؟1

 . سفیه کیست و چه تفاوتی با دیوانه دارد؟1

 را بیان کنید. . شرایط کلی فروشنده و خریدار 7

 . در چه صورتی با وجود مجبور بودن شخص، معامله او نافذ است؟ 2

به خرید آن  یبه علت گرانی فراوان آن، تمایل وکه به دارویی نیاز دارد کسیآیا معامله . 2

نافذ است یا داروخانه باید رضایت او  خرد،میآن را اما برای نجات جان بیمارش  ،ندارد

 ؟کندرا جلب 

د و مشتری نیز وشش ملکش مجبور به فرو جانی یا مالی،اگر شخصی به خاطر تهدید  .12

آیا مالاك اول حاق دارد اعاالم  بفروشد و او نیز به فرد چهارم،را به شخص  الث  آن

 ؟کندعدم رضایت 
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 31درس 
 

 

 

 

 (1فصل اول: خريد و فروش)

 ( مالك يا صاحب اختيار بودنو

را به عنوان مبیع یاا  مان مال  آن باشد وال نمالك اصلی یا صاحب اختیار م اگر کسی

 :داردی بودن عوضین، احکام خاصی ، با توجه به کلی و جزئای قرار دهددر معامله

 مبيع مال غير است:  -يك

کناد کادام ده خواهد و مشخص نمیمثال  مشتری ده کیلو برنج می ؛مبیع کلی است -اول

 دهد: ال غیر را به او تحویل م ،خواهد و فروشنده موقع تحویلرا میکیلو 

معامله نافذ است و اگار از  .دهدفروشنده از طرف خودش معامله را انجام می 

را از  تواناد آنرا ندارد به مشتری بدهد، صاحب اصالی مایکه اختیار آن جنسی

با آن را اما فروشنده باید جنس  .مطالبه کند ،بخواهدکه طرفین معامله، هرکدام 

 به مشتری بدهد.  ،شده مشخصات معین

در . که اذن هم ندارددر حالی ،دهدفروشنده از طرف مالك این جنس را می 

 معامله باطل است. ،که مالك اجازه ندهدصورتی

 .ی است )جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، ایان خاناه(جزئمبیع  -دوم

  شود. نافذ می ،اجازه دهدصحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگر 

 

 



 171 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

   كه صحت معامله متوقف بر اذن مالك باشد:در صورتي 

تواناد چیزی از مشتری نمای  .گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد .1

 مطالبه کند. 

 تواند عوض را از مشتری مطالبه کند. مالك می اجازه ندهد  .2

دهد که پول جنس او به اصل معامله، رضایت وه بر امضای عال ،یعنی اگر مالك اصلی

تواند به مشتری بگوید پول مرا پرداخت کن. اما اگار مالك نمی ،شخص فضولی داده شود

 . را طلب کندمشتری پول جنس  ازتواند می ،فقط اصل معامله را اجازه داده است

 له مسئ 

احتیاجات خود  رفصو پول آن را  بفروشداگر شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالك 

ترتیب ه ب ، بایدزیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد زمانپس از گذشت و  کند

 ذیل عمل شود:

باید همان مبلغی را که  اجازه قبض  من را هم بدهد . اگر مالك بعد از اجازه بیع، 1

ثل یا قیمات م ،به مالك بدهد و اگر تلف شده ،به عنوان  من )مثال  پول( از مشتری گرفته

 را بپردازد. آن

 اصل فروش را رّد کند:                               ،. اگر مالك2

که باید مشتری یا هر کسیبرگرداندن عین مال به مالك اصلی ممکن است  الف(

 برگرداند.  به مالك ، همان رامال در دست اوست

-شتری یا هر کسیباید م برگرداندن عین مال به مالك اصلی ممکن نیست  ب(

 به مالك برگرداند. ، مثل یا قیمت مال راکه مال دست اوست

 نكته:  

توافاق نمایناد. باا هام و در ماورد آن  باید تورّم را هم حساب کنندبنابر احتیاط واجب 

(1123) 
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در  ،دادو اجازه  مطلع شداز این ماجرا بعد اگر مالك دو سال فوق،  مسئلهدر مثال  برای

هزار تومان  مثال  صدهمان قیمت دو سال پیش که نباید فقط شنده فضولی این صورت فرو

باه مالاك پرداخات  ،بلکه با محاسبه تورم باید توافق نمایند که مبلغی بیشتر .بپردازد ،بوده

 شود. 

 ثمن مال غير است:  -دو

شاود  من معامله( پرداخات می که مقابل جنس خریداری شده )موارد، چیزی بیشتردر 

چناین نیسات کاه  اسات؛گوید صد گرم پنیر هزار تومان مثال  فروشنده می ؛کلی استنیز 

بلکه هر هزار تومانی  در نظر داشته باشند. خاصیفروشنده یا خریدار اسکناس هزار تومانی 

؛ کافی است. البته مواردی هم هست که جنس فروخته شده جزئی اسات ،که پرداخت شود

 فالن زمین معین. معینی در مقابل ماشینفروش  مثل

 نكته:  

جانس یاا "جاای کلماه هاکنون ابتدای همین درس را )قسمت الف( مروری کنید و با

و باه جاای فروشانده  "فروشانده "کلماه "مشاتری"را و باه جاای  " مان"لفظ  "مبیع

در اینجا نیز همان حکام  ،همان احکامی که در آن قسمت بیان شد ؛قرار دهید "مشتری"

 جاری است.

که صاحب در صورتی ،اگر کسی زمینی را با عین مال شخص دیگری خریده باشد :2مثال  

شود و خریدار حقی در آن ندارد بیع از طرف او واقع می ،معامله را اجازه دهدمال، 

 (1122بیع باطل است.  )و اگر اجازه ندهد، 

آن  "ریعین مال شخص دیگ"ی است. ر استفتاء فوق در مورد معامله جزئله داین مسئ

 باشد.آن  امثالاست که مثال  زمین به خصوصی یا اتومبیل سواری و 

 توجه کنید: مثالاکنون به ادامه 

را از ماال  که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آنبرخالف زمانی :1مثال  

 ولی پول آن .ملك خود او خواهد بود ،در این صورت زمین ،شخص دیگری بدهد
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روشنده بدهکار است و ضامن مال شخصی که پول او را به فروشانده داده را به ف

باشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قیمت زمین در اول است نیز می

 (1122به مالك اصلی آن برگرداند. ) ،معامله دریافت کرده

 شك در مالك بودن يا صاحب اختيار بودن فروشنده يا خريدار 

 ،1یاا ناه اساتا که شك داریم فروشنده یا مشتری صااحب اختیاار آن ر چیزیمعامله 

ماثال   کاهالبته اگر بعدا   ابت شود  ؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست.صحیح است

د و در صورت عادم اجاازه، کرباید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف  بوده،دزدی این مال 

( و 1122( و )1122. )ا قیمت آن را بازگرداناداگر از بین رفته، مثل ی را به او برگرداند و آن

(1121 .) 

را از اعضاء گرفتاه و اعضا تقسیم نموده و پول آن بین  زمینی را یك شرکت تعاونی مثال:  

کاه تعااونی  ادعا کنادآن شخص  گرا ه است.از فالن شخص خرید کهمدعی است 

تحت سالطه  را زمینکه در اینجا کسانی تصرفی کرده است،بدون رضایت او چنین 

و یقین بر خالف آن وجاود  بودهاند که معامله شرعی )مثال  تعاونی( اگر مدعی دارند

 (1111. )در تصرف و تقسیم آن اراضی نیستاشکالی ندارد، 

 مشكوكچند مثال براي مال  

ر دعاوی، مدعیان بایاد دلیال بلکه د ،کندادعای مالکیت به تنهایی چیزی را  ابت نمی

 شاهد عادل و... ارائه نمایند و الّا ادعای آنان ا ری ندارد. دومانند  ،پسندمحکمه

بارای  ماال او باوده اسات و بایاد ،شاده فروختهاگر کسی مدعی شود که جنس  :2مثال  

 ؛این ادعا بدون  ابت شدن در محکمه ا ری نداردگرفتند، از او اجازه می فروشش

 ؛شخص مدعی دلیل اقامه کنادباید و  زیرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته

 (1221نه فروشنده.  )

                                                           
 دی وجود دارد که این مال دزدی باشد.مثال  احتمال زیا . 1
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لاذا  .دلیل بر مالکیت شرعی او نیسات ،دکسی باشصرف اینکه سند رسمی به نام  :1مثال  

ولی هنوز در اختیار پدر  ،اگر فردی سند رسمی زمینی را به نام فرزندش صادر کند

دعی شود که زمین ماال تواند موی نمیپس از به سن بلوغ رسیدن فرزند،  ،است

 (1222پدرم نیست و مال خودم است. )

الشرایط( یا مطاابق مقاررات نسی به حکم حاکم شرع )مجتهد جامعاگر زمین یا ج :3مثال  

یا معلوم نباشد که قبال  مالك داشاته  ودجمهوری اسالمی از مالك قبلی گرقته ش

ا دیگار مادعیان نخواهاد تصرّف در آن زمین ارتباطی به مالك قبلی ییا نداشته، 

 (1221ز است. )اشت و ساخت مسجد و نماز در آن جاید

 تمرين 

 ی دارد؟چه تفاوتی با معامله جزئ. معامله کلی 1

 باه مشاتری ،بادون اجاازه وی ،مبیع کلی باشد و از مال دیگری ،در معامله کلیاگر . 2

 چه باید کرد؟ آیا معامله نافذ است؟ ،داده شود جنس

 بیان کنید.  ،ای که فقط  من معامله کلی باشدبرای معامله. یك مثال 3

 چه باید کرد؟ ،معامله فضولی را اجازه ندهد ،ی مالك اصلیاگر در معامله جزئ. 1

. آیا سند رسمی دلیل مالك بودن شرعی افراد است؟ در چاه صاورتی مالاك شارعی 1

 خواهد بود؟

 ای پس از انقالب چیست؟های مصادره. حکم زمین1
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 (3فصل اول: خريد و فروش)

 گفتار دوم: اولياي تصرف

افرادی ممنوع از تصرف در اموال خاود هساتند کاه اصاطالحا  باه آناان  ،در فقه شیعه

 ند از:اشود. افراد محجور عباتمحااجور گفته می

 کودك غیر بالو )صغیر(  .1

 (.کندکه مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقالیی صرف میسفیه )کسی  .2

 دیوانه  .3

 مفلس )ورشکسته اقتصادی(  .1

 ند از:اعبارت ،كه حق تصرّف در اموال افراد مذكور را دارندكساني

 . وليّ كودك غير بالغ:2

در و ، ولی اسات قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده نان،آو در نبود پدر و جد پدری 

 است با مؤمنین ،واردو در غیر این موالیت با حاکم شرع است  ،ن قیممشخص نشد صورت

 . باشند عادلباید واجب  احتیاط و

 . ولي سفيه:1

حکام آن مانناد  اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حاال باالو شاده  (الف

 کودك غیر بالو است.

 حاکم شرع ولی اوست.  بعد از بلوغ سفیه شده  (ب

 

 37درس
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 . ولي ديوانه: 3

 حکم کودك غیر بالو را دارد. قبل از بلوغ است  ،عارض شدن جنون (الف

لکن احتیااط  .والیت با حاکم شرع است بعد از بلوغ است   ،عارض شدن جنون (ب

 آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

 . ولي ورشكسته: 4

 ولی اوست. ،حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است

 جدول اولياي تصرف

 5 4 3 1 2 اولويت شخص

 ابالون
پدر یا جد 

 پدری

که پدر یا  قیّمی

 جد تعیین کرده
 مؤمنین فاسق مؤمنین عادل حاکم شرع

سفیه 

و 

 دیوانه

با حال سفاهت 

 بالو شده

پدر یا جد 

 پدری

که پدر یا  قیّمی

 جد تعیین کرده
 مؤمنین فاسق مؤمنین عادل حاکم شرع

اول بلوغ بوده 

 بعد سفاهت
 حاکم شرع

 حاکم شرع ورشکسته

 

والیت کودك نابالو است که بیشتر از موارد دیگر دارای  ،پردازیمچه بیشتر به آن میآن

 (1121( و )1123کاربرد است: )

 نحوه تصرف اولياء در اموال صغير:                                                                          

چناد هر ؛ای برای کودك داشته باشادتصرفات آن دو نباید مفسده پدر و جد پدري:. 2

 باشد.احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می

 باید تصرفات او مصلحتی را برای کودك داشته باشد. قيم:. 1
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هرچند احتیااط آن  ؛تصرفات او باید مصلحتی برای کودك داشته باشد حاكم شرع:. 3

 شود.میاست به تصرفی اکتفا شود که اگر انجام ندهد، موجب ضرر به کودك 
 

 حكم تصرفات در اموال كودك نابالغ

 . توسط ولی یا قیم شرعی: 1

 نافذ است.   تصرف مجازالف( 
 تواند آنان را منع کند.حاکم می حرام و باطل است و عدم رعایت تصرف مجاز  ب(

 توسط غیر ولی یا قیم شرعی:. 2

 الف( با اجازه ولی یا قیم شرعی:

 نافذ است.   تصرف مجاز -یك
حرام و باطل است و حاکم در صورت اطالع باید آناان  عدم رعایت تصرف مجاز  -دو

 را منع کند. 

 اجازه ولی یا قیم شرعی: بدونب( 

 ،اما با اجازه ولی یا قیم یا خود کودك بالو غیرمحجاور ،حرام استتصرف مجاز  -یك

 معامالت قبلی نافذ است.
 حرام و باطل است. عدم رعایت مصلحت  -دو

 وظايف ولي                                                                          

. والیت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی و محرومیت آنان از استفاده از 1

ن و اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست. بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشاا

شان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و لحفظ اموا دربارهاو  مسئولیت

 (1113د. )ار نیاز و شأنشان به آنان بپردازبر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقد

. ولیّ یا قیّم کودك نابالو وظیفه ندارد اموال وی را به کار بینادازد تاا بارای کاودك 2

و فقط اجرت این  استمتعلق به کودك  ، همه درآمد حاصل،ین کردباشد و اگر چنسودآور 

 (1121تواند بردارد. )کار را می
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یاا ماالی از آناان را  ،. ولی یا قیم حق ندارد از حقوق مالی کودکان نابالو صرف نظار3

 تضییع کند.  

را اما الزم است اموال او  ،یم نیستآوردن مال برای صغیر بر عهده ولی یا قدست . به1

توضایح داده شاد(  فات وی به مصلحت کودك یا عدم مفسده )بنابر آنچهکند و تصرحفظ 

 (1122باشد. )

 عزل ولي توسط حاكم شرع: 

چند هر ،شرط والیت پدر و جد پدری بر طفل نیست. ولی اگر برای حاکم شرع ،عدالت

باید آنهاا  ،شد  ابت شود که پدر یا جد پدری باعث ضرر برای طفل خواهند ،با قرائن حالیه

 ( 1121را عزل نموده و از تصرف در اموال منع کند. )

 ،همچنین اگر حاکم شرع بفهمد که استمرار سرپرستی قیم شرعی به ضرر کودك است

 (1122عزل او بر حاکم شرع واجب است. )

  نكات: 

بایاد باه اداره  ،در صورت نبود پدر یا جد پدری برای تعیاین قایم شارعی کودکاان .1

 این کار را انجام دهند.  ،خود ،توانندد و مادر یا دیگران نمیکرپرستی مراجعه سر

یاا اناد چیزی از امااوال او را معاملاه کارده ،م شرعی او. کودك نابالغی که ولی یا قی2

حق رد کردن معامالت آنهاا را  بعد از بلوغاند و به مصلحت کودك هم بوده، نموده تصرف

 (1121ندارد. )

ای از اموال صاغیر گونه استفادهحق هیچ ،م شرعی صغیر نیستندولی یا قی کهیکسان .3

 (1122م شرعی او و رعایت مصلحت صغیر. )مگر با اذن ولی یا قی ؛را ندارند

 ،آیا تصرف در اموال فرزند شهید ،کندفرض کنید مردی با همسر شهیدی ازدواج می مثال:  

 این مرد جایز است؟  توسطمثل حقوق و مزایای بنیاد شهید، 
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هاای اعم از اینکه برای مصارف هزیناهتصرف در اموال مخصوص فرزندان صغیر،  پاسخ:

بایاد باه  ،چند به مصلحت کودکان باشدهراشد یا برای استفاده دیگران، خود آنان ب

 (1122گیرد. )اذن ولی شرعی آنان صورت 

ی در ملك ایان کودکاان شارعا  در صورت ،دهندکه به کودکان نابالو هدیه میاموالی .1

. بناابراین این هدایا را برای کودکان قباول کنناد ،شود که ولی یا قیم شرعی آنانوارد می

 (1122م است. )دیگران هم منوط به اذن ولی یا قیرف تص

 ذیل توجه کنید: هایبه نمونه

 .باشدچند ار یه هر ؛های مجلس ترحیم پدر حرام استاموال صغیر در هزینهمصرف  .1

 مگر آنکه به مصلحت کودك باشد )مثال  برای حفظ آبروی او الزم باشد(. 

 .حرام است ،نگرفتن دیه از قاتل پدر بچه صغیر و گذشت از او یا نگرفتن دیه از بیمه .2

 (1122مگر مصلحت باالتری در کار باشد. )

   توجه: 

کند و گاهی اقتضا مید نکند که با اموال او تجارت کنمی گاهی مصلحت کودك اقتضا

 نکنند.که تجارت 

ماثال   ؛داری آناان متفااوت اساتوالیت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگاه

 مثال  پدر بزرگ یا دیگری باشد.  ،کودك است حق حضانت با مادر باشد و ولیممکن 
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 تمرين 

 کودك نابالو کیست؟ ولی. 1

 ست؟. در چه صورتی والیت سفیه با حاکم شرع ا2

 . مؤمنین در چه صورتی والیت دارند؟3

 . تصرّف ولی در اموال نابالو در چه صورتی نافذ است؟1

باطل نخواهد بود؟ آیا  ،حتی بدون مصلحت وی ،. در چه صورتی تصرف در اموال نابالو1

 در این صورت گناهی هم صورت گرفته است؟

 اند چه حکمی دارد؟کرده و نابالوکه پدر و جدّ آنها فوت . مهمانی رفتن در منزل افرادی1
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 (4فصل اول: خريد و فروش)

 گفتار سوم: انواع خريد و فروش

 :استخرید و فروش با توجه به زمان تحویل  من و مثمن به یکی از صور ذیل 

طرفین حق دارند جنس و عوض را از  ،ای است که در آن پس از معاملهمعامله. نقد: 2

 یکدیگر مطالبه کنند.

پاول( مادت ، اما برای عوض آن )مثال مطالبه کندجنس را تواند خریدار مینسيه:  .1

 شده است. تعیین

بپاردازد کاه بعاد از مادتی جانس را عوض مشتری ملزم است  خريد(:. سلف )پيش3

این  ".ماه بعد فالن جنس را بگیرم 1دهم که این پول را می"مثال  بگوید:  ؛تحویل بگیرد

 . معامله عکس نسیه است

 یا اینکه نقره را در مقابال نقاره یاا طاالعنی طال را در مقابل طال یا نقره، ی. صرف: 4

 د. عوض تحویل داده شو جنس و ،. در این معامله باید در همان مجلس معاملهبفروشند

  من و مثمن هر دو نسیه باشند و موجود نباشند.  . كالي به كالي:5

 نقد و نسيه: .2
ده باشد که مشتری  من را پس از مدتی از زمان معامله بپردازد، اگر در معامله شرط نش

حق مطالبه  مان  ،باید  من به صورت نقد پرداخت شود. لذا فروشنده پس از تحویل جنس

بر مشتری الزم نیسات  مان را  ،مدت تعیین شده باشد ،را دارد. اما اگر برای پرداخت  من

 د. کنآن را طلب  حتی اگر بایع ؛قبل از فرارسیدن مدت بپردازد

 32درس
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 احكام معامله نقد و نسيه 

تحویال ندارد فروشنده حق  هد،. اگر مشتری  من را در زمان مشخص شده تحویل د1

 بر فروشنده واجب نیست بپذیرد. ،داگر زودتر از زمان مقرر پرداخت کنو یرد نگ

 فروشنده حق فسخ معامله ،دمن را در زمان مشخص شده تحویل نده. اگر مشتری  2

 . داردکه حق فسخ  کندمگر در ضمن معامله شرط  .را ندارد

مال زیاده و نقصاان در احت . مدت تعیین شده در معامله نسیه باید کامال  معلوم باشد و3

 ؛معامله باطل است ،دهممثال  اگر بگویند وقتی حسن از مسافرت بیاید پول را میآن نباشد؛ 

 (1121) آید.چون معلوم نیست چه زمانی می

رد کاه پاس از معاملاه باه مشاتری بگاوییم گونه عمل کتوان این. در معامالت نمی1

ایان عمال زیرا  ؛دهی به شرط آنکه مقدار بیشتری بپردازیتوانی  من را دیرتر تحویل می

به این معنا که با توافق مشتری زمانی زودتار  ؛حرام است. اما عکس آن اشکال نداردو  ربا

و مشتری ملزم باه پرداخات  معین کردقرارداد را برای تحویل  من از زمان تعیین شده در 

 (1122شود(. )باشد. )در واقع مقدار بخشیده شده از  من صلح یا ابراء میمقدار کمتری 

چك یك ساله باه مبلاو  ،و در مقابله فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خرید :2مثال  

دا  حسن با علی توافق کنند که مبلو میلیون تومان تحویل داده است. اگر بع هشت

میلیون )یعنی کمتر از مبلو چك( از علی دریافت کند و چك علی را قبال از  هفت

  برگرداند، اشکالی نخواهد داشت.به او یك سال 

توان داد و در مقابل پاول کمتاری باه صاورت چك مشتری را فقط به خود او می توجه:

 تواند این کار صورت گیرد.(نقدی گرفت. اما در مورد شخص سوم نمی

چك یك ساله باه مبلاو  ،و در مقابله فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خرید :1مثال  

اگر در تاریخ مقرر چك وصول نشد و  .میلیون تومان به او تحویل داده استهشت 

  .بگیردجریمه دیرکرد تواند از علی موجودی علی کمتر از این بود، حسن نمی
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 .اشکال نادارد ،بفروشدنقدی و همان را به فروشنده  بخردی جنسی را نسیه اگر کس .1

به شرط آنکاه از مان  خرممینسیه  "مگر آنکه در ضمن معامله اول شرط کرده باشد که 

  البته اگر معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، حرام و باطل است. ."نقد بخری

 

 تمرين 

 ا به اعتبار زمان پرداخت  من و مثمن توضیح دهید.. سه نوع از معامالت ر1

تواند در معامله نسیه، از مشتری بخواهد  من را زودتر بپردازد و در عوض . آیا بایع می2

 از  من تعیین شده را کم کند؟  12%
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 32درس 

 

 

 

 (5فصل اول: خريد و فروش)

 (1گفتار سوم: انواع خريد و فروش )

 بيع صرف و سلف .1

عکس را بیاع ه مقابل طال، نقره در مقابل نقره، و طال در برابر نقره یا بفروش طال در 

 نامند. صرف می

 شرايط صحت بيع صرف 

وزن  ،شودو نقره در مقابل نقره فروخته می ،طال در مقابل طال اگریعنی ؛ ربا نباشد الف(

ت وزن طاال و اما اگر طال در مقابل نقره معامله شود، تفاو . من و مثمن باید یکسان باشد

 نقره اشکال ندارد. 

یعنی در صحت بیع صرف )نه سایر معاامالت  ؛تقابض در مجلس عقد صورت گیرد ب(

از جدا شدن، طال یا نقره را تحویال  پیش ،مثل صلح و...( شرط است که هریك از طرفین

 ( 1122طرف مقابل دهد. )

باه طلب را در مقابل نقاره و حسن آن  باشدبه حسن بدهکار مقداری طال علی اگر : مثال  

از  جدا شدن از هم( اشاکال نادارد و تقاابض  پیش) بگیردها را و نقره بفروشدعلی 

   (ه استمحقق شده است. )یعنی طلب خود را به خود بدهکار فروخت
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 احكام بيع صرف 

و  همراه غیر طاال. اگر طال یا نقره به همراه غیر طال و نقره در مقابل طال یا نقره به 1

در مقدار قبض نشده معامله ق قبض نشود، از تفرنقره فروخته شود و همه طال یا نقره قبل 

 باطل است.

 122گرم نقره به همراه  222در مقابل  ،گرم الماس 22گرم طال به همراه  122اگر  مثال:  

گارم نقاره تحویال نشاود،  222گرم طال و  122اما همه  ،گرم عقیق فروخته شود

 و نقره باطل است. معامله طال 

پس از تفرق طرفین معلاوم شاود اصاال   ،. اگر طال و نقره فروخته شده در بیع صرف2

 باطل است. معامله  طال یا نقره نبوده است

 ،گرم نقره فروخته شود و بعد از جدا شدن طارفین 222گرم طال در مقابل  122اگر مثال:   

 برنج است، معامله باطل است.  گرم نقره در حقیقت فلز 222معلوم شود مثال  

نقاره  که پس از جدایی طرفین معلوم شود ود و. اگر قسمتی از طال یا نقره فروخته ش3

معاملاه باطال اسات و در  ،نسبت به مقداری که طال یا نقره نباوده یا طال نبوده است 

 طرف مقابل حق فسخ دارد. ،مورد بقیه نقره و طال

و  هار کادامقبض گرم نقره فروخته شود و بعد از  222مقابل گرم طال در  122اگر مثال:   

گارم  22، معامله نسبت به گرم از طالی مذکور مس است 12شود معلوم ، تفرقشان

حاق مانده، صحیح، و مشتری نسبت به ده گرم باقی (گرم نقره 122در مقابل ) طال

 فسخ دارد. 

 بيع سلف )سلم( .3

دار در مقابال  مان نقادی ی به صاورت مادتعبارت است از خرید شیء کلّ بیع سلف

 )عکس نسیه(. 
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 اصطالحات: 

 مُسلِم: مشتری     .1

 پردازند(     می ،مُسلمم:  من )آنچه در مقابل جنس فروخته شده .2

 الیه: فروشنده     مُسلممٌ .3

 فیه: مبیع )جنس فروخته شده(مسلممٌ .1

 شرايط بيع سلف: 

ای کاه برطارف کنناده جهالات گونهبه ؛یع ذکر شود. در سلف باید جنس و وصف مب1

 ذکر شود. ( کامال 1برنج طارم درجه  باشد. یعنی خصوصیات آن )مثال 

. در مجلس عقد حتما  قبض و تحویل  من انجام گیرد و اگر قسمتی از  من تحویال 2

 (1127( و )1122. )استمعامله نسبت به بقیه باطل  ،داده شود

به قیمت دو میلیون تومان به صورت سلف فروخته  1صدری درجه  جرناگر یك تن بمثال:   

معامله نسبت باه  ،اما یك میلیون تومان فقط در مجلس قرارداد پرداخت شود ،شود

یعنی فروشنده فقط مکلف است نیم تن برنج باه مشاتری  ؛نیم تن برنج باطل است

 تحویل دهد.

 دو نكته:  

فروشنده نسبت به قسمت صحیح  ،یل داده شودکه قسمتی از  من تحوالف( در صورتی

 (1122معامله ) من تحویل گرفته شده( حق فسخ دارد. )

 حتای ،تواند بگوید معامله را فسخ کردم و در این صاورتدر مثال قبلی فروشنده میمثال:   

 یك میلیون تومان را پس دهد.باید لذا . نیم تن برنج هم تحویل دهد الزم نیست

ند طلبی باشد که مشتری از بایع قبال  داشته و در زمان معامله موعد آن تواب(  من می

  رسیده است.

طلبی را که قبال  از فروشانده تواند میمشتری به جای دو میلیون تومان،  1در مثال مثال:   

 به عنوان  من در نظر بگیرد. داشته،به مبلو حداقل دو میلیون تومان 
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به همان نحو  است،ای یا شمردنی که وزن کردنی، پیمانه. اگر مبیع از چیزهایی است 3

 وزن، پیمانه و شمارش باید تعیین مقدار شود. 

خاریم؛ مایچند کیلوگرم برنج  باشدباید معلوم  ،کنیمخرید میاگر مثال  برنج را پیشمثال:   

 کردنی است. چون برنج وزن

 . زمان تحویل مبیع باید کامال  معلوم باشد. 1

مگر آنکه از قرائن  ؛شود باید بنابر احتیاط معلوم شودکه مبیع تحویل داده میی. شهر1

 مورد نظر است.  روشن باشد که شهر به خصوصی

)با توجه  .. در زمان تعیین شده برای تحویل مبیع، باید عادتا  تحویل جنس مقدور باشد1

 به زمان و مکان مشخص شده برای تحویل جنس(

 خريد شدهكه پيشفروش جنسي 

 خرید کرده:که انسان قبال  پیشفروختن چیزی

 .معامله دوم باطل است الف( هنوز موعد تحویل گرفتن آن نشده است 

معاملاه صاحیح ب( پس از رسیدن موعد تحویل گرفتن، فروش دوم صورت بگیرد 

 هرچند هنوز فروشنده دوم از فروشنده اول قبض هم نکرده باشد.   ؛است

 دو نكته: 

همان مبیع با صفات قرار داده شاده باین  موظف استمشتری در معامله سلف فقط  .1

الزم است  ،بهتر لی با ویژگیبوده والبته اگر جنسی مصداق مبیع  ؛طرفین را تحویل بگیرد

 (1127مشتری قبول کند.)

برنج نامرغوب  ،تحویل هنگامو  ندخرید کپیشرا اگر مشتری یك تن برنج مرغوب مثال:   

، واجب نیست آن را تحویال بدهندبا وزنی بیشتر یا کمتر از وزن تعیین شده به او یا 
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تحویال مشاتری  ،انادتر از آن برنجی که قرار گذاشاتهاما اگر جنس مرغوب .بگیرد

 را قبول کند. باید آن  ،شود

ل جنس )به دلیل فقار، نباود کااال اگر موعد تحویل مبیع سپری شد و بایع از تحوی .2

تواند معامله را فساخ و )یعنی مشتری می خیار فسخ است. برای مشتری جز بود .( عا.و.

  من را مطالبه کند(

 تمرين 

 . بیع صرف را تعریف کنید. 1

 . تقابض در مجلس عقد به چه معناست؟2

 . آیا احکام صرف در غیر بیع هم جاری است؟3

 ؟شودمیمعامله باطل  ،. در چه صورتی در صرف1

 تی حق فسخ در بیع صرف وجود دارد؟. در چه صور1

 . بیع سلف چیست؟1

 . شرایط صحت بیع سلف چیست؟7

 خیار فسخ برای مشتری وجود دارد؟ در بیع سلف، . در چه صورتی2

 فروخت؟ توانرا میخرید شده که پیش. آیا چیزی2

 هایی بین صرف و سلم وجود دارد؟. چه تفاوت12

 تر را در سلف تحویل بگیرد؟ چرا؟. آیا مشتری موظف است جنس مرغوب11
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 12درس 

 

 

 

 (6فصل اول: خريد و فروش)

 چهارم: حق شفعهگفتار 

اگر یکی از دو شریك سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریك دیگر در  تعريف:

مشاتری باه عناوان  مان را آنچه باید لذا  .بگیرداز مشتری آن سهم را  تواندشرایطی می

که شریك در این  و مشتری حق ممانعت ندارد. این حقی ردازدداده، بپبه فروشنده  ،معامله

 صاحب این حق را شفیع گویند.  نامند وحق شفعه می ست،روند دارا

 شرايط حق شفعه 

در عین حال قابال تقسایم  . مال مورد نظر قابل نقل نباشد، مثل زمین، درخت و... و1

     هم باشد. 

 لهمسئ 

یا غیر منقولی باشاد کاه قابال تقسایم  ...باس، حیوان ومثل ل ،اگر چیزی منقول باشد

این  ،بنابر احتیاط با رضایت مشتری و شریك های باریك مثل درخت، نهر یا راه ،نیست

ساهم فروختاه شاده باه او را باه  یعنی از طرفی مشتری رضایت بدهاد و ؛کار انجام شود

ك رضایت مشتری را جلاب از طرفی شری شریك )شفیع( برگرداند و  من را دریافت کند و

 . کند

. بنابراین اگر سهم هر یك تفکیك و مشاخص است. حق شفعه در مورد سهم مشاع 2

شاریك دیگار حاق شافعه  ،شده باشد و یکی از دو شریك سهم جدا شده خود را بفروشد
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خانه باشد و بعد از شراکتِ به نحو مشاع، سهم هر یاك  درمگر آنکه شراکت آن دو  .ندارد

 .سپس یکی از دو شریك سهم خود را از این خانه به شخص  الاث بفروشاد .تفکیك شود

سهم هر یك  اگر از ابتداهمچنین  .حق شفعه  ابت است ،در این صورت برای شریك دیگر

و یکی از ایان دو شاریك  شتهولی این خانه راه مشترك دا ،از این خانه تفکیك شده باشد

برای شریك دیگر حاق  ،خص  الث بفروشدسهم تفکیك شده خود را با راه مشترك به ش

 اما اگر راه را نفروشد این حق برای شریك نیست. .شفعه  ابت است

)حتی در اعماال حاق باشند مالك عین یا دارای اختیار  از نظر شرعی هر یك . شرکا3

 (1133) .شفعه(

 نكته: 

بارای  توانادیمهم  مثل پدر یا جد پدری ،شرعی ولیّوکیل مالك یا ، 3با توجه به بند 

 ؛دبلکه در مواردی واجب است چنین کنااعمال حق شفعه کند و  ،1وستد ملكدر دادصغیر 

واجاب اسات آن را اعماال  ،مثال  اگر ولی بچه صغیر مصلحت را در اعمال حق شفعه ببیند

. بارادر باشاد( مشترك اشساله 21ساله و برادر  2بین دو نفر )پسر  یزمیناگر  مثال  ؛نماید

تجااوزگر اسات و  خسارو چاون ،فروشدمی خسرور سهم خود را به شخصی به نام تبزرگ

استفاده کند  اشساله 2پدر بچه از حق شفعه بچه  باید ،کندرا تضییع می ساله 2سهم پسر 

 پس بگیرد و  من او را پس دهد. خسروتر را از و از اموال بچه سهم مشاع برادر بزرگ

 (1133... )و هدیه مثل ،معاوضات سایر نه باشد فروش با سهم انتقال. 1

  :ساپس یکای از آن دو حاق خاود را از  ،ای را اجاره کننداگر دو نفر ملك یا موقوفه مثال

. طریق صلح یا اجاره به شخص  الث واگذار کند، مستأجرِ دیگر حاق شافعه نادارد

(1133) 

                                                           
  که مالك حتی حقوقی مثل حق شفعه را هم به او واگذار کرده باشد.البته در حدی .1
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 (1131).نه بیشتر ،دو نفر باشند . شرکا1

د سهم مشاع را از مشتری پس بگیرد( باید قادر به پرداخت خواهکه میکسی). شفیع 1

  من باشد؛ مگر مشتری راضی به صبر کردن شود. 

شفیع باید هنگام پس گرفتن ساهم مشااع،  مان مشاتری را هماراه داشاته باشاد.  .7

ن پاول ) مان( بنابراین اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشتری عاذر بیااورد کاه اآ

 همراهش نیست: 

 تا سه روز مهلت دارد اگر در همان شهر پول دارد  ف(ال

کشاد تاا که طول میتا سه روز به اضافه مدت زمانی اگر در شهر دیگر پول دارد  ب(

 پول را از آن شهر به مقصد منتقل کند فرصت دارد. 

 در هر صورت اگر  من را در مدت مقرّر حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.

 شد، شفیع نیز باید مسلمان باشد. . اگر مشتری مسلمان با2

اگرچه پس از  ؛کند. پس از اطالع از فروش به مشتری، شفیع از آن زمان حق پیدا می2

 مدت طوالنی از بیع بوده باشد. 

 لهمسئ 

 ؛تواند در اعمال حق شفعه کوتاهی و کنادی کنادپس از اطالع، شفیع بدون دلیل نمی

تواند از ن میمشاع خود را به دیگری فروخته و اآ مثال  اگر امروز متوجه شد شریکش سهم

کاه عاذری ؛ مگار آنرا به فردا نینادازد باید آن را اعمال کند و آن ،حق شفعه استفاده کند

که به خاطر مسافرت ؛ مثل اینتأخیر بیافتدبه داشته باشد که باعث شود استفاده از این حق 

 نتواند این حق را اعمال کند. ،و عدم دسترسی

اذن ولی نیاز  ،که ممنوع از تصرف استتواند سفیه باشد. اگرچه در موردی. شفیع می12

غیار از  ،یعنی ولی آناان ؛اما متولی اخذ مال .باشد تواند صغیر یا مجنونمیدارد. همچنین 
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رعایت عدم مفسده کافی  ،باید مصلحت شفیع را رعایت کنند. در مورد پدر و جد ،پدر یا جد

 است.

مثال  پدر بچه صغیر اگر با بچه  ؛شرعی شفیع نباشد ، ولیه فروشنده است. شریك ک11

 1شافیع تواند باه عناوان ولاینمی ،در زمینی شریك باشد و سهم خود را به فردی فروخته

تواناد نمای ،شریك دیگر باشاد 2اعمال حق شفعه کند. همچنین اگر شریك، وکیل مطلق

 اعمال شفعه کند. برای موکّل خودش 

 :نكته 

خارد یاا از هماه تبعیض در حق شفعه وجود ندارد یعنی یا هماه ساهم شاریك را می 

 کند.پوشی میچشم

 موارد سقوط حق شفعه 

 .مثال  فسخ شود؛ هر دلیلی به هم بخورد . معامله شریك با مشتری به1

 ؛ مثال  بگوید از حقم گذشتم.. شفیع حق خود را اسقاط کند2

فهمیده شود که شفیع قبل از معامله باا شاخص  الاث،  . از ظواهر حال و قرائن عرفا 3

 راضی به آن بوده است

 ، تلف شود.. کل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه1

 اعمال خیار شفعه خود، سهمش را بفروشد. از . شفیع قبل1

 . ابتدا خرید سهم مشاع به شریك پیشنهاد داده شود و او رد کند.  1

 لهمسئ 

قبل از استفاده شریك از حق شفعه، در مبیاع تصارف کارد و آن را باه مشتری  اگر .1

مبیع را از مشاتری اول بگیارد کاه در  ،تواند با اعمال حق شفعهخت، شفیع میودیگری فر

                                                           
 شفیع اینجا بچه صغیر است.. 1

  . یعنی حق اعمال شفعه را هم از طرف موکّلش دارد.2
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معاملاه دوم نیاز صاحیح  ،این صورت معامله دوم باطل است و اگر از مشتری دوم بگیارد

 . است

  :و قبال از  بخرد ،که شریك حسین است، ا از حسناگر علی سهم مشاعی از زمینی ر مثال

آنکه حسین مطلع شود یا قبل از اینکه فرصت پس گرفتن آن ساهم را از او داشاته 

حسین حق دارد این ساهم زماین را پاس بگیارد و  بفروشد،را به دیگری  آنباشد، 

 باید پس بدهد. ،علی هم اگر پولی بابت فروش زمین از خریدار گرفته

با هر قیمتی خریدی "قیمت و  من معامله را بداند و اگر به مشتری بگوید شفیع باید .2

 . استاعمال شفعه باطل است و نیاز به اعمال شفعه صحیح مجدد  "به من پس بده

 این:. بنابرشودحق شفعه ار  برده می .3

فروخته شده باه در مال  اند الف( اگر همه ور ه اخذ به شفعه و اعمال شفعه کرده

 االر  حق دارند. به نسبت سهم مشتری

باین  ،احتیااط واجاب بایاد بناابر اناد ب( اگر برخی اخذ به شفعه را اعمال کرده

و رضاایت  شاود مصاالحه، انادای که حق شفعه را اعمال نماودهور همشتری و 

یعنی رضایت مشتری جلب شود و مشتری نیز رضایت ور ه  ؛دست آیدبهطرفینی 

 را جلب کند.
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 تمرين 

 . حق شفعه چیست؟1

 منقول حق شفعه وجود دارد؟ ی. آیا در اشیا2

 مورد( 3. شرایط حق شفعه چیست؟ )3

 تواند مشرك باشد؟آیا شفیع می اگر مشتری مسلمان باشد،. 1

 تواند شفیع باشد؟. آیا سفیه می1

بقیه حاق  آیا ،. اگر چند نفر در زمینی شریك باشند و دو نفر آنان سهم خود را بفروشد1

 شفعه دارند؟ چرا؟

 . موارد سقوط حق شفعه کدام است؟7
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 (7فصل اول: خريد و فروش)

 (2)گفتارپنجم: خيارات

فقط حق  ،هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردیحق به تعريف:

در خیار عیاب باه آن  گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که

 اشاره خواهد شد.

 ند از: اخيارات عبارت

 . خیار مجلس  1

 . خیار غبن 2

 . خیار شرط  3

 . خیار تدلیس  1

 . خیار تخلف شرط 1

 . خیار عیب1

 . خیار شرکت7

 یتؤ. خیار ر2

 . خیار تأخیر 2

 . خیار حیوان12

 11درس 
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 . خیار تعذّر تسلیم11

 خيار مجلس .2

توانناد معاملاه را فساخ می ،اندمله از مجلس معامله متفرق نشدهکه طرفین معاتا زمانی

 کنند.

  :فروشنده بعاد از ساه بیعانه هم داده است. به فروشنده ه و شخصی ساختمانی را خرید مثال

 کند:ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می

فسخ کرده و هیچ خیاار دیگاری هام معامله را  ،الف( اگر بعد از جدا شدن از مجلس

 فسخ ا ری ندارد. نبوده 

 (1112صحیح است. ) ب( قبل از جدا شدن از مجلس معامله را فسخ کرده 

ا اری در  ،با فرض وجود سایر شرایط صحت بیع، پرداخت بیعانه یاا عادم آن توضيح:

خیاار  ،باشاند که متفرق نشدهتا زمانی ،که معامله صورت بگیردمجلس ندارد و همین خیار

 اگرچه چیزی هم ردّ و بدل شده باشد.    ؛مجلس وجود دارد

 خيار غبن .1

یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی  ،اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد

یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالات خیاار غابن  هپرداخت راجنس 

 حق به هم زدن معامله را دارد. مغبون یعنی شخص  ؛وجود دارد

خیاار غابن وجاود  . بنابراینتفاوت قیمت گاهی در عرف قابل مسامحه استتوضيح: 

نباشد و عقال به آن اعتناء  قابل مسامحهاز نظر عرف  ،اما اگر تفاوت قیمت .نخواهد داشت

ن وجاود خیار غاب ،خوردن وی فریبدر این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و  ،کنند

 دارد. 

 به خيار غبن احكام مربوط 
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یعنی اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن  ؛. معیار قیمت زمان معامله است1

این امر باعث  بوت خیار  یابد،به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش 

رر نسابت باه روز معاملاه شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضاغبن برای فروشنده نمی

 افزایش تاورم راباید پول را در زمانی بپردازد که تورم حاصل شده، مشتری البته اگر  است.

 . زدپرداببا مصالحه و رضایت فروشنده  نیز

 

 خيار غبن قيمت زمان تحويل پول قيمت عادالنه بازار قيمت روز معامله رديف

 هست 122 222 122 1

 نیست 122 121 122 2

 نیست ولی باید مصالحه شود 222 121 122 3

 هست 322 222 122 1

 
 1های های روز معامله و بازار در ردیفدر جدول فوق به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت

دلیل عادم تفااوت فااحش، خیاار غابن ه ب 3و  2های اما در ردیف ،خیار غبن هست، 1و 

 نیست. 

 ،خوردن و متضرّر شدن فریببر  صرف . باید مغبون بودن شخص  ابت شود و ادعای2

 دلیل محکمی نیست. 

  :را دارد.در این معامله مغبون شدن  ادعایفروشنده  و به مبلغی فروخته شد زمینی مثال  

 ،تا زمانی که  ابت نشده به قیمتی )فاحش یا قابل توجه( کمتر از قیمت زمان فروش

 (1112خیار غبن وجود ندارد. ) ،معامله صورت گرفته

 ( 1112خیار غبن وجود دارد. ) ،. حتی اگر شخص مغبون غیر مسلمان باشد3

 اند: هشدکه مغبون  کنند. با فرض اینکه خریدار یا فروشنده اطمینان 1
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ولای  ،تواناد فساخ کنادمادعی می پاذیرد اگر طرف مقابل سخن او را میالف( 

تواند تفاوت قیمت را پس بگیرد و در عین حال معامله را پا برجا بداناد. لاذا نمی

مگر آنکه طرفین معاملاه راضای  .یا حق فسخ یا قبول معامله غبنی را داردفقط 

 به پرداخت تفاوت قیمت باشند.  

 شود.مراجعه به حاکم شرع می پذیرد ب( اگر طرف مقابل سخن او را نمی

آن را  یاا کالکند معامله را فسخ می ؛ یعنی یا کلغبن، تبعیض جایز نیست . در خیار1

 پذیرد.می

   :فروخته و بعد از رد و بدل کاردن  مان و ماثمن، خریادار  خسروای را به وحید خانه مثال

اماا از آن زماان باه  .نمایادادعای مغبون شدن در معامله را کرده و آن را فسخ می

کند و بعاد از دو ساال انه و گرفتن پول خود، اجتناب میدالیل مختلف از تخلیه خ

مدعی است که معامله را در نصف خانه فسخ کرده و در حال حاضر نصاف پاول را 

 کند: مطالبه می

مالك خانه نخواهاد باود و در ایان دو  الف( اگر کل معامله را فسخ نموده است 

اردی کاه غابن مغباون سال حق استفاده از خانه را نداشته است. )البته در ماو

 (  . ابت شود

ا ار اسات و حاق گارفتن فسخ بی ب( اگر قسمتی از معامله را فسخ کرده است 

 (  1113قسمتی از پول را ندارد. )

مگر  .شودفسخ معامله محسوب نمی ،. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل1

. البته الزم نیست در حضور که بگوید من فسخ کردم یا هر لفظی که این معنا را برسانداین

 تواند فسخ کند.  بلکه تنها و بدون حضور افراد و در تنهایی هم می .طرف مقابل فسخ کند

دیگر مالك نخواهد بود و واجب است مال را به طرف  ،. اگر شخص مغبون فسخ کند7

 ( 1111مقابل برگرداند. )
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  :اسات. از مغبون شده فهمد که میخریدار  ،ایپس از گذشت یك هفته از خرید خانه مثال

کناد و اما فروشنده موافقات نمای .کند تا فسخ کندبه فروشنده مراجعه می این رو

-اکنون که خانه گران شده فروشنده تقاضای فسخ نموده ولی خریدار زیر بار نمای

کاه با توجه باه این  گوید با گرفتن مبلغی بیشتر حاضر به فسخ هستمرود و می

معامله را فسخ نموده، دیگر مالك آن خانه نیست و حاق نادارد پاول  خریدار واقعا 

را که هریك بدون رضایت دیگاری، در بیشتری بگیرد و از زمان فسخ مدت زمانی

 باشند.اند ضامن می من و مثمن تصرف داشته

دانساته که نمی. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نکند، در صورتی2

دلیلی عقالئی فسخ کردن را تاخیر انداخته اسات، ه اما ب ،دانستهارد یا اینکه میحق فسخ د

 .خیار فسخ باقی است

شرط شود که هر یك از طارفین در صاورت پشایمانی از  ،. اگر در ضمن عقد معامله2

د و اتفاقا  معلوم ومبنی بر این قرار منعقد ش ،مبلغی را به طرف مقابل بپردازد یا عقد ،معامله

 جا استفاده از خیار غبن جایز اسات و الزم، در اینشده است که یکی از طرفین مغبون دوش

 ( 1111به طرف مقابل بپردازد. )مبلغی نیست 

  :1122شود که واقعا  فروشد و معلوم میمتر مربع می 1222زمینی را به مساحت  وحید مثال 

 معامله: در  در این صورت اگر است. متر مربع بوده

 باه شاودمعلاوم می  توماان 122متاری مثال  اما ، کل زمین فروخته شده (الف

هام زدن معاملاه را ه لذا فروشنده حاق با ،فروخته ترقیمت قابل توجهی ارزان

 دارد. 

متر مرباع فروختاه شاده(  1222نه کل زمین )فقط  ،فروخته شده متریزمین  (ب

 گیرد یا فساخ کناد. اضافه را ب متر مربع 122تواند قیمت این فروشنده می

 (  1112( و )1117)
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 (1فصل اول: خريد و فروش)

 (1گفتارپنجم: خيارات )

 خيار شرط  .3

در یعنای  ؛دهادقرار می ،حق فسخی است که یکی از طرفین معامله برای خود در عقد

تاا مادت یا هر دو یا شاخص  االثی  ه یا خریدارفروشند که شودمیشرط  ایمعاملهضمن 

  بر هم زدن معامله را داشته باشد.حق  ،معینی

 نكته: 

جایز است برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر  من را یا مانند آن را تا زمان 

 گویند. که اصطالحا  به آن بیع خیار می معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند

 فروش مبيع قبل از پايان مدت خيار 

مبیع بعد از تحقق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملك مشتری است و فروشنده تا 

تواناد معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری مای

چناد هناوز آن را قابض نکارده ؛ هرا به فرد دیگری بفروشدبعد از پایان مهلت خیار، آن ر

 (1111مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدت خیار فسخ نکرده باشد. ) ؛باشد

  :ش شافروشنده تاا به شرط آنکه اگر  میلیون تومان فروخته شود، 122به ای خانهاگر  مثال

جا مشتری پاس در این ،سخ کندماه پول آن را به مشتری پس داد، بتواند معامله را ف

حاق  ،از سپری شدن شش ماه و پس نیاوردن پول توسط فروشنده و عدم فسخ وی

 دارد خانه را به دیگری بفروشد. 

 12درس 
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اگر فروشنده فقط برای خودش حق فسخ قرار دهد و مقصودش این نباشاد کاه بایاد توجه: 

 یع برای خریدار وجود دارد.در این صورت حق فروش مب ، حفظ کنی؛مبیع را تا پایان مدت خیار

 خيار تدليس . 4

ای که به گونه ،نشان دهد ،چه هستکه خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آنزمانی

 قیمت مال در نظر مردم ارزشمندتر شود، طرف مقابل حق فسخ دارد. 

 خيار تخلف شرط  .5

ط کناد جنسای را کاه اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شار

باه  ؛طور مخصوصی باشد و به آن عمل نکند، طرف مقابل حق فسخ دارد ،دهدتحویل می

 :کنیدچند مثال توجه 

  اگر مشتری شرط کند که طی دو ماه همه پول را بپردازد و تا این مدت حق فساخ :2مثال 

 ،را پذیرفتاهماه کاال را برگردانده و فروشنده هم آن  7ولی پس از  ،داشته باشد هم

به شرط آنکه درصدی از پول به سبب تأخیر او کم شود تا خساارتی باه فروشانده 

مشتری بعد از گذشت مدت خیار، حق فساخ و پاس دادن کااال را  وارد نشود. 

تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. اما جاایز اسات بار ندارد و همچنین نمی

تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از ولی فروشنده نمی .توافق کنند 1اقاله

که با کم کاردن از پاول مشاتری اقالاه کناد، باطال اسات. پول کند و در صورتی

(1117) 

 هاا را  اگر در ضمن عقد شرط کنند یا عقد مبتنی بر ایان باشاد کاه خریادار مالیاات :1مثال

 (1112رد. )حق فسخ وجود دا بپردازد و خریدار به این شرط عمل نکرده است 

                                                           
  . اقاله توافق طرفین بر فسخ معامله است.1
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 قطعه زمینی خریداری شده با این شرط که اگر قانونا  نتوان زمین را  بت رسمی کرد : 3مثال

گیرد، برای مشتری حق فسخ وجاود داشاته باشاد یا زمین در طرح شهرداری قرار 

( .1172حق فسخ برای مشتری  ابت است) 

 در روز مقارر در دفتار  خسارو فروخت به شرط آنکه اگر خسروآپارتمانی را به  وحید: 4مثال

 وحیاد ،اسناد رسمی برای  بت سند و پرداخت مابقی قیمت آپارتمان حاضار نشاود

در ایان حالات  به شخص دیگری داشته باشد. را حق فسخ معامله و فروش آن

حاق فساخ معاملاه و  وحیاددر دفتر اساناد رسامی،  خسرودر صورت عدم حضور 

 ( 1111فروش آپارتمان به دیگری را دارد. )

 خيار عيب  .6

قبل  و خواه در حین عقد بوده باشد یا پس از عقد ،اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد

 د. نتوانند معامله را بر هم زنند یا تفاوت قیمت را بگیراز تحویل، می

تواناد تفااوت در سه صورت زیر اگر خریدار یا فروشنده بفهمد مال عیبی دارد فقط می

 قیمت را بگیرد:

 بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند مانند زمان تحویل نیست.  لف(ا

اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط  ،بعد از معامله معلوم شود مال معیوب است ب(

 کرده باشند. 

جز در حیوان که تا ساه روز ه بعد از تحویل گرفتن مال، عیب جدیدی ایجاد شود )ب ج(

 اند(. تواند برگردمی

نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن  ،در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مالی معیوب است

 تفاوت قیمت: 

 عیب مال را بداند.  ،موقع خریدن الف(

 اما به عیب مال راضی شود.  ،پس از معامله بفهمد ب(
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دهام و تفااوت قیمات هام اگر مال عیبی داشت پس نمی"در وقت معامله بگوید:  ج(

  "رم.گینمی

 "فروشم.را با هر عیبی که دارد میاین مال  ":فروشنده در وقت معامله بگوید د(

 لهمسئ 

 ،فروشام. اگر فروشنده هنگام معامله عیب کاال را معین کند و بگوید با این عیاب می1

تواند به خاطر این ولی بعدا  معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته، خریدار می

 از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.  عیب دوم

   :اگر بعد از معامله آشکار شود که  بت رسمی این ملك به نام دیگاری ممناوع اساتمثال، 

 ،شود و این امر عرفا  عیب برای آن جنس یا ملك محسوب گرددیعنی سند زده نمی

ت ساند را ( اما اگر طرف مقابال ممنوعیات  با1113طرف مقابل خیار عیب دارد. )

 (  1111دیگر حق خیار عیب ندارد. ) ،دانستهمی

چه مبیع )جنس فروخته شده( و چه  من )مال پرداخات شاده  ،. اگر معامله کلی باشد2

کرد که جانس توان ملزم برای خرید(، خیار عیب در آن راه ندارد و فقط طرف مقابل را می

 دهد. سالم تحویل 

  :کیلو برنج  122فروشنده هم  ودرخواست شود گرم برنج یلوک 122از برنج فروشی  اگر مثال

کیلاوگرم مشاخص  122تا تعهد خود را ادا کند )معامله روی ایان  از انبارش بیاورد

هاا که برنج سپس معلوم شودگرم کلی بوده( و کیلو 122، بلکه روی صورت نگرفته

 122از فروشانده  توانادد و فقاط میخیار عیب نادارخریدار مورد  در این اند،معیوب

 . کندکیلوگرم برنج سالم مطالبه 
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 13درس 

 

 

 

 (9فصل اول: خريد و فروش)

 (3گفتارپنجم: خيارات )

 خيار شركت  .7

 ،عنی شریك داردی ،مال دیگری استفروخته شده  اگر معلوم شود که مقداری از جنس

تواند معاملاه خریدار می ،اگر صاحب آن مقدار )شریك فروشنده( به آن معامله راضی نشود

که مشتری به له در مورد جنسیدار را از فروشنده بگیرد. این مسئهم بزند یا پول آن مقهرا ب

 فروشنده تحویل داده نیز صادق است. 

 خيار رويت  .1

و کاالی مورد نظر خود را دیده باشاد یاا طارف مقابال جنس  ،اگر خریدار یا فروشنده

گوناه کاه او خصوصیات جنس معینی را که طرف دیگر ندیده به او بگوید و معلوم شود آن

 هم بزند. هتواند معامله را بمی ؛بیابد ،را برخالف آنچه قبال  دیده نبوده است یا آن ،گفته

 : نكته 

  ود ندارد.در معامالت کلی وجخیار شرکت و رؤیت 

  ه شاده اسات،اندازه و رنگ خاص خرید ،کیلوگرم برنج دم سیاه با مشخصات بو 122: مثال 

های فوق را بیان کارد و بارای بلکه فروشنده ویژگی .کیلوگرم مشخص 122اما نه 

یاار خ، در اینجاا نادارد راخصوصایات آن آورد کاه از انبار برنجی را  ،انجام تعهدش

 . هستفروشنده حق مطالبه برنج با خصوصیات توافق شده وجود ندارد و فقط از 
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 خيار تأخير  .9

باا  ،پول( را که نقدی بوده با تأخیر بدهد یا اصاال  ندهاد اگر مشتری  من معامله )مثال 

 شرایط زیر خیار تأخیر وجود دارد و فروشنده حق فسخ معامله را دارد: 

 تا سه روز ندهد.  الف(

  .حویل نداده استفروشنده نیز جنس را ت ب(

 داد قید نشده یا عقد مبنی بر آن نبوده باشد. ه تأخیر یکی از عوضین هم در قراراجاز ج(

 نكته  

جاای هها، بها و سبزیمثل برخی میوه ،شوددر اجناسی که اگر یك روز بماند فاسد می

 . ستحق خیار فسخ تا قبل از خراب شدن کاال ،سه روز تأخیر

  تاا  خریادار و شاودبه کسی فروخته یا میوه سبزی  ساعت سه بعد از ظهر مثال اگر  :2مثال

-نگرفته باشد، فروشانده مایشب پول آن را نیاورد و سبزی یا میوه را هم تحویل 

 د. آن را به دیگری بفروشد و تواند معامله را فسخ کن

  داده و خانه نیاز اما پول آن را نه، ای را از فردی به قیمت معینی خریدشخصی خانه: 1مثال

و شرط تأخیر هم نشده تا مشتری حاق تاأخیر داشاته است تحویل مشتری نشده 

لذا در اینجا پس از سه روز از زمان معامله حاق فساخ معاملاه بارای طارف  .باشد

باطل باشد.  خود، خودبهچنین نیست که معاملهاما این .مقابل )فروشنده( وجود دارد

(1111  ) 

 خيار حيوان  .21

 تواند معامله را فسخ کند. ار حیوان تا سه روز بعد از معامله میخرید

 لهمسئ

ای باشد که نوعا  داللت بر رضاایت مشاتری گونهاگر تصرف مشتری در حیوان به الف(

 مثل اینکه به حیوان نعل بزند یا آن را رنگ کند. ؛شودخیار حیوان ساقط می ،داشته باشد
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 بیع باطل است.  ،اگر حیوان در این مدت تلف شد ب(

 خيار تعذر تسليم  .22

فارار  ،اسبی را کاه فروختاه مثال  ،اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد

 م بزند. هتواند معامله را بهمشتری می ،کند

 نكته  

باشند و حاق باه هام  ملتزم طرفین باید به معامله ،انواع خیاراتاز جز موارد مذکور ه ب

( و 1172شاود. )موجب حق فسخ نمی ،ندارند و صرف پشیمانی یکی از طرفینزدن آن را 

(1171 ) 

از هایچ  طرف مقابال دیگر ،شده باشداسقاط چنین اگر در ضمن عقد، تمام خیارات هم

  (1171حق خیاری برخوردار نخواهد بود. )
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 تمرين 

 است؟  یا مشتری ؟ مدت آن چقدراست . خیار حیوان برای بایع 1

 . اسقاط تمام خیارات در چه صورت ا ر شرعی دارد؟ 2

 تواند اعمال شود؟ . خیار تأخیر در مورد سبزیجات به چه نحوی می3

 خیار تأخیر وجود دارد؟  ، در چه صورتی. در موارد فاسد نشدنی1

 . خیار رؤیت را توضیح دهید. 1

 أخیر وجود دارد؟ خیار رؤیت، خیار شرکت و خیار تآیا در معامالت کلی . 1
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 (21فصل اول: خريد و فروش)  

 گفتارششم: قبض و تسليم جنس و عوض

مگار  ؛پس از عقد معامله هر یك از طرفین باید عوض را به طرف مقابل تسالیم کناد

کنناد کاه او را مجباور می ،شرط تأخیر شده باشد. لذا اگر یکی از آنان یا هر دو تأخیر کند

 جنس را تسلیم کند.  عوض یا

 لهئمس 

چه در آن ،توانند ضمن عقد معامله شرط کنند که تا مدت معینیفروشنده یا خریدار می

فروشنده خانه مسکونی  مثال  ؛مند باشنددست دارند تحویل طرف مقابل ندهند و از آن بهره

  دهم.بگوید تا یك ماه خودم در این منزل ساکن باشم و پس از آن خانه را تحویل 

 تسليم و قبض هر چيزي بر حسب خودش است.  

 فروخته شده بر دو نوع است:  یاشیا

است که تخلیه کامل توسط طرف مقابل صاورت  زمانیو اقباض  قبض :منقولغير  .2

بدهاد  اذن به مالك جدید ،رفع ید کرده و در تصرف از مال به این صورت که ؛گرفته باشد

  .زمین، درخت مانند ؛آن برطرف کندو موانع را برای استفاده از 

  .ماشین، حیوان مانند ؛به این است که آن را در اختیار خود بگیردقبض آن  :منقول .1

 

 

 11درس 
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 لهمسئ 

وظیفه شرعی خودش را انجام  ،که تخلیه کامل را انجام دادهآن کسی ،در منقوالت .1 

احکام قبل قبض را دارد که  ،اما اگر طرف مقابل هنوز آن را تحویل نگرفته باشد .داده است

 به آن اشاره خواهد شد. 

ای صندوقچه یا خاانهاگر بایع  مثال  ؛جز تسلیم کردن باید تفریو هم صورت بگیرده ب .2

 ده و به اصطالح تخلیه کاملکربرطرف  هم برای استفاده مشتریآن را فروخته و موانع را 

چاون خاناه یاا  داشته نیز تخلیه کناد؛دوق که در خانه یا صن را وسائلی باید، انجام داده را

 گذارد. ندارد وسایل خود را در آن باقی  ملك مشتری است و بایع اجازهشرعا  صندوق 

 چیزهایی در خانه یا آن حال اگر مثال  .واجب است "تفریو  "بیان شد که  2در نکته  .3

جاب وارد شادن صندوقچه وجود دارد که خالی کردن خانه یا صندوقچه از ایان چیزهاا مو

باید خسارت را جبران کند و به طرف مقابل بپردازد  ،گرددخسارت به خانه یا صندوقچه می

 یعنی ماثال ؛ با هم مصالحه کنند ، بایدو اگر محصولی است که وقت درو کردن آن نرسیده

زیرا زمین فروخته شده به مشتری را اشغال کرده  ؛بدهدبه مشتری فروشنده مقداری اجاره 

  مصالحه کنند.دهد و تا زمان دروی محصول از طرفی مشتری هم به نحوی رضایت  .است

 احكام تلف قبل و بعد قبض  

 قبل قبض:  .2

 ع رفته است و از طرفی نمائات برای مشتری است. از جیب بای تلف کل جنس  الف(

 وخسارکه باه فروخته است و قبل از آن خسروخصوصی را به ه گوسفند ب وحید مثال: 

اگار باه  ،در اینجا معامله باطل است و  من معاملاه .شودتحویل دهد، تلف می

از زماان آن   .برگردد و از طرفی شیر، پشام و.. خسروباید به  ،داده شده وحید

  .است خسروهمه برای  ،معامله تا زمان تلف شدن
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فساخ شاده  خودخودبه ،معامله نسبت به مقدار تلف شده تلف قسمتی از جنس  ب(

مقادار  درباارهشود و مشتری است و به همان نسبت  من معامله به مشتری برگردانده می

 تلف نشده نیز حق فسخ دارد. 

به  خسرونه ده کیلوگرم کلی( به )یعنی جزئی کیلوگرم برنج بخصوصی  12 وحید: مثال  

رود کیلوگرم آن از بین می 2اما قبل از تحویل  ،فروشدتومان میهزار  22قیمت 

 2هر کیلوگرم بارنج با توجه به اینکه . کندا کسی دو کیلوگرم آن را سرقت میی

هزار تومان گرفته شده را  22هزار تومان از  1باید  وحید، ردهزار تومان قیمت دا

نسابت باه ماابقی  معامله راحق دارد  خسرو، اینعالوه بر برگرداند. و  خسروبه 

تواند باه می همچنین .هم پس بگیرد هزار تومان بقیه را 11ها فسخ کند و برنج

 بدهد.  وحید  کیلو برنج به 2هزار تومان را در ازاء  11باشد و  پایبند معامله

 طرف مقابل خیار عیب دارد.  معیوب شدن جنس  ج(

 آنکال  ،هااجای از بین رفتن دو کیلاوگرم از بارنجهب ،در مثال قبلفرض کنید مثال:   

معاملاه را  تواندمی خسرودر این حالت  کمی دارد.ارزش ولی هنوز  معیوب شود،

باه عناوان  وحیادحق ندارد چیازی از  ،ولی اگر به معامله راضی شود .فسخ کند

 خسارت بگیرد. 

  نكته: 

در حفاظ و در مثال فوق در صورتی حق گرفتن خساارت وجاود نادارد کاه فروشانده 

ر معیوب شدن جانس مساتند باه روی نکرده باشد و الّا اگنگهداری جنس کوتاهی یا زیاده

 حق گرفتن خسارت دارد.  خسروباشد  وحید

 بعد قبض:  .1

آیاد و هر تلف شدن یا معیوب شدنی بعد از قبض، از مال تحویل گیرنده به حساب می

مشتری باید خسارت را تقبل کند. مگر در مورد حیوان که از مال بایع  ،های قبللذا در مثال

 شود.حساب می
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 .1همگی برای احکام معامله جزئی استاحکام فوق 

 تمرين 

 شود؟ ای که فروخته شده، قبض کردن آن چه زمانی محقق می. خانه1

 ،تحویل بگیرد تلف شدند از آنکه مشتری آن را کامال  پیشاگر  ،غیر منقول ی. در اشیا2

 خسارت از مال مشتری است یا فروشنده؟  

 نید. . منظور از وجوب تفریو چیست؟ مثال بز3

را باید فورا درو شاود؟ حکام آن پس از فروش زمین آیا  ،. محصولی که در زمین است1

 بیان کنید. 

. در حالت قبل قبض، چه فرقی بین تلف شدن قسمتی از جنس و معیوب شدن جنس 1

 وجود دارد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شدبه آن اشاره  31در درس   .1
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 فصل دوم: صلح

منفعتی را تملیك دیگری رضایت و سازش بین دو یا چند نفر بر اینکه عین یا  تعريف:

 اسقاط نماید.  ،کند یا حق خود یا دینی را که طرف مقابل بر عهده دارد

 احكام صلح 

لاذا  ، بیع یا اجاره یا هبه و... است اما عقاد مساتقلی اسات.عقد صلحاگر چه نتیجه . 1

 .احکام و شرایط سایر عقود را ندارد

در مقابل عوض(، خیار مجلاس، است )مصالحه بر یك جنسی  یعای که مثل بمصالحه

های بیع چون اینها از ویژگی ؛در آن راه نداردنیز حق شفعه  .خیار حیوان و خیار تأخیر ندارد

الزم نیسات مثال بیاع  ،نه مصالحه. همچنین اگر مصالحه در مورد طال و نقره باشد ،است

 باشد. در مجلس عقد  ،حتما  قبض و تحویل قبل از جدا شدن طرفین ،صرف

ای که مثل هبه است )مصالحه بر یك جنسی بدون عوض(، قابض ماال الزم الحهمص

که در هباه در حالی .شودندارد و بدون قبض مال، آن مال در ملك شخص مقابل وارد می

 )هدیه( آن مال حتما  باید به طرف مقابل تحویل داده شود تا شرعا  در ملك او در آید. 

تسالم طرفین را برسااند و عارف آن را متوجاه  خواهد بلکه هرچه. صیغه خاصی نمی2

 کافی است.  ،شود

یکای از اساباب خیاار اینکه مگر  ،یعنی طرفین حق فسخ ندارند ؛. از عقود الزم است3

نه مثل خیار مجلس یا تأخیر که مختص بیع است( وجاود داشاته  ،)مثل خیار تخلف شرط

 11درس 
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کاه خاود حاالیاسات. درقد الزم حتی در هبه جایز، اگر به صورت صلح اجرا شود، ع .باشد

( و 1723) در ماوارد اساتثنا.مگر ، از عقود جایز است ،اگر تحت عنوان مصالحه نباشد ،هبه

(1722) 

منوط  شود وفضولی محسوب می ،. اگر مصالحه بدون اذن مالك اصلی صورت گیرد1

 (1222چنانچه در بیع چنین است. ) ؛به اجازه مالك اصلی است

بلکاه شاخص مصاالح )مصاالحه  ،م نیست حتما  عوض در کار باشد. در مصالحه الز1

)طارف  چیزی را تملیك متصالح ،بدون درخواست عوض ،تواند در عقد مصالحهکننده( می

 نماید.  مقابل(،

 (1723اختیار و عدم حجر داشته باشند. )مصالحه باید بلوغ، عقل، قصد،  . طرفین1

 مسئله

؛ ه قصد او حین عقد به صاورت جادی نباودهاگر کسی پس از مصالحه مدعی شود ک 

 (1721شود. )سخنش پذیرفته نمی است، شوخی یا سهوی بوده بگوید مثال 

  کند.وارد نمیبه مصالحه ای خدشه ،که در بیع موجب بطالن معامله است. آن غرری7

بادون حتای و از نظر مدل و رنگ  ،خصوصیات آن دانستناگر اتومبیلی را بدون  مثال:  

، اما اگر به صورت مصالحه و توافاق باشاد .معامله باطل استبخریم،  آندن دی

 ایرادی ندارد.

ولی از آنجا که طلبکاار جاهال باه آن  ،. اگر در مصالحه بدهکار مقدار بدهی را بداند2

مقدار زائد برای بدهکار حاالل  ،است به مقدار کمتر از حقی که به او تعلق دارد صلح نماید

کاه بادهکار همچنین است موردی .و او را راضی نماید ،به طلبکار اعالم مگر آنکه نیست،

 بیش از مال مصالحه شده است.   ،اجماال  بداند که طلب مزبور

رسند که باا پرداخات چنین به توافق می خسرواما با  ،طلبکار است خسرواز  وحید مثال:  

 وحیادماا بعادا  ا .قضایه فیصاله یاباد ،وحیاد باه  خسروهزار تومان توسط  122
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هازار  12 خسارودر اینجا باید  .هزار تومان بوده است 112یابد که طلب او درمی

حتی  به آنچه دریافت کرده، راضی باشد؛ وحیدکه مگر آن .برگرداند وحیدتومان به 

 .باشد اگر از طلبش، کمتر

 شیم(. . در مصالحه نیز  ربا حرام است )اگر یقین به تفاوت وزن یا پیمانه داشته با2

. اگر کسی اموال خود را با دیگاری مصاالحه کناد تاا از پرداخات دیاون خاود باه 12

دسات هبه خصوص اگر امیاد با ؛بنابر احتیاط واجب صلح او نافذ نیست ،طلبکاران فرار کند

 (1721نداشته باشد. )را های خود آوردن اموال دیگر برای پرداخت بدهی

ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلاف .جایز نیست متصالح از شروطی که در 11

 تواند عقد صلح را فسخ کند.نماید و در صورت تخلف از شرط، مصالح می

شخصی مالی را با دیگری مصالحه کرده با این شرط که فقاط متصاالح از آن  :2مثال  

 ،در این صورت جایز نیست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح .استفاده کند

تواناد معاملاه را فساخ نمایاد. مصالح می ،دکنبدهد و اگر چنین  به فرد سومی

(1722) 

)تملیاك  کاردهپدری در زمان حیات خود تمام اموالش را با پسرش مصاالحه : 1مثال  

به هر یك از خواهران مبلغی بپردازد  پسر، شبه این شرط که پس از وفات کرد(

، لذا بعد از مرگ پادر .ارداین صلح اشکال ند اند. و خواهران نیز راضی شده

و عادم رضاایت  بپاردازد.به خاواهرانش  مالك غیر از آن چیزی است که باید

 (1727سایر ور ه ا ری ندارد. )

 

 



 222 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 تمرين 

 . صلح چیست و چه تفاوتی با فروش دارد؟1

 . آیا در صلح حق فسخ برای طرفین وجود دارد؟2

 . کدام یك از خیارات در صلح وجود دارد؟3

 صلحی که مثل هبه است عقد الزم است یا جائز؟آیا . 1

 تواند باشد؟چه چیزهایی می "علیهمصالحٌ". 1

 . مصالحه کردن اموال برای فرار از بدهی به دیگران چه حکمی دارد؟1
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 (2فصل سوم: اجاره )

 گفتار اول: اقسام اجاره و شرايط آن

 اجاره دو قسم است:

 اگر چه اندك باشد.  ؛مالی دارندی که ارزش الف( اجاره اشیائ

در  قرار گذاشته کاه یعنی ؛کارمند یا کارگر اجیر شود کهمثل این ؛ب( اجاره یك شخص

 حقوقی دریافت کند.  کار مشخصی،مقابل 

  نكته: 

 هر لفظ یا عملی که مقصود را برساند برای انعقاد عقد اجاره کافی است. 

 شرايط موجر و مستأجر 

 (1112اختیار و محجور نبودن )مثال  مفلس یا سفیه نباشد(. )، قصدبلوغ، عقل، 

 شودشرايط مالي كه مورد اجاره واقع مي 

 باطل است.  ،هایم را اجاره دادمتعیین کردن؛ لذا اگر کسی بگوید یکی از خانه. 1

ها به سبب وجود یا عدم آن اوصاف . معلوم بودن: با مشاهده یا ذکر اوصافی که رغبت2

 کند. ر میتغیی

این  بشنود، اجاره کند، 1را شاوصاف ببیند وآن را  کهبدون آنرا ای خانهمستأجر، اگر مثال:   

 اجاره باطل است. 

                                                           
 گذارد.مقصود اوصاف مربوط به عین مستأجره است که در رغبت مردم تأ یر می . 1

 11درس 
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 . قدرت تحویل دادن وجود داشته باشد3

 باشد.اجاره اتومبیلی که گم شده است و قابل تحویل نیست، باطل می مثال:  

 .مندی از آن باشد. امکان بهره1

 عین آن مال با استفاده کردن باقی بماند. .1

-به آن نمیآب که زمینی . همچنینشودنمیاجاره داده  یزمخوردنی یا هچیزهای  مثال:  

کاه ؛ چراآب باران کاافی باشاد آنکه مگر ؛شودنمیاجاره داده  برای زراعت، ،رسد

ون آب شود و زماین بادو هیزم با استفاده کردن از آن تمام می چیزهای خوراکی

 برداری نیست.برای زراعت قابل بهرههم 

 دهنده مالك یا صاحب اختیار شرعی آن باشد.ره. اجا1

 کردن حائض برای نظافت مسجد جایز نیست.بردن از آن جایز باشد؛ لذا اجیر . انتفاع7

 االجارهشرايط منفعت مورد نظر در مال 

فروش شراب یا اجااره دادن کاامیون داری یا . مباح باشد؛ اجاره دادن مغازه برای نگه1

 حرام و باطل است.  ،برای حمل شراب

 ،ای باشد که عقالء بارای آنگونهه؛ یعنی بهرچند اندك ،داشته باشد . مالیت و ارزش2

 بذل مال کنند. 

فعتای کاه نوع من ،در عقد اجاره ، بایدکه اجاره داده شده منافع متعددی دارد. اگر مالی3

 تعیین شود.   ،مند شودآن بهرهواهد از خاجاره کننده می

حمل باار یاا  یا باید معلوم باشد برای مسافرکشی ،شوداگر اتومبیلی اجاره داده میمثال:   

 .است منظور دیگری

 ماثال  خیااطیِ) .. مدت اجاره معلوم باشد؛ مثال  در مواردی مقدار کار مشاخص گاردد1

 برای مدت یك سال تمام(. یا اجاره خانه  ،خصوصلباس معین با مدل به
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 شرايط اجرت 

 3یاا معادود 2یاا ماوزون 1اگر مکیال ؛اجرت معلوم و مقدار آن مشخص و معين باشد

و اگار از چیزهاایی  است گرم یا چند عددچند پیمانه یا چند کیلوکه شد باید معلوم با ،است

ایاد باه است که باید دیده شود و مشاهده گردد یا اینکه وصف کاردن آن کاافی اسات، ب

 ترتیب مشاهده یا وصف شود. 

 نكته 

  تواند موارد ذیل باشد:اجرت می 

 ؛مشخص: این انگشتر یء. یك ش1

 ؛. یك چیز کلی در ذمه مستأجر: هزار تومان2

 ؛. یك عمل: یك روز برای موجر بارکشی کردن3

 ؛مندی از آن. منفعت: یك ماه اجاره ماشین و بهره1

 اده از وام.حق استف :. حق قابل انتقال1

 گفتار دوم: احكام اجاره

 اینکاه مگر ؛بر هم زدن آن را ندارند حق ،؛ یعنی طرفین. عقد اجاره عقدی الزم است1

 (1112( و )1112اسباب شرعی آن وجود داشته باشد. )

تواند وجود خیار حیوان و خیار تأخیر در عقد اجاره می. تمام خیارات جز خیار مجلس، 2

 داشته باشد. 

                                                           
   ایپیمانه. 1

   وزن کردنی. 2

  شمردنی. 3
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قاوت خاود ه اجاره با ،که اجاره داده شده توسط مالك آن به فروش برسداگر چیزی. 3

 (1112باقی است. )

کاه ال  باه کسای اجااره داده شاده یاا اینالبته اگر مشتری جاهل باشد که مثال  خانه قب

 دانسته مدت زمان اجاره طوالنی است، حق فسخ دارد.اما نمی ،دانسته اجاره داده شدهمی

 .تحویل داده شودبه مستأجر  نبایداما بدون اذن شرکا  .زء مشاع جایز است. اجاره ج1

کاه بارای ؛ مگر واجباات کفااییی باطل استاجیر شدن برای واجبات عینی و کفای. 1

 . مثل پزشك، مهندس و... ؛حفظ نظام جامعه و احتیاج مردم الزم است

  ماثال  ؛ر آن مشروع باشادتوان برای نایب شدن اجیر شد که نیابت د. در کارهایی می1

 یست.جایز ن ،نمازهای واجب انسان زنده ن برای انجاماجیر شد

تواند کارگر می ای بر مجانی بودن آن نباشد،به کسی محول شود و قرینهکاری . اگر 7

مگر در دلش مجانی کار کردن را قصد کرده باشد که در  ؛المثل آن کار را مطالبه کنداجرت

 (1117هر چند موجر قصدش دادن اجرت بوده باشد. ) ؛جرت نیستاین صورت مستحق ا

در صورتی  ،. اجاره دادن شیء اجاره شده به دیگری )مستأجر دوم( توسط مستأجر اول2

ای هم در میان نباشد که بفهماند شرطی مغایر آن نکرده باشد و قرینه ،جایز است که موجر

در  اجیار شاده،کاری  برایکسی که  همچنین .جر وجود نداردأحق چنین کاری برای مست

جایز  نکند،داللت  برآنای هم نشده باشد و قرینه ،شرط مباشرت در کاربرای او که صورتی

 فرد دیگری را اجیر نماید.در آن کار، است که 

 حكم بيشتر يا كمتر بودن اجرت اجاره دوم از اجاره اول 

 توجه به مورد اجاره، متفاوت است:با  ،اول هدوم از اجار هحکم زیادتی یا نقصان اجار

را  تاوان مقادار اجارتنمای ،در اجاره دادن مجدد مورد اجاره خانه یا دکان است .1

 مگر در دو صورت: ،دکربیشتر تعیین 
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  .کند نقاشی را خانه مثال  ؛دهد انجام آن روی کاریالف( 

 شود. تعیین ولا معامله اجاره اجرت جنس از غیر دیگری جنس از دوم معامله اجرتب( 

کاه فاردی بارای ؛ مانناد اینمورد اجاره فردی است که برای کاری اجیر شده اسات .2

کمتار  را توان مقدار اجرتنمی ،در اجیر کردن مجدد فرد دیگر اجیر شده دوختن لباس

 هر چند کم باشد، انجام داده باشد. ،مگر اینکه قسمتی از کار را کرد،تعیین 

چه اجرت کمتار از اجارت اجااره  ؛اشکال ندارد وارد باال استمورد اجاره غیر از م .3

 و چه بیشتر. اول باشد

آن  تواندمستأجر می ، یك ساله اجاره شود.ای در مقابل یك میلیون توماناگر خانه :2مثال  

)با اینکه یك تن اجاره دهد به دیگری در مقابل یك تن برنج  به مدت یك سالرا 

 ان ارزش دارد( یا در مقابل هشت صد هزار تومان.میلیون توم 3برنج مثال 

دیگاری را اجیار  دتواننمی برای کاری اجیر شود،هزار تومان  122در مقابل  کسی :1مثال  

مگار  ؛هزار تومان انجام دهاد 122که این کار را در مقابل دستمزدی کمتر از  دکن

 . دآنکه قسمتی از کار را انجام داده باش

 نكته: 

چون به قیمت باالتر  ،همان قیمت اجاره کل اجاره دهده نصف خانه را بأجری تمساگر  

جایز است. همچنین اگر نصف مدت اجاره اول به دیگری اجاره دهد )به کال  ،معامله نشده

  قیمت اجاره اول( جایز است.
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 تمرين 

 . اجاره چند قسم است؟ توضیح دهید.1

 بیان کنید. ،شودجاره واقع می. سه شرط از شرایط مالی را که مورد ا2

 جر کدام است؟أ. شرایط موجر و مست3

 االجاره چیست؟شرایط منفعت مورد نظر در مال. 1

 . اجرت در عقد اجاره چگونه باید معلوم باشد؟1

 ؟ در چه صورت جایز است؟مسأجر دوم چیستبه  شدهاجاره  حکم اجاره دادن شیء. 1

 یست؟. حکم اجیر شدن در واجبات کفایی چ7
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 17 درس

 

 

 

 (1فصل سوم: اجاره )

 گفتار سوم: موارد جواز فسخ اجاره

 مگر در موارد زیر: ؛شوداجاره از عقود الزم است که فسخ نمی

ا تأخیرا جز خیار مجلاس، حیاوان وه که در باب بیع مطرح است ا ب. یکی از خیاراتی1

  .وجود داشته باشد

  :و طارف  شارطی کنادجر ضمن عقد اجااره أمست خیار تخلف شرط: یعنی موجر یا .1 مثال

مثال  موجر شرط کند از ملك او فقط اساتفاده مساکونی ؛ مقابل از آن تخلف کند

یا متعلق اجاره کاری باشد که قابل انجاام باوده و اجیار کنناده  ؛نه تجاری ،شود

شرط کرده در زمان به خصوصی انجام شود. اما اجیر کوتاهی کرده یا اصال  انجام 

طرف مقابل حق در این صورت کار در آن مدت زمان غیر ممکن بوده است. این 

 فسخ دارد. 

در شیء اجاره داده  ، پیش از اجارهخیار عیب: عیبی که موجب نقص در منافع باشد .2

 شیء اجاره داده شده: دانسته مستأجر نمی شده وجود داشته و

و غیار ده اما معیاوب مثال  ماشین مشخصی را اجاره دا ؛عین مشخصی است (الف

 حق فسخ وجود دارد.  قابل استفاده است

حاق فساخ   نیساتاگر ممکن  وموجر باید بدل آن را بدهد کلی است( ب

و  شاوداجااره  ،با مشخصات کلی و مدل معلاوم یمثال  اگر ماشین؛ وجود دارد

را  منطباق اسات ،به ظااهر باا آن مشخصاات کلای ی کهدهنده ماشیناجاره

موجر باید یاك ماشاین ساالم باا  د معیوب است ومعلوم ش و هدتحویل د
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تاوان ، مایدهد و اگر چنین کاری غیر ممکن بودات را تحویل همان مشخص

 . اجاره را فسخ کرد

 اما اگر اجرت پرداختی معیوب باشد:

 حق فسخ وجود دارد.  جزئی است  (الف

 .سخ کردتوان فمی  ممکن نیستاگر  وداده شود  بدل آن کلی است (ب 

 . تقایل: دو طرف قرارداد توافق به بر هم زدن و فسخ معامله کنند.2

 :شود. شیء اجاره داده شده غصب 3

 باشد: موجراز قبض و تحویل گرفتن از  پیشاگر غصب  (الف

 گیرد.می موجرالمسمی را از اجرت کند اجاره گیرنده فسخ می -یك

 .گیردثل را از غاصب میالماجرت کند اجاره گیرنده امضاء می -دو

المثال را از غاصاب تواناد اجارتبعد قبض باشد: اجاره صحیح است و فقط مای (ب

 المسمی باشد و چه کمتر یا بیشتر از آن. المثل به میزان اجرت؛ چه اجرتبگیرد

مستأجر  شود.از تحویل غصب  پیشاما  شود،سال اجاره ای به مدت یكخانهاگر : مثال  

 دتواناو از طرفای می دو مبلو پرداختای را پاس بگیار داره را فسخ کناج تواندمی

از غاصاب اجااره واقعای  دتوان( و در این صورت میدکند )امضا اجاره را فسخ نکن

هزار  122ماهی را  ایاگر خانه مثال  د؛بگیر ،که غصب کردهاین منزل را در مدتی

هازار توماان در مااه  112واقعای آن  اجاارهکه حالیکرده است. در  تومان اجاره

کاه غاصاب غصاب د در صورت امضای معامله، باه میازان مادتیتوانمی ،1است

 د. هزار تومان از غاصب بگیر 112ماهی  ،نموده

در این  است، در مثال فوق اگر غصب وقتی انجام شود که خانه را تحویل گرفته: مثال  

از غاصاب مطالباه  دتوانالمثل را مید و فقط اجرتصورت حق فسخ اجاره را ندار

 .بگیرد

                                                           
 المسمّی نام دارد.هزار تومان اجرت 122المثل نام دارد و هزار تومان اجرت 112 .1
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با در نظر گرفتن  برای کارگرییا خود صغیر را  ،ملك صغیر ،که ولیّ است. اگر کسی1

باالو رشاید )غیار  ،از انقضای مدت اجاره، صاغیر ماذکور پیشو  اجاره دهد ،مصلحت وی

بل رشد ای در قمگر مصلحت الزمه .تواند اجاره را فسخ کنداین بالو رشید می ،سفیه( گردد

 است.بوده باشد که سبب شده مدت اجاره به همان مقداری باشد که ولیّ بچه معین کرده 

 . باشدای که کمتر از آن مدت خالف آن مصلحت الزمه قبل رشد بوده گونههب

 تمرين 

 بیان کنید.  ،. دو مورد از مواردی را که حق فسخ در اجاره وجود دارد1

که شیء اجااره داده شاده در صورتی ،گرددچیزی می که موجب نقص در منافع. عیبی2

 چه حکمی دارد؟ ،جزئی باشد

 قوت خود باقی است؟ه . در سؤال قبل در چه صورت معامله ب3

 چه باید کرد؟ ،اگر اجرت پرداخت شده معیوب باشدبر فرض کلی بودن اجرت، . 1

، حق فسخ اجاره شدنپس از بالو  ،اجاره دادهملك او را  ،شاولی. آیا بچه صغیری که 1

 دارد؟ را

 . یك مثال برای خیار تخلف شرط در اجاره بیان کنید. 1

 چه حکمی دارد؟ در چه صورتی حق فسخ دارد؟ شود،. اگر شیء اجاره داده شده غصب 7
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 (3فصل سوم: اجاره )

 گفتار چهارم: موارد بطالن اجاره

ر، مال مورد اجاره، منفعت مورد نظر مستأج برخی از شرایطی که در شرایط موجر واگر 

موارد بطالن اجاره برخی از ؛ اجاره باطل است ،وجود نداشته باشد ،و شرایط اجرت بیان شد

 اند از:عبارت

 اسباب بطالن در اجير شدن .2

 ( متعلق اجاره کاری غیر قابل اجراست. الف

در ایان صاورت دیان  ( فوت اجیر؛ مگر آنکه کار مورد نظر را به ذمّه گرفته بوده کهب

 شود. اداء می شلذا پس از مرگ، از اموال او دین .شودمی

 اسباب بطالن اجاره دادن اشيا .1

که ملکیت موجر نسابت باه مگر آن ؛شود( با فوت موجر یا مستأجر، اجاره باطل نمیالف

 محدود به زمان حیاتش باشد.  ،منفعت آن

. که او زنده اساتتا زمانی ، ولیی حسن باشدای براوصیّت شده که منفعت خانه :2مثال   

کاه بعاد از . مگر آنشودبا مرگ او اجاره باطل می لذا اگر حسن خانه را اجاره دهد

 دهند.  باجاره را اجازه  ،شوندمرگ او افرادی که مالك منفعت می

 12درس 
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 اما قبال از اتماام مادت اجااره فاوت ،اندملك موقوفه را اجاره داده 1بطن سابق :1مثال 

اجاره را دادند؛ در این صورت اجاره باقی است. البته  اجازه اند، اما بطن الحقدهکر

اجااره  ،موقوفه را اجاره داده ،طبق مصلحت وقف و بطون الحقه ،اگر متولی وقف

 باقی است و اجازه بطن الحقه الزم نیست. هم حتی با موت بطن سابق 

اجاره  ،قابل استفاده نباشد ،مومیبه دلیل عذرهای ع ،( اگر شیء اجاره داده شدهب

وی  ،باطل است. اما اگر به خاطر بیماری مستأجر یا هر دلیلی که مربوط به مستأجر است

 ( 1111اجاره باقی است. ) ،مند شودنتواند از شیء اجاره داده شده بهره

برفی بیاید که نتوان آن سپس و  وداجاره ش جایی ماشینیبرای رفتن به  اگرمثال:  

 شود.یا راه بسته شود، اجاره باطل می ،یر را رفتمس

ای که نتوان انتفاع مورد قارارداد را اساتیفاء گونه( تلف شدن شیء اجاره داده شده، بهج

 نمود:

 .اجاره باطل است قبل از قبض  -یك

بعد از قبض و قبل از آنکه انتفاعی از آن ببرد و فرقی نیست که قبل از زمان اجااره   -دو

 .اجاره باطل است ا بعد از آنباشد ی

اماا  ،شودمنزل مورد نظر تحویل داده می مثال  ،شروع مدت اجاره پیش ازگاهی  توضيح:

؛ بااز اجااره باطال شاودبرداری سااقط میاز شروع مدت اجاره خانه از بهره پیش

 است.

 اجاره در باقی مدت باطل اسات و مادت مورد اجاره ءمندی از شیبهره یدر ا نا -سه

 .کنندالمسمی حساب میسنجی روی اجرتمندی را با نسبتسپری شده همراه بهره

اگر خانه به طور کامل ویران شود و از هار منفعتای سااقط گاردد یاا حیاوان : 2مثال  

 شود.اجاره باطل می ،سواری تلف شود

                                                           
ف کند و بگوید پس از این عده فالن عده دیگر جایگزین شوند، باه ای وق. منظور از بطن سابق این است که واقف، اگر مالی را بر عده1

 هایم.گویند؛ مثال  وقف کردم بر فرزندانم و پس از آن بر نوهگروه اول بطن سابق و به گروه دوم بطن الحق می
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ه دلیل زلزلاه ماه ب 2، اما پس از یك ساله اجاره شده ،هزار تومان 122ای ماهی خانه: 1مثال  

هزار توماان باوده  112فرض کنید ارزش اجاره ماهانه آن خانه ). ه استکال  ویران شد

باید به  تومان هزار 322مستأجر فقط مبلو  تومان  هزار   112×2  =322 (است

 تواند پس بگیرد. می ،تر دادهموجر بدهد و اگر اضافه

 زمان تسليم اجرت 

ض تحویل دادن عین)مثل خانه( مستأجر باید کل اجرت به مح اجاره مال )عین(  .1

 مگر شرطی غیر آن در ضمن عقد اجاره بوده باشد.  ؛را بپردازد

پس از اتمام عمل، طرف مقابال  اجاره عمل )کسی اجیر شده کاری انجام دهد(  .2

 مگر شرطی خالف این در ضمن عقد شده باشد. ؛وظیفه دارد اجرت را بپردازد

ساال را در هماان روز ، باید کال مبلاو اجااره یاكایمای را اجاره کردهر خانهاگ :2مثال   

 مگر شرط شده باشد ماهانه پرداخت شود. ؛بپردازیم ،تحویل خانه

از  پایشتواند ای را نقاشی کند، نقاش نمیاگر کسی را اجیر کرده باشیم تا خانه :1مثال  

اد با نقاش قرار گذاشته باشایم مگر ضمن قرارد اجرت را مطالبه کند. ،اتمام عمل

در روز دوم و بقیاه را در روز بعاد  را نصف آن را در ابتدای کار و ربع آن که مثال 

 عمل شود. ،پرداخت کنیم که در این صورت باید طبق آنچه شرط شده است
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 تمرين 

 . دو مورد از اسباب بطالن در اجیر شدن را بیان کنید. 1

 شود؟از اموال اجیر به موجر پرداخت می ،بمیرد. در چه صورتی اگر اجیر 2

برداری ساقط شود چاه بایاد از بهره ،بدون کوتاهی مستأجر ،. اگر شیء اجاره داده شده3

 کرد؟

 تلف شود چه حکمی دارد؟ ،بعد از قبضبالفاصله . اگر شیء اجاره داده شده 1

 ؟. در اجاره دادن یك ملك )زمین( زمان تسلیم اجرت چه زمانی است1
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 12درس 

 

 

 

 (2فصل چهارم: شركت )

 گفتار اول: تعريف و اسباب شركت

عبارت است از اینکه چیزی )عین، دین، منفعت و حق ( مشترکا  بارای شرکت  تعريف:

 دو نفر یا بیشتر باشد. 

 

 موارد شراكت                      

 اسباب شراكت 

 

 عين

 

 دين

 

 منفعت

 

 حق

 × × × × ار 

 × × × × عقد ناقل

 - - - × زتحیا

 - - - × مزج

 × × × × تشریك

و در مقابل  شدهذکر  ،شودموجب شراکت می ،در جدول فوق چیزهایی که طبق تعریف  

آن مشخص گردیده که هر یك از این اسباب شراکت، موجب شاراکت در چاه چیزهاایی 

 خواهد بود. اکنون به توضیحات زیر توجه فرمایید:
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 اسباب شراكت 

 : ارث

باه سابب  ،حاق اعم از عین، دین، منفعت و ،تمام موارد شرکت ،ورکه بیان شدطهمان

 مثال: ؛شودمحقق میار  

 ند. ازمینی به ور ه رسیده است و همگی در آن شریك عين: .2

لذا ور ه در این  .میت طلبی دارد و این طلب را بدهکاران باید به ور ه بپردازند دين: .1

 ند. ادین شریك

ای را اجاره کرده که بعد از مرگ باه ور اه ال  میت در زمان حیاتش خانهمث منفعت: .3

 .  اندرسد و ور ه در منافع این خانه شریكمی

  1.رسدمثال  حق خیار در معامله میت )در زمان حیاتش( به ور ه میحق:  .4

 عقد ناقل: 

عین، حق یا منافع مثل بیع یا اجاره، صاحب اختیار  ،دو یا چند نفر با هم، با یك قرارداد

 مثال: ؛چیزی گردند

 .خرندمیدو نفر زمینی را با هم  عين: .2

دو یا چند نفر به واسطه یك عقد )مثل حواله، بیع و...( مشترکا  مالك دین فرد  دين: .1

 یا افرادی شوند. 

اکنون دو نفر  .فرض کنید حسن بابت کاالیی که از حسین خریده چك داده است مثال:  

باا  ،اند و حسین با توافق خود آنها و بناابر احتیااط واجاباران حسین آمدهاز طلبک

یعنی باید طلبشان را از حسن وصاول  ؛دهدتوافق حسن، آنها را به حسن حواله می

                                                           
 توانید به آخرین مسئله بحث شفعه مراجعه کنید. برای نمونه می. 1
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کنند. در اینجا این دو نفر مشترکا  مالك دین حسن به حسین هستند و وقتی ایان 

 مال این دو خواهد بود.  ،چك وصول شود

واسطه یك عقد )مثل اجاره( مشترکا  مالك منافع شیء یا ه ب ،دو یا چند نفر :منفعت .3

 مثل اجاره یك منزل توسط دو نفر. ؛کاالیی شوند

چناد نفار مثال   ؛دو یا چند نفر مشترکا  با هم حقی را خریداری یا مصالحه کنند حق: .4

 .  بخرندحق امتیاز گرفتن وام را از فردی 

 حيازت:

زماان اگر دو یا چند نفر با هم و هم .دست آوردن استآوری و بهجمع حیازت به معنای

قیمتای  یسانگ زمااندو نفر هممثال  ؛شونددر آن چیز شریك می ،دست آورندچیزی را به

 گذارند. و با هم روی آن دست بیابند 

شود که با حیازت فقط در عین مال )و نه منافع یا دین یا حق( با توضیح فوق روشن می

 شود.راکت حاصل میش

 امتزاج:

 :استهای زیر اموال به صورت امتزاج و مخلوط شدن بین اشیا و

مثال آب باا آب، روغان  ه عرفا  قابل تمیز و تشخیص نیسات؛مایع ک دوامتزاج بین  .1

 شرکت واقعی حقیقی  ..بادام با روغن گردو و..

مثل آرد گندم باا آرد  ست؛یص نیجامد نرم که عرفا  قابل تمیز و تشخ دوامتزاج بین  .2

 شرکت ظاهری واقعی جو 

 ه عرفا  قابل تمیاز و تشاخیص نیسات؛جامد غیر نرم همجنس ریز ک دوامتزاج بین  .3

 شرکت ظاهری حکمی مثل گندم با گندم  

عادم  مثل گنادم باا خشاخاش  ؛جامد غیر نرم غیر همجنس ریز دوامتزاج بین  .1

 مصالحه کنند  شرکت 
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عادم شارکت         مثل گردو با گردو  ؛جامد غیر نرم همجنس درشت دون امتزاج بی .1

  مصالحه کنند 

مصالحه کنند یاا  عدم شرکت  ها وگوسفندها مثل لباس ؛امتزاج بین قیمیات .1

 کشی مالشان را جدا کنند.با قرعه

 نكته  

گوناه گوسافند ایانمثال   ؛مثل هم نیستند که افراد آن دقیقا ی، یعنی چیزهایقیمیات. 1

زیرا گوسفندان هر قادر  ؛یعنی دقیقا  مانند آن وجود داشته باشد ؛نیست که مثل داشته باشد

اما مثال  گندم، برنج، یك نسخه کتاب از کتابی که  .باز تفاوت دارند ،هم شبیه به هم باشند

    مثلی هستند. ،تیرا  چاپ شده و امثال آن 2222مثال  

شراکت و احکام آن وجود نخواهد داشت و طرفین باید با هام  1و  1، 1. در بندهای 2

 به توافق برسند.

 شود.و شامل دین، منفعت و حق نمی است. شرکت به سبب امتزاج فقط در عین 3

 تشريك:

در چاه  ؛ ایان شاراکترا در مال خود شریك کناد یتشریك آن است که کسی شخص

در و چه  مالاجاره و منافع در چه و ارد دینی که از دیگران طلب ددر چه و  باشدعین مال 

 ...(. مثل حق خیار )غبن، حیوان، تاخیر و ؛حقی از حقوق خود

روش آن به این نحو است که به شخص دیگر بگوید: تو را شریك کردم )مثال  به اندازه 

   لاث شاع به این معنا خواهد بود که درشراکت به اندازه کسر م ،( البته در مورد حقوق لث

 ن یا مبیع حق داری. م
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 گفتار دوم: شركت عقديه )عنان(:

ای را باا ماال مشترکشاان عبارت است از عقد بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه معامله

انجام دهند و در سود و زیان به میزان مورد توافق باا هام ساهیم باشاند. ایان شارکت را 

 شرکت عقدی یا عنان گویند.   

ست )و این مشترك ا که بین هر دوروی مالی : یاشودقق میعقد فوق به دو صورت مح

باشاد( عقادی را واقاع اشتراك به دلیل ار  یا حیازت یا عقد ناقل یا امتزاج یا تشریك می

، کنند یا اینکه از همان اول مالشان را به قصد اینکه در اکتساب و معامله شریك باشاندمی

 .کنندممزوج می

 يهمبحث اول: شرايط شركت عقد

در شرکت عقدیه نیز مانند سایر عقود مالیه، بلوغ، عقل، قصاد و اختیاار و عادم حجار 

 معتبر است.

 هاي عقدي باطلمبحث دوم: شركت

 گانه ذیل شرکت باطل است و طرفین با هم شریك نخواهند بود:در اقسام سه

کاه عقدی است بین حداقل دو نفر مبنای بار ایان . شركت اعمال )شركت ابدان(:2

کارکرد هر کدام مشترك بین هر دو باشد؛ چه عمل آن دو یکی باشد و چاه  رت عمل واج

 مختلف باشد.

باشاد یاا یکای  مشترك بین آن دو ،دو نفر با هم قرار بگذارند خیاطی کنند و اجرتمثال:   

شرکت باطل است و هرکس مالك اجارت خاود   کندو دیگری تجارت  ،خیاطی

 نه بیشتر و نه کمتر.  ؛است
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 له مسئ 

با یك قرارداد و عقد واحد برای کاری واحد با اجرت معینی استخدام شوند یا دو نفر اگر 

مشارکت در اینجا محقق است و  هر دو همزمان چیزی را حیازت کنند و به دست آورند 

و دومی حیازت  اند؛ یعنی در اجرت شریكمانند شرکت ابدان نیست. اولی شرکت عقد است

و اگار نسابت اناد شاریك ،انادبه نسبتِ کاری که کرده ،انده به دست آوردهاست و در آنچ

  د.کننبنابر احتیاط باید مصالحه  ،کارکرد هر یك معلوم نبود

اماا اعتباار و آبارو  ،که مالی ندارند ،بین دو نفر یا بیشتراست عقدی  . شركت وجوه:1

 شترك باشد.کنند تا حاصل تجارت بین آنها مدارند و هر کدام تجارت می

مبنی بر اینکه هار چاه کساب  ،نفر یا بیشتر دوبین است عقدی  . شركت مفاوضه:3

 ،رسادبه هر کدام می کهرسد )مثل ار ،  وصیت و...( یا هر خسارتی کنند یا به آنها میمی

 از جیب هر دو باشد. 
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 تمرين 

 . شرکت را تعریف کنید. 1

 و مختصر توضیح دهید: . اسباب شرکت را نام ببرید 2

 . شراکت ار ی در حق را با مثال تصویر کنید. 3

 . شرکت وجوه را توضیح دهید. 1

 . شرکت عقدیه چیست؟1

 شرکت ابدان است؟ ،با یك عقد برای کاری استخدام شوند دو نفر اگرآیا . 1
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 (1فصل چهارم: شركت )

 )شركت عنان( مبحث سوم : شركت عقدي صحيح

قط در اموال )چه نقد و چه نسیه( صحیح است که به آن شرکت عناان شرکت عقدی ف

 گویند.می

 شرط صحت شركت عنان: 

ای کاه ماانع گوناههبا است؛المال )سرمایه( هر دو شریك ممزوج در این شرکت، رأس

 شود یا خیر. کند این امتزاج موجب شراکت مزجی فرقی نمی؛ است همتشخیص و تمییز از 

 نكته:  

بنابر احتیااط بایاد از  ،نیست همتشخیص آنها از  که امتزاج آنان مانع تمیز واسیدر اجن

 ؛از شرایط صحت شرکت عناان کماك گرفات ،سایر اسباب شرکت برای تأمین این شرط

 .مثال  ممکن است ار  باشد یا حیازت یا تشریك

ند و در سود تجارت کنمشترك فرض کنید دو نفر با هم شریك باشند و با سرمایه  :2مثال  

و زیان مشارکت داشته باشند. در اینجا فارض کنیاد سارمایه یکای چارم اسات و 

دیگری پارچه که دو جنس متغایرند؛ در اینجا چون امتازاج ایان دو سارمایه ماانع 

ماثال   ؛نحو دیگری امتزاج حاصل شودهباید ب ،نیست همدو از  تمیز و تشخیص آن

گری بگوید من تو را به میازان ماثال  یعنی یکی به دی ؛کمك گرفت "تشریك"از 

درصد در مال خود )چرم( شریك کردم و دیگری هم بگوید من تو را به میزان  12
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در مال خود )پارچه( شریك کردم. اکنون پارچه و چرم بین هار دو  درصد 22مثال  

یا چرم بارای نفار اول  د کدام قسمت پارچهکرتوان مشخص مشترك است و نمی

هاا توانند با این سرمایهو می همینه برای شرکت عنان فراهم شدز یا دوم است 

 بردارد.  ،شودتجارت کنند و هر کس سهم خود را طبق قراردادی که منعقد می

مشاترك دو نفار این ی که سرقفلی آن نیز بین دو نفر با سرمایه مشترك در مکان :1مثال  

 ،ز محاسابه ساود و زیاانپس ا ،پس از مدتی یکی از آنها .کنندتجارت میاست، 

شود. اما شریك دیگر به تجاارتش گیرد و جدا میسرمایه و سود سهم خود را می

ای از نفار دوم نفار اول حاق مطالباه ،دهد. در این حالاتدر این مکان ادامه می

بارای اشاتراك در  ،چون مجرد شراکت در ملك یا سرقفلی محل تجاارت ؛ندارد

بلکاه ماالك آن اشاتراك در سارمایه  .یستتجارت و سود حاصل از آن کافی ن

نسبت به سهم خود از محل فقط  ،تجارت است و نفر دوم که تسویه حساب کرده

 ( 1712بها را از نفر دوم دارد. )حق گرفتن اجارهتجارت، 

 مبحث چهارم: احكام شراكت

مجاز به تصرف در اموال نیست و فقاط  ،بدون اذن شریك دیگر ،. هیچ یك از شرکاء1

مثال  بیع نسایه جاایز  ؛حق تصرف وجود دارد ،اندآنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده طبق

 (1723( و )1722ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. )مگر قرینه ،نیست

معاملاه ، دنملك مشاعی را بفروشبدون رضایت سایر شرکاء، اگر برخی از شرکاء : 2مثال   

اند صحیح و نافذ اسات و نسابت که این کار را کردهیفقط نسبت به سهم کسان

 (1721متوقف بر اجازه آنان است. ) ،به سهم شرکای دیگر

بارای او ایان  ،اجازه داده شود که در خاناة مشااع ساکونت کناد یاگر به شریک: 1مثال  

خود را نیز در آنجا سااکن کناد؛  زن و فرزند تواندمیسکونت جایز است و حتی 

اش هم تصارف در اذن سکونت در خانه، این است که برای خانوادهچون الزمة 

 .استو همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان  باشدز خانه جای
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....( اگر یکی از شارکاء  و حیازتبا هر سببی که بوده باشد )ار ،  ها. در تمام شراکت2

واناد باه حااکم تشخص می کنند،مخالفت می دیگرانقصد جدا کردن سهم خود را دارد و 

 ( 1721شرع مراجعه کند. )

 له مسئ 

همچناین  .هیچ یك از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریك دیگر از شراکت شاوند

آنهاا را در راه  ،کناد توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافتنمی

 (1713فه نهی از منکر دارند. )بلکه فقط وظی .مانع حق او شوندکند، شر و گناه مصرف می

ولی  .نداشریكدر سود و زیان شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود  ،. در شرکت عقدی3

 ،اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سارمایه خاود از ساود حاصاله برخاوردار باشاد

 (1722صحیح است. )

ت از سرمایه( یا عدم محافظ اگر بدون تفریط )کوتاهی و بنابراین .. شریك امین است1

باا  ،روی شودذا اگر شریك منکر تفریط یا زیادهضامن نیست و ل ،مال تلف شودروی زیاده

 شود. پذیرفته میسخنش در محکمه  خوردن قسم

ز است )از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را عقد شرکت از عقود جای .1

در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا  حتی اگربلکه حق فسخ وجود دارد(.  .فسخ نکنند

ماه دیگر( حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود  2زمان به خصوصی )مثال  

ای انجام گرفته باشد که مصالحه. مگر اینباز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد ،نداشته باشد

نجام شده یا چنین شرطی در ضمن یك عقد الزم )مثال  یك بیع بدون خیار یا اجاره( ا

 است وفای به آنکه عقد باقی مادامی ،شرطی کند زیباشد. بلکه اگر در ضمن عقد جای

 واجب است.
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 تمرين 

 . شرط صحت شرکت عنان چیست؟1

 برای شراکت چه باید کرد؟ ،که امتزاج رافع تمیز میسر نیستدر اجناسی. 2

 ؟اندفه اشتراکی تا چه حدی مجاز به تصر. شرکاء در سرمای3

 ءمخاالف تقسایم ساهم ساایر شارکا ،ای از آنانهکه یکی از شرکاء یا عددر مواردی. 1

 تکلیف چیست؟ ،هستند

 حق بر هم زدن شراکت را دارند؟در شراکت، شرکاء . آیا 1

 شود؟شراکت باطل می ،. آیا با زائل شدن عقل1
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 11درس 

 

 

 (2فصل پنجم: رهن )

 گفتار اول: تعريف رهن

از  ،را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلاب او را ناداد مالیهکار رهن آن است که بد تعريف:

 آن مال طلب خود را به دست آورد.

سابب شاود و بادین آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالاك پرداخات می

رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالك منزل  ،کنندکم میبها را مقداری از اجاره

یاا از گر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود شود و اداده می

اش را به مبلو و حرام است. ولی اگر مالك، منزل یا مغازهبهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا 

 اشکالی ندارد. ،که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، به شرط اینکمتری اجاره دهد

 اصطالحات: 

 .شودالی که گرو گذاشته میرهن یا مرهون: آن م

 راهن: گرو گذارنده

 مرتهن: گرو گیرنده

 گفتار دوم: شرايط رهن

 مبحث اول: شرايط راهن و مرتهن

 . بلوغ1

 . عقل2



 211 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

 . قصد3

 . اختیار1

 ورشکستگیمثل سفاهت،  ؛. عدم ممنوعیت راهن از تصرف )عدم حجر(1

 لهمسئ 

نون برای آنها و منافع طفل یا مجتواند با رعایت مصلحت مجنون می ولی طفل و ولی

 د. چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیر

 مبحث دوم: شرايط تحقق رهن و صحّت آن

هر لفظی که غرض و مقصود از رهان را برسااند و از جاناب راهان و  :. صيغه رهن2

غارض فاوق را مانند لفظ، که هر کاری مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و 

  .استنیز کافی  رساندمی

و حسان  ، از این رو درخواست گرو کردهتومان از حسن طلبکار است صد هزاراحمد  مثال:  

 گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.   نیز انگشتر خود را نزد احمد می

در تحقق شرعی رهن الزم است گرویی )رهان( تحویال مارتهن . قبض و اقباض: 1

راهن به او اذن دهد که در دساتش باه عناوان دست مرتهن بوده، ل از قبداده شود یا اگر 

 رهن باقی بماند. 

 لهمسئ

( رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریك، تحویل مرتهن داده شود و اگر بادون 1

 اما قبض صورت گرفته است.  ،اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده

مبلغی را به علای بادهکار نیز د و یکی از شرکاء شنباشریك  در اتومبیلی اگر دو نفرمثال:   

اگار بادون اذن  ،به عنوان گرو به علی دهاد ، از اتومبیل را و سهم مشاع خود باشد

اما سهم مشاع فوق شرعا  حکم رهن را دارد و احکام  ،معصیت کرده ،شریکش باشد



 217 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

سای مثال  فرد بدهکار حق ندارد ساهم مشااع خاود را باه ک ؛آن مترتب خواهد شد

 چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد. ؛بفروشد

یعنای  ؛قبض و اقباض ابتدایی اسات ،الزم است تحقّق یابد آنچه در قبض و اقباض( 2

بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج  .الزم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند

هرچند اگر بدون اجازه مرتهن  ؛استشود و آ ار و احکام آن باقی عقد رهن باطل نمی ،شود

 بوده باشد، معصیت صورت گرفته است. 

 تمرين 

 . رهن چیست؟1

 . رهن کامل خانه مسکونی آیا رهن است؟ حکم آن چیست؟2

. راهن و مرتهن چه شرایطی باید داشته باشند؟ آیا اگار کسای از روی تهدیاد ظاالمی 3

 صحیح است؟ ،رهن بگذارد

 پذیر است؟گذاشت؟ با چه شرایطی شرعا  امکانتوان رهن می . آیا مال طفل صغیر را1

 . مثالی برای رهن بدون صیغه رهن بیان کنید. حکم این رهن چیست؟1

آن را در اختیاار  خواهادمیدست مرتهن بوده و اکنون توسط راهن  ،. اگر مالی از قبل1

 آیا قبض و اقباض جدید الزم است؟ ،ددهقرار  مرتهن

 تا زمان پرداخت بدهی نزد طلبکار بماند؟ . آیا رهن باید7
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 12درس 

 

 

 (1فصل پنجم: رهن )

 شرايط مرهون )گرويي(مبحث سوم: 

کاه ویی محسوب گردد. اما طلب یا دینایتواند گرعین باشد: مثال  منفعت خانه نمی. 1

 تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.  می ،قبض نشده

آن صحیح باشد: مثال  شراب یا مال غیر )بدون اذن مالك(  مملوکی باشد که فروش. 2

 نباشد. 

 شراب شرعا  قابل تملك نیست و مال غیر قابل فروش نیست(.  )توضيح:

گاردد، کناد و غالباا  برنمایای که در هوا پرواز میمثال  پرنده. امکان قبض آن باشد: 3

 نباشد. 

 یا نوع مال(.معیّن بودن گرویی )حداقل از نظر ارزش مالی . 1

لاذا باه توضایح بناد دوم و  ،از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد

 .پردازیممیچهارم 

 مملوك بودن گرويي 

 :وجود دارددر این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل 

 .منوط به اجازه مالاك آن اسات ،که مالك آن نیستیمگرو و رهن گذاشتن چیزی (الف

در صورت  ،رهن نزد طلبکار بگذاریم اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوانبراین بنا
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 ،اظهار عدم رضایت مالك آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکارده

 د.  شوشویم تا حکم رهن مذکور معلوم منتظر اظهار نظر او می

 (.  1127) .ای بدهی خود رهن گذاشتتوان خانه را برخانه میبا اجازه صاحبمثال:   

بلکاه حتای اگار دیگاری بادون اجاازه  .الزم نیست خود بدهکار مالك رهن باشد (ب

عقاد  ،بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کناد

 رهن صحیح است.  

دیگر حق انصراف از  ،اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد (ج

 . مرتهنیعنی  ،مگر با رضایت طلبکار ؛مانداین کار و تجدید نظر برای او باقی نمی

کار )یعنی شخص مرتهن( مال رهن را که با اجازه و رضایت مالاك آن باه اگر طلب (د

دارد که بدهکار را در صورتی مالك حق مطالبه از بدهکار  ،بفروشد ،عنوان رهن نزد او بود

گرفته باشد. مقدار مبلو مطالبه به شرح ذیال عاریه  ،این مال را جهت گرو گذاشتنخودش 

 است:

 کند. قیمت فروخته شده را مطالبه می حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده  .1

 کند. قیمت بازار را مطالبه می کمتر از قیمت بازار فروخته شده  .2

ساین( رضا )به خاطر بدهی رضا( نازد طلبکاار )ح اش را برای دوستشاگر علی خانهمثال:   

حساین حاق  ،اش را بپاردازدبادهی درضا نتوانا ،رسید مقررگرو گذارد و پس از سر

فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصاول کناد. 

و  ذاردآن را گرو گاما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او 

اگار قیمات  ،اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد کاه خاناه را بفروشاد

علای  ،میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته 122واقعی خانه در بازار مسکن 

میلیاون(،  122میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است )مثال  122حق مطالبه 

 رد.میلیون را دا 122علی حق مطالبه 
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 معين بودن گرويي 

-لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته مای .مرهون نباید مبهم باشد

شود باید به صورت به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه

 های زیر معیّن باشد:یکی از گزینه

 و هم ارزش مالی آن. باشدهم عین آن مشخص . 1

: مثال  مالی در صندوق است و    باشدارزش مالی آن معلوم  ،عین آن مجهول استاگر . 2

 اما ارزش آن معلوم است.  ،دانیم چیستنمی

ماالی کاه تماام  باشد: ماننادجنس و نوع مال معلوم  ،ارزش مال مجهول استاگر . 3

  .ارزددر بازار چقدر میدانیم اما نمی ،خصوصیات آن برای ما مشخص است
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 تمرين 

 . شرایط مرهون چیست؟1

رهان باطال  ،رهان بگاذاریم ،چیزی را که مالك و صاحب اختیار آن نیساتیمآیا اگر . 2

 است؟

از اموال خود رهن قرار دهد؟ آیاا  ،نزد طلبکار ،تواند برای بدهکار. آیا شخص  الث می3

 اجازه بدهکار الزم است؟

که راهن شاخص تواند رهن را پس بگیرد؟ در صورتیمی. اگر راهن پشیمان شود، آیا 1

 چگونه است؟ ، الث باشد

تواناد از آیاا راهان می ،. اگر راهن شخص  الث باشد و مرتهن مال رهان را بفروشاد1

 تواند؟ای داشته باشد؟ در چه صورتی میبدهکار مطالبه

 . مالك در معلوم بودن گرویی چیست؟1
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 (3فصل پنجم: رهن )

 اندكه براي آن گرو قرار دادهشرايط دين يا ماليچهارم: مبحث 

رهان قارار دادن لذا . داراگر چه به صورت مدّت ؛طلب )دین( باید برگردن بدهکار باشد

 شود. موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی ،که هنوز به عهده بدهکار نیامدهدر مقابل طلبی

 ،یافات خواهاد کارداه آینده از علای درمان قرضی که متو صد هزارحسن در مقابل  مثال:  

باه  چاون حسان ؛رهن باطل است دهد امروز انگشتر خود را رهن قاااارار می

  نیست.بدهکار  علی

  :استفتاء 

شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلو معینی را از او قرض سؤال: 

ده رأس گوسافند باه  ،جاای آنهباولی مرتهن عذر آورده که مبلو مذکور را نادارد و  کند،

اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یك از راهان و  .صاحب زمین داده است

ولای مارتهن اصارار دارد کاه عاین ده رأس گوسافند باه او  .مرتهن مال خود را بردارناد

 چنین حقّی دارد؟شرعا  آیا  ،برگردانده شود

نه دین و قرضای کاه بعادا  محقاق  ،محقّق باشدجواب: رهن باید در برابر دین  ابت و 

که بعاد از قارض ر آنلذا زمین و گوسفندان باید به مالك آنها برگردانده شوند. مگ .شودمی

ناه  ،که گوسفند جزو قیمیّات اساتبا توجه به اینگرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. 

 (1121) .قیمت را بپردازدباید مثلیّات، راهن 



 213 .........................................................................................................................................  رساله آموزشی

مثال یاا بایاد ضامن اسات و  شرعا  یعنی طرف مقابل ،که مضمون استمالیهمچنین 

 توان برای آن رهن قرار داد. می، قیمت آن را بپردازد

هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب  122 مالی را غصب کند و اگر حسنمثال:   

 این رهن از نظر شرعی صحیح است.  ،مال بگذارد

 تمرين 

 چه شرائطی داشته باشد؟ ، بایددهندگرو قرار می . دینی که برای1

 توان گرو قرار داد؟می ،. چه مالی است که برای ضمان آن2
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 (4فصل پنجم: رهن )

 گفتار سوم: شرايط جواز فروش رهن )گرويي(

 . قبل از اجل )قبل از سررسيد زمان پرداخت بدهكاري(:2

 شود:فاسد می، ای باشد که قبل از اجل دینرهن به گونه (الف

ای باشد( که قبل از فاسد شدن و از باین اگر در عقد رهن تصریح شده )قرینه -یك

ترتیب طی ه رهن صحیح است و مراحل زیر باید برفتن رهن، حق فروش وجود دارد 

 شود:

 فروش توسط راهن -اول

 فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن  -دوم

 .کندحاکم شرع  مجبورش می -سوم

 .فروشدخود حاکم شرع می -ارمچه

 گیرد. قیمت آن به عنوان رهن قرار می ،فروشد و در هر صورتخود مرتهن می-پنجم

نادارد یاا نسابت باه را اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن  -دو

چاون  د شاته باشاای دالّ بر فروش وجاود نداقرینه وفروش و عدم آن مطلق باشد 

 شود، رهن باطل است. فاسد می زودتر از فروش، رهن

در  طاور اتفااقیباهاماا  ،شودای است که قبل از اجل دین، فاسد نمیرهن به گونه (ب

حق فاروش وجاود  ،فساداز  اما قبل ،رهن صحیح است معرض فاسد شدن قرار گرفت 

  گیرد.به عنوان رهن قرار می ،دارد و  من فروش رهن
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 رسيده است(: بدهي )سررسيد زمان پرداخت. پس از اجل 1

مراحال زیار انجاام  ،وقتی زمان دریافت بدهی فرا رساید و راهان بادهی را نپرداخات

 شود:می

فروشاد و در ایان می اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است  الف(

 مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.

 فاروش رهان یاا کند ولو باادرخواست طلب خود می اگر مرتهن وکیل نیست  ب(

گوید خودت رهن را بفروش و طلاب مان را توکیل او در فروش رهن )مرتهن به راهن می

 بپرداز(.

مگار آنکاه مارتهن بترساد ؛ کندحاکم مجبورش می حاصل نشد  2و  1اگر بند  ج(

 ،لذا با اجازه از حاکم ؛بدهکار یا ور ه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود

 . فروشدمیخودش 

 توضيح:

بیند اگر برای گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای ا بات دینش ندارد، می

فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ور اه او، طلبکاار باودن مارتهن را 

کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هام انکار می

رتهن شاهدی ندارد تا  ابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این م

 تواند با اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.حالت می

 فروشد می حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست  د(

 

 نكته:  

ال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی در تمام موارد مذکور در صورت فروش م

 یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند.   ؛است
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ساپس قبال از  گاذارد.مایگرفتن وام نازد باناك رهان  برایشخصی خانه خود را : مثال 

 .همه قارض را بپردازناد توانندمیو ور ه صغیر او ن کند.میفوت  ،پرداخت بدهی خود

آنکه قیمات توجه به با  .کندمیبه توقیف و مصالحه خانه مزبور در نتیجه بانك اقدام 

 (1121)متعلق به ور ه است. مقدار زیادی  است،آن چندین برابر مبلو بدهی 

  نكته: 

نباید تمام رهن را  ،شودطلب طلبکار )مرتهن( وصول می ،اگر با فروش قسمتی از رهن  

 فروخت مگر آنکه:

 رر به مالك اصلی باشد.فروش قسمتی از رهن، موجب ض .1

 . نباشدمشتری ممکن  نبودنفروش قسمتی از رهن، به خاطر  .2
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 تمرين 

 توان قبل از سررسید پرداخت بدهی فروخت؟. آیا رهن را می1

 به حاکم شرع رجوع کرد؟باید  ،. در چه شرایطی برای فروش رهن2

تواناد یا اجازه از حااکم،  رهان را مای. در چه شرایطی خود مرتهن بدون وکالت از راهن 3

 بفروشد؟ توضیح دهید.

 خود به عنوان رهن است و حکم رهن را دارد؟ ،. در چه مواردی  من فروش رهن1

حق فروش تمام رهن وجاود  ،شود. آیا اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب مرتهن وصول 1

 دارد؟ توضیح دهید:

در چه صورتی )با وجود زیار باار  ،پرداخت نشد . اگر پس از سررسید پرداخت بدهی، بدهی1

 تواند به حاکم مراجعه نکند و رهن را بفروشد؟مرتهن می (نرفتن بدهکار
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 (5فصل پنجم: رهن )

 گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن

بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اینکه تصرف وی به نفع راهن 

؛ بیاری درختان یا علف دادن به گوسفندی که رهن قرار گرفته اساتمثل آ ؛مال رهن باشد

 از دست مرتهن خارج نکند.این گوسفند یا درخت را که مشروط به این

 تصرف راهن در رهن 

 کناد، 1اگر راهن بادون اذن مارتهن در رهان تصارف غیرناقال تصرف غير ناقل: .2

 ،کرده باشد کاه در ایان صاورتمگر آنکه آن را تلف  ،معصیت کرده و چیزی بر او نیست

عناوان رهان نازد  قیمت واقعی رهن باید به ،یعنی اگر از بین رفت؛ ضامن قیمت آن است

 مرتهن قرار گیرد.

                                                           
آن را به ملك دیگری وارد کند. اما تصرف غیر ناقل، یعنی آن را به ملك دیگری داخال نکناد، اماا از تصرف ناقل، یعنی معامله کند و  1

 آن استفاده کند.

 11درس 
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در ماورد صاحت معاملاه از مارتهن باید اگر تصرف ناقل انجام شود،  تصرف ناقل: .1

)بیاع( و  حکم صحت و بطالن رهن در فاروش ،اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن

 اجاره بدین نحو است:

)یعنی مرتهن عمال  پذیرفته که  رهن باطل است الف( فروش: اگر مرتهن اجازه دهد 

 این مال دیگر گرویی نباشد و به دیگری فروخته شود.( 

)یعنای مارتهن فقاط بااقی اسات. صحّت رهان   ب( اجاره: اگر مرتهن اجازه دهد

لاذا  .نپذیرفته از گرویی بودن مال رهن خارج شاود ولی ،پذیرفته مال رهن اجاره داده شود

 رهن به صحت خود باقی است.(

 .این نیز موجب بطالن رهن است ،اجازه دهد ،اگر قبل از معامله بیعتوجه: 

اماا علای ایان دهاد، کار( به عنوان رهان قارار میعلی انگشترش را نزد حسن )طلب :2مثال  

 علای بایاد شاود کند و انگشتر گام میانگشتر را بدون اجازه حسن استفاده می

 . بدهدقیمت واقعی انگشتر را به حسن 

علی در مثال قبل، انگشاتر ماذکور را باه حساین )فارد  الاث( بادون اجاازه حسان : 1مثال  

 :دهداجاره میتومان  هزار ،فروشد یا در ازای یك ماه استفادهمی

 ماند. یدیگر رهنی باقی نم پذیرد فروش او را می حسن الف(

 هنوز انگشتر حکم رهن را دارد.  پذیرد حسن اجاره او را می ب(

 لهمسئ 

برای گارفتن طلاب  ،است 1"مستثنیات دین"که از  را تواند حتی گروییمرتهن می. 1

 فروش برساند.  ه ب ،آمده است "ط جواز فروش رهنشرای"چه در بخش طبق آن ،خود

                                                           
. منظور از مستثنیات دین آن اموالی از بدهکار است که جزء ضروریات زندگی اوست؛ مثل خانه، اتومبیل و لوازم زنادگی. ایان اماوال را 1

 ه حق خود از بدهکار گرفت یا به فروش رساند.توان برای رسیدن طلبکار بنمی
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در این صاورت شاخص مارتهن س شده است، اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفل. 2

 بنابراین: .نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است

کارها تقسیم بقیه رهن بین سایر طلب الف( اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است 

 شود. می

بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر  ب( اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است 

 . است اموال راهن شریك

 حقوق راهن و ورثه او 

 . تمام منافع در طول رهن برای راهن است. 1

د یاا اجااره اگر اجاره داده شو ،ای که برای یك بدهی رهن گذاشته شده استخانهمثال:   

 نه مرتهن.  ،بها متعلق به مالك آن )راهن( استداده شده باشد، اجاره

 ؛متعلق باه راهان اسات ،1متصله و منفصلهاز نمائات  ،شود. آنچه بر رهن افزوده می2

هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفا  داخل در رهان اسات کاه 

 استفاد  از آنها منوط به اجازه مرتهن است. 

اگار تلاف یاا  ،لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کناد .. رهن حکم امانت را دارد3

 ضامن است. ،شود معیوب

دهد تا پس از یك سال که رهن می ،از او خسروگوسفندی را در مقابل طلب  وحید :2مثال 

گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول ایان یاك ساال  ،اش را پرداخت نمودبدهی

ایان بچاه  .گارددشود و چیاده میهای آن بلند میشود و پشمدار میگوسفند بچه

 به آن ندارد.  حقی نسبت خسرواست و  وحیدها مال گوسفند و پشم

                                                           
دار شدن درخت، افزایش پشم حیوان و... و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسافند و نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، میوه .1

. .... 
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، در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود خسرواگر  ،در مثال قبل :1مثال 

 بپردازد.  وحیدخسارت وارده را باید به  خسروتلف شود، یا  ،پایش آسیب ببیند مثال 

 )گرويي(  "رهن"تصرف مرتهن بدون اذن راهن در  

استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین اجار  منافع مرتهن تصرف غيرناقل:  .2

 قیمت واقعی را نیز به راهن بپردازد.   باید رفتن مال رهن، 

 معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:  تصرف ناقل: .1

 اما مال راهن است.  ،گیرد من معامله، رهن قرار می راهن فروش را اجازه دهد  الف(

ماند و اجاره بارای راهان خواهاد می باقیهمان رهن اولی  اره را اجازه دهد اج ب(

 بود. 

اما حسن بادون اجاازه علای  ،دهدکار( رهن میبه حسن )طلبعلی انگشترش را : 2مثال  

قیمت انگشتر را به علای حسن باید  شود کند و انگشتر گم میاستفاده می

 بپردازد و رهن باطل است.

حسن بادون  مثال قبل فرض کنید یك خانه به عنوان رهن قرار داده شده ودر : 1مثال  

 اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است: 

پول حاصل از فروش به عناوان رهاان  دهد علی فروش را اجازه می الف(

 گیرد. قرار می

 خواهد بود و خاود علی اجاره بها متعلق به دهد علی اجاره را اجازه می ب(

 خانه هنوز در رهن هست. 

 لهمسئ 

 :شودمیامور ذیل بر او واجب  ،های مرگ مرتهندر صورت ظاهر شدن نشانه .1

 وصیت کند. به ور ه در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش (الف

 چه کسی است. ،که این مال را رهن گذاشته استیعنی بگوید کسی ؛تعیین راهن (ب

 2و1الب بند شاهد گرفتن بر مط (ج
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هاا توساط با وجود پرداخات بادهی، مرگ مرتهن در غیر این صورت اگر رهن پس از

 به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.  ،راهن

در ترکاه او آن رهان دانایم نمیکه . در صورتیاگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد .2

دانیم یاا مای شده است. دانیم که آن رهن در ا ر کوتاهی تلفهست یا نه، و همچنین نمی

آن را باه  اسات یاادانایم هناوز بااقی ولی نمی ،رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده

چیزی  مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. 

 . نیستبر عهده ور ه 

ا راهن اگر ور ه مرتهن ام .شودور ه منتقل میه بعقد رهن  ،. با موت راهن یا مرتهن3

 را امین و مورد اعتماد نداند:      

القول شدند و راهن یا وار  او و ور ه مارتهن او را قباول ( اگر بر فرد خاصی متفقالف

 گیرد. جای ور ه مرتهن در اختیار میههمان شخص رهن را ب داشتند 

 القول نشدند ( اگر بر فرد خاصی متفقب

 دهد.ردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار میحاکم شرع به هر ف -یك

حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فاردی بخواهناد رهان را تحویال  -دو

 دهند. می

با اشتراك در ، گفتار پنجم: يكي بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعكس

 يك گرويي

رتهن توافق بر که هر دو ماما در صورتی گذاشت؛ توان نزد دو مرتهن. یك مال را می1

 ،فسخ رهان اول باوده باشاد ،این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر

 ماند. میخود باقی  قوهه مسلما  فقط رهن دوم ب

که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت باه بادهی خاود حقای از . در صورتی2

 رهن نخواهد داشت.
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خاناه خاود را  ناصرو  وحیدبدهکار است و با توافق  ناصرو  دوحیبه  خسروفرض کنید  مثال: 

ناصار  و وحیدیعنی هر کدام از  ؛گذارد. این کار شرعا صحیح استنزد این دو رهن می

در صاورت پرداخات نکاردن ، خساروتوانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از می

د کاه رهان نازد او فساخ قبول کر وحیدد. اما اگر نمین کنأبا فروش خانه ت ،اشبدهی

حاق  وحیاددیگار  ،باشاد خسارواز  ناصارشود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب 

 .نداردفروش خانه را بابت وصول طلب خود 

. اگر بدهکاران بیش از یك نفر باشند و همگی مشترکا  مالی را رهن گذاشته باشاند، 3

 شود. رج میی خاخود را ادا نماید، رهن او از گرویاگر هر کدام دین 

بدهکارند و هر دو  وحیدای هستند و این افراد به فرض کنید دو نفر مشترکا  مالك خانهمثال:  

اماا فقاط یکای از ایان افاراد بادهی خاود را  .دهندقرار می وحیداین خانه را گرو نزد 

یعنای ساهم  ؛شوداز رهن خارج می از خانه،پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش می

 ماند.باقی می وحیدبه عنوان رهن نزد  ،هکار دیگرنفر بد

به عنوان رهن  ،و همگی مشترکا  مالی از بدهکار وده. اگر طلبکاران بیش از یك نفر ب1

 )در یك عقد رهن(:  داشته باشند در اختیار 

به نسبت  )مرتهنین(هریك از طلبکاران طلب هر کدام با دیگران مساوی است ( الف

 حق دارند.  مساوی از مال رهن

از مال رهان  شان،به نسبت طلبهریك  ( طلب هر کدام با دیگری متفاوت است ب

 حق دارند. 

هازار توماان بادهکار اسات.  322 ناصارهازار توماان و باه 122 وحیادباه  خسارومثال:  

دهد. اگر حسن بادهی قرار می وحید و ناصرموتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد 

کااران از ن دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یاك از ایان طلابخود را به یکی از ای

 . باشدموتور به نسبت طلبی که دارند می
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دو بدهی دارد که بارای یکای از آنهاا چیازی را نازد  ،. اگر شخصی که بدهکار است1

اگار هار دو بادهی  ،اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است ،طلبکار رهن گذاشته است

اما نیت طلبای کاه در ازای آن رهان  ،ندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازدیکی است و به ا

 شود. گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی

اما بابات  .قرض گرفته است وحیدهزارتومان از  صد ،هریك ،در آبان و بهمن خسرومثال:  

 122است. در ماه اسفند  گذاشته وحید به عنوان رهن نزدقرض اول اتومبیل خود را 

دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالات می وحیدهزار تومان به 

 اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد.  

  نكته: 

نه اینکه بعدا  باه  ؛حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد

 متعدد جایگزین آنان شوند.  ور ه ،دلیل موت راهن یا مرتهن

 تمرين 

. نمائات رهن چیست؟ انواع آن را نام ببرید. حکم هر قسم از نمائاات را از نظار رهان 1

 بودن بیان کنید.

 . امانی بودن رهن چه ا ر عملی دارد؟2

 رهن را بفروشد چه حکمی دارد؟ ،. اگر مرتهن بدون اذن راهن3

 . اگر راهن بدون اذن مرتهن رهن را بفروشد چه حکمی دارد؟1

 های مرگ چیست؟فه مرتهن در صورت ظاهر شدن نشانه. وظی1

 . وظیفه ور ه مرتهن در مورد اموال میت چیست؟1
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 11درس 

 

 

 

  وكالتفصل ششم: 

را  کاار ، آنوتاا در زماان حیاات ا یواگذار کردن کاری به دیگروکالت یعنی  تعريف:

 ؛نادکلت که به این واگذاری دالاست  نوشته یا عملی ،وکالت محتاج لفظعقد انجام دهد. 

یا کاالیی را تحویل  «تو واگذار کردمه این کار را ب» یا «تو وکیل من هستی» : بگویدمثال 

 دهد تا طرف مقابل بفروشد. 

حتی اگر نوشته وکالت بعد از مدت طوالنی به دست طرف مقابل برسد و او هم رضایت 

 کافی است.   ،دهد

 لهمسئ 

تواناد معلاق اما متعلق وکالات می .چیزی باشدمعلق بر  نباید بنابر احتیاط ،اصل وکالت

  باشد.

 باطل دهم تو را وکیل قرار می ،اگر حسن بیایدالف( مثال:  

 صحیح ام را بفروشی تو وکیلی که وقتی حسن بیاید، خانهب( 

 شرايط موكّل و وكيل 

بیع،  مگر در خواندن صیغه عقد )عقد ،کافی نیست ،اگر وکیل بچه ممیّز باشد .  بلوغ:2

 ،دانیمنکاح، اجاره و...(  و در مورد موکل نیز در مورد برخی امور که تصرفات او را جایز می

 تواند دیگری را وکیل کند. می
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تواند وصیت کند کاه از  لاث اماوالش در کارهاای خیار بچه ده ساله شرعا  می مثال:  

کردن  تواند شخص دیگری را وکیل در وصیتمصرف شود. حال چنین فردی می

  د.یعنی وصیت کردن را به فرد دیگری واگذار ؛کند

 تواند وکیل باشد و نه موکّل. نه می ،کسی که مجنون است . عقل:1

 سهوی یا اشتباهی یا در خواب نباشد.  . قصد:3

قتل یا تهدید به از بین بردن ه مثال  با تهدید ب ؛کسی او را مجبور نکرده باشد . اختيار:4

 ای که اکراه محسوب شود. به گونه ،اموال

لاذا  .موکّل)وکیل کننده( حق تصرف در ماورد وکالات را داشاته باشاد. عدم حجر: 5

تواند کسی را وکیل در فروش اموالش نماید. اما در وکیل چنین شرطی شخص مفلس نمی

 نیست. 

 لهمسئ 

ل تواند وکیالذا حتی مرتد فطری هم می .مسلمان بودن وکیل یا موکل شرط نیست .1

مثال اینکاه کاافری  ؛آن توسط کافر صحیح نیست دادن مگر در کارهایی که انجام ؛باشد

، اگر چه از طرف مسلمان برای گرفتن حقی از مسلمان یا مخاصمه با مسلمانان وکیل شود

 .وکیل باشد

. در اداماهشرط است و هم  هم ابتدائا  ،ط وکیل یا موکل بیان شدآنچه در مورد شرای .2

؛ مثل شودبنابر احتیاط واجب باطل می ،از بین رفت، وکالت ، یکی از شرایطا ناءلذا اگر در 

 . ...اغماء و عارض شدن جنون،

 ند از:ااین موارد بطالن وکالت عبارتبنابر

 موت وکیل 

 )موت موکل )اگر چه وکیل نداند 
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 بر وکیل یا موکل )بطالن وکالت در جناون ادواری احتیااط  1عروض جنون اطباقی

 واجب است(

 بنابر احتیاط واجب عروض اغماء بر وکیل یا موکل 

 مثال  در وکالت فروش خانه، خانه از باین ؛ تلف شدن آنچه وکالت در مورد آن است

 .برود

 مثال  در وکالت فروش خانه خاود موکال ؛ خود موکل کار مورد وکالت را انجام دهد

 .خانه را بفروشد

 ماثال  در وکالات فاروش خاناه،  ؛ داردمنافاات کالات موکل کاری کند که با مورد و

 .استعملکرد دوم لغو وکالت  ؛ چرا کهموکل خانه را وقف کند

 که وکالت داده است.حجر موکل در مورد آن چیزی 

 شرايط كارهاي مورد وكالت: 

 . آن کار برای وکیل و موکل شرعا  جایز باشد. 1

ا وکیل در اجرای عقد نکاح یا خرید صید کند تواند دیگری رنه می ،شخص محرم مثال:  

 تواند خودش وکیل در چنین کارهایی گردد. نه می و

 ز نیست. غصب و...  جای وکالت در قمار و مثال:  

 . آن کار از اموری باشد که موکل سلطنت شرعی بر آن داشته باشد. 2

به این نحو کاه در  ؛اشدمتمکن از انجام آن ب ،ولو در آینده ،در اموری باشد که وکیل .3

اما  .مثال  شخصی وکیل در طالق دادن زنی گردد ؛ایجاد بستر اجرای وکالت نیز وکیل باشد

وکالت  است،ولی چون وکیل مذکور، وکیل در تزویج این زن  ،این زن همسر موکل نیست

 برای طالق صحیح است. 

                                                           
. در مقابال جناون ادواری اسات کاه جنون اطباقی یا دائمی آن است که دیوانگی شخص مستمر است و به حالت عادی بر نمی گردد .1

 گاهی شخص مجنون و گاهی عاقل است.
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 ام آن شرط نشده باشد.یعنی مباشرت در انج ؛. در اموری باشد که قابل واگذاری باشد1

 امور غير قابل واگذاري عبارتند از:

مثل  ؛... )هرچند نیابت در این اعمال صحیح است. زکات و ،حج ،عبادات بدنی: روزه. 1

 نیابت از شخص عاجز در حج و نیابت از میت در نماز و روزه( 

-قابل توکیال ،اقرار کردن )لذا نذر و عهد و شهادت دادن ،قسم خوردن، لعان، ایالء. 2

  اند.(

 لهمسئ 

چه در جدا کردنش از مال و چاه ، وکالت در عبادات مالیه مانند زکات، خمس و کفارات

 جایز است.  ،رساندن آن به مستحق

در تماام اماورم وکیال »بگویاد: ماثال   ؛اگر چه عام یا مطلق باشاد ؛. امر معینی باشد1

 وکالت باطل است.  «ستیدر چیزی وکیل ه»اگر بگوید: اما  صحیح است، «هستی

 عزل وكيل 

تواند در حضور یا لذا وکیل می .یعنی قابل بر هم زدن است؛ ز استعقد وکالت عقد جای

اماا اگار  .تواند وکیل را عازل کنادغیاب موکل، خودش را عزل کند و همچنین موکل می

اری یاا آورد( مورد وکالت را مقاداز رسیدن خبر عزلش )خبری که اطمینان میپیش وکیل 

است کاه وکیال مطلاع نافذ چون عزل زمانی ؛ ، کار او صحیح و نافذ استهدتماما  انجام د

 .شود

 ضامن بودن وكيل 

تفریط نکند و چیازی تلاف  افراط ولذا اگر در انجام کارهای وکالت  است.وکیل، امین 

 ضامن نیست.  ،شود
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 تخلف وكيل از محدوده اختياراتش 

صراحتا  یا با قرائنی در کالم یاا باا قارائن  -ه در عقد وکالت وکیل باید مطابق با آنچ 

وجود دارد، عمل کند و لذا معامالت خارج از محدوده فضولی است و مناوط  - حال و مقام

 به اجازه موکل است. 

 

 

 تمرين 

 . چه فرقی میان معلق بودن متعلق وکالت و معلق بودن خود وکالت وجود دارد؟1

 کیل را نام ببرید.. پنج شرط موکل و و2

 تواند وکیل شود؟. آیا بچه ممیز می3

 تواند موکل باشد؟. آیا بچه ممیز می1

 تواند وکیل باشد؟. در چه صورتی غیر مسلمان می1

 . سه مورد از موارد بطالن وکالت را نام ببرید.1

 پذیر نیست؟چه اموری توکیل. 7

 . آیا وکیل ضامن مال موکل است؟ توضیح دهید.2
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 (2فصل هفتم: وقف )

 گفتار اول: تعريف و اقسام وقف

 ،داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگریوقف، نگه تعريف:

واقف آن را  که به و قرار دادن منافع آن در جهتیمانند بیع، صلح، ه ؛وسیله یکی از عقودهب

 مشخص کرده است. 

 فرمایند: می )ع(امام صادق .وقف فضیلت و  واب زیادی دارد

َخْيُْ َما ُيَُلُِّفُ  الرَُّجُل َبْعَُْه َثَلاَثٌة َوَلدٌْ 

َبارٌّ َيْسَتْغِفُر َلُ  َو ُسنهُة َخْيٍْ ُيْقَتَْى ِبدِ  

  1َبْعِِْه.ِفهَها َو َصََْقٌة َتَِْري ِمْن 

 :ساه چیاز اسات ،گذاردکه انسان از خود به یادگار میبهترین چیزى

که مردم از روش و سنت خوبى ،کوکارى که براى او استغفار کندفرزند نی

 که پس از مرگش جریان داشته باشد.  2ایصدقه جاریه ،او پیروى کنند

 اقسام وقف )به اعتبار موقوف عليه(: 

مثال  اناد؛گروه خاصای یار اقش، اصاشخااستفاده کنندگان از موقوفه،  وقف خاص: .2

 مسجد یا دانشجویان یك دانشگاه.وقف چیزی برای امام جماعت 

                                                           
   171/ص12. وسایل الشیعه/ج1

 صدقه جاریه به وقف تفسیر شده است. .2
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وقف بر  بلکه ،استفاده کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاصّی نیستند وقف عام: .1

مانند فقرا و  ،سراها، یا بر عنوان عامها و کاروانپل ،جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد

 است. ایتام

 گفتار دوم: شرايط وقف

 شرايط واقف )وقف كننده(: .2

 است.  لوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجرط واقف باز شرای

وقاف  ،که اجازه او باه آن ملحاق نشاودتا زمانی ،واقف اکراه بر وقف شده باشداگر  مثال:  

وقف صاحیح نیسات.  ،بنابر احتیاط واجب ،حتی با اجازه بعدی او هم .صحیح نیست

(1222) 

 لهئمس 

 (2222) مسلمان باشد. واقف الزم نیست

 ط مال وقف شده:شراي .1

 .)از اعیان باشد )نه از منافع یا دیون 

 ( .2221ملك وقف کننده باشد) 

  .)دارای منفعت حالل باشد )بر خالف آالت قمار 

 تواناد متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمای ،منفعت آن

 ملکی را که رهن داده، وقف نماید.

 اده از منافع آن، تمام نشده و به مقادار قابال تاوجهی بااقی بماناد. اصل مال، با استف

 . یستدن صحیح نردنی و آشامیدنی، یا گل برای بوییبنابراین وقف خو

 این وقف شراب یا خوك صحیح نیست.قابلیت ملکیت داشته باشد. بنابر 

  ست.نیقابل تحویل باشد. لذا وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح 
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 برای فروش شراب، یا برای  یبرای منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراین وقف مکان

 (2222)فرق ضالّه باطل است.  استفاده

 لهمسئ 

بلکه اگر در معرض انتفاع هم  ،مال موقوفه الزم نیست بالفعل قابلیت انتفاع داشته باشد

  دهد.یم مانند وقف درختی که دو سال دیگر  مر ؛باشد کافی است

 (2211که مال برای آنان وقف شده( ))افرادیط موقوف عليهم شراي .3

  معین باشند. بنابراین وقف چیزی برای یکی از دو مسجد یا یکی از دو نفار، صاحیح

 نیست.

 علیهم موجود باشند. نفر از موقوفاگر وقف خاص است، در هنگام وقف، حداقل یك 

 باشد. علیهمموقوفامکان موجود شدن  ،اگر وقف عام است، هنگام وقف 

  .بنابراحتیاط واجب مرتد فطری یا کافر حربی نباشند 

 شرايط كلي وقف: .4

 بلکاه انشااء وقاف نیاز الزم اسات.  ،انشاء وقف: در وقف نیت به تنهایی کافی نیست

کند انشاء وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعلای کاه بار ایان معناا فرقی نمی

مثال  واقف زمینی را به عنوان مسجد بسازد  ؛که به آن وقف معاطاتی گویند کندداللت 

هم در آن نماز بخوانند یا پلی برای عابرین بسازد و  گروهیو  گذاردو در اختیار عموم 

 در تحقق وقف کافی است.  ،بعضی هم با اجازه واقف از آن عبور کنند

 کاافی ،ه داللت بر انشاء وقف نمایدصیغه وقف الزم نیست عربی باشد و هر لفظی ک 

یعنای باه  ،«جعلته موقوفا »یا  وقف کردمیعنی  ،«وقفت»مانند اینکه گفته شود  ؛است

 .، یعنی این وقف است«هذا وقفٌ»عنوان موقوفه قرار دادم یا 

 ( 2237بلکه باید دائمی باشد. ) .دار باشدوقف نباید موقّت و زمان 

  ،یعنی معلّق و مشروط به شرطی نباشد.  ؛باید قطعی باشدبنابر احتیاط واجب وقف 
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 (. 1221نه برای خود واقف ) ،وقف باید برای دیگران باشد 

  .وقف قصد قربت الزم ندارد 

 )در وقف باید قبض صورت بگیرد. )در ادامه در مورد قبض مطالبی خواهد آمد 

  استاذن واقف در قبض شرط. 

 بناابر احتیااط مساتحب قباول از طارف وقاف خااص خصوص درهدر وقف عام و ب ،

 . ستالزم است. در وقف عام قبول بر عهده حاکم یا نماینده او علیهمموقوف

 عالوه بر شروط ذکر شده، قصد عنوان مسجد نیز نیاز است. بنابراین  ،در وقف مسجد

لکان  .اگر مکانی صرفا  برای عبادت و نماز مسلمانان وقف شود، وقاف صاحیح اسات

 شود.مسجد محسوب نمی

 لهمسئ 

وقف به او برگردد که در  ،تواند شرط کند که هر زمان نیازمند شدواقف هنگام وقف می

-به عنوان ار  محسوب می ،اگر واقف بمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد ،این صورت

 ماند.  به حالت وقف باقی می ،شود و اگر محتاج نبوده است

 (1192) قفگفتار سوم: قبض در و

  وقف خاص:. 2

اگر مال موقوف را تحویل  ،هر کدام از طبقه موجودی که وقف برای آنان صورت گرفته

وقاف  ،انادکه تحویل نگرفتهاین شخص تحقّق یافته است و کسانیوقف نسبت به  ،بگیرد

 درمورد آنان تحقّق نیافته است. 

 وقف عام:. 1

 .(:..ایتام و ،الف( عناوین کلیه )فقراء

.( مال وقفی را قبض کند و مستولی بر عاین ماال ..ایتام و ،یکی از این افراد )فقراءگر ا

 کافی است.  ،شود
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 جهات عامه )مسجد،  پل و...(: ب(

قیّم و متولی تعیین شده توسط واقف )کاه در حاین وقاف تعیاین کارده  ،در این حالت

هرچناد در ماورد  ؛نمایاد حاکم شرع باید قبض ،است( باید قبض کند و اگر این دو نبودند

 شود.میمحقق قبض با خواندن یك نماز یا دفن یك میت با اذن واقف  ،مسجد و مقبره

 لهمسئ 

در ایان  اسات، که مال برای آناان وقاف شاده باشد اگر واقف، ولی شرعی افرادی. 1

صورت صحت وقف متوقف به قبض جدیدی نیست. البته باید قصد قبض از جاناب ماولّی 

 اشته باشد.علیه را د

 الزم نیست.  ، فوریتدر قبض وتحویل گرفتن موقوفه . 2

و مال موقوفاه باه  شودنمیوقف محقق  ،اگر واقف قبل از قبض طرف مقابل بمیرد. 3

 رسد. عنوان ار ، به ور ه می
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 توضيحي در مورد بعض عبارات وقف

 حکم  مثال شماره

  .کند مسلمان چیزی را بر فقرای شهر وقف 1

 باشد،بلکه اگر واقف شیعه  ؛رسدبه فقیران مسلمان می

به  باشد،رسد و اگر از اهل تسنن شیعه می ایبه فقر

به هم  باشد،اگر کافر  و رسداهل تسنن می یفقرا

 رسد.مسلکش می

2 
چیزی را بر فقرای فامیل وقف کند و آنها در 

 .نقاط مختلف زندگی کنند
 توان فقط به حاضرین دادمیرسد و نبه همه آنها می. 

 .شودمیخرج  ،در هر کاری که  واب داشته باشد  یا در کار خیر در راه خداوقف  3

  وقف بر ارحام و نزدیکان به طور مطلق 1
آنها را از ارحام و اقارب بدانند  ،به کسانی که عرف مردم

 .رسدمی

 طابق تقسیم ار م  وقف بر ارحام و فامیل با قید االقرب فاالقرب  1

 (2221) .رسدبه دختر و پسر مساوی می  وقف بر اوالد )بدون قید( 1

 .رسدبه عالمان دینی می  وقف بر علماء )بدون قید و با همین لفظ( 7

  وقف بر مسجد )بدون قید و شرط( 2
 ؛شودتعمیر و سایر مخارج می ،خادم ،صرف نور، فرش

 شود.اده میاگر زیاد بیاید به امام جماعت د

 شود. صرف برپایی عزاداری حضرت می  الشهداءوقف سید 2
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 تمرين 

 به چه صورتی باشد؟باید . در وقف خاص، قبض وقف 1

 . شرایط موقوف علیهم را بیان کنید.2

 . شرایط واقف را بیان کنید.3

 . دو مورد از شرایط مال وقف شده را توضیح دهید.1

 صی الزم است؟صیغه خا ،. آیا در وقف1

 حکم وقف چیست؟ ،. اگر قبل از قبض واقف بمیرد7
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 (1فصل هفتم: وقف )

 گفتار چهارم: متولي و ناظر وقف

 متولي وقف: .2 

واگذار  برای واقف جایز است تولیت و نظارت وقف را برای خود قرار دهد یا به غیر الف(

چنین به تنهایی یا با مشارکت دیگری هم ؛تواند دائمی یا موقت باشدنماید. این تولیت می

 انجام پذیرد.

حق  . در غیر این صورتباید هنگام ایقاع وقف باشد ،قرار دادن تولیت توسط واقف ب(

-تعیین تولیت پس از آن برای واقف وجود ندارد. البته عزل یا حق نصب تولیت در صورتی

 ارد. اشکال ند ،که واقف چنین حقّی را در ضمن وقف کردن شرط کرده

 این زمین را برای حسینیه باا تولیات علای :اگر واقف هنگام وقف کردن گفته باشد مثال:  

به شرط آنکه هر وقت بخواهم او را عازل کانم و شاخص دیگاری را  وقف کردم،

 بگمارم، در این حالت واقف حق تغییر متولی را دارد.

 (2211تواند برای مسجد تولیت قرار دهد. )واقف نمی ج(

 (1221تواند چند تولیت قرار دهد. )اقف میو د(

؛ همان اجرت عمل او خواهد بود ،اگر واقف چیزی از منافع را برای متولی معین کند ه(

المثل باشد و اگر چیزی برای تولیت به عنوان دساتمزد قارار ناداده هر چند کمتر از اجرت

از منافع وقاف  ،عارف استتواند اجرت این کار را مطابق آنچه معمول و متمتولی می ،باشد

 ( 2221برداشت کند. )
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 كه متولّي توسط واقف مشخص نشده باشد:در صورتي 

 (2217) است.وقف عام: حاکم شرع یا نماینده او متولی  .1

 وقف خاص: .2

حااکم شارع   اسات های بعادی( امور مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسلالف

 .استمتولی 

علایهم خاود موقاوف  اسات ر کردن یا اصاالحات جزئایو( امور مربوط به بهرهب

 .اندمتولی

 ف و محدوده اختيارات متوليوظاي 

بناابر احتیااط  ،اما اگر قبول کرد .قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. 1

بنابر احتیاط واجب باید به حااکم  ،اگر خود را عزل کرد تواند خود را عزل کند وواجب نمی

اما در عین حال در طول ایان مادت بااز هام بایاد  .کند تا دوباره نصب شود شرع مراجعه

 (. 2211و2213وظایفش را انجام دهد. )

شود. اگر مطلق طبق همان عمل می ،متولی را مشخص کرده باشد اگر واقف وظیفه. 2

اسات؛ از جملاه اش همان چیزی است که متعاارف گذاشته و مشخص نکرده باشد، وظیفه

یر و اجاره وقف، گرفتن اجرت و تقسیم آن بین موقوف علیهم بر عهده اوست که که تعماین

 د.شوهمه این وظایف باید با مراعات مصلحت وقف انجام 

مگار  .حتی با عجز از تصدی اماور ؛تواند تولیت را به دیگری واگذار کندمتولی نمی. 3

که واگذاری کار به دیگری واقف چنین اختیاری را هنگام وقف کردن به او داده باشد یا این

به شارط آنکاه  ؛ی کسی را وکیل کند تا کارها را انجام دهد؛ یعنی متولنحو توکیل باشدهب

 (2221و2211و2212شرط عدم توکیل نشده باشد. )
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متولی موقوفه حق ندارد کاری کند یا قانونی وضع کناد کاه باا مقتضاای وقاف در . 1

 (2221عمل کند. ) ،ام وقف وضع کردهباید طبق آنچه واقف در هنگ .تعارض باشد

کدام )حتی اکثریت آنان( حق نادارد دیگاری را هیچ ،اگر چند نفر متولی وقف باشند. 1

 (2221مگر واقف برای آنان در هنگام وقف چنین اختیاراتی را قرار داده باشد.  ) .عزل کند

 متولی وقف باید مصالح وقف را در نظر بگیرد. . 1

واجب اسات در تعیاین  ،نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهدی طبق وقفاگر متول مثال:  

در نتیجاه اگار در تخفیاف  .مبلو اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنمایاد

به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای  ،مبلو اجاره

و الّا جایز نیسات.  اشکال ندارد ،نفع و مصلحت وقف باشد ،شودآن اجاره داده می

(2212) 

 نحوه اداره موقوفه توسط چند متولي 

 تولیت بیش از چند نفر به سه صورت متصور است:

در عمال و تصارف  تولیت برای هر یك از آنان مستقال  قارار داده شاده اسات  .1

و  کننادو بر هیچ یك از آنها الزم نیست در انجام امور وقف به دیگری مراجعاه  اندمستقل

که زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر یکی از آنها بمیرد یاا از عمل شخصی ،در این صورت

 شود. دیگری در تولیت وقف منفرد می ،صالحیت تولیت خارج شود

توانند به صورت مساتقل هیچ کدام نمی تولیت بین آنان به صورت اجتماع است  .2

بناابر  ،د یا از صالحیت تولیت خاارج شاودعمل کنند. در این صورت اگر یکی از آنها بمیر

 دهد تا با فرد دیگری که باقیحاکم شرع شخص دیگری را جای او قرار می ،احتیاط واجب

 مانده، تولیت را به عهده گیرند.
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ماثال   ؛تولیت بعضی از امور به یك فرد و بعضی دیگر به دیگری واگذار شاده اسات .3

                                                                                                                                                                     .علیهم را به دیگری سپرده اساتافع بین موقوفبه فردی و تقسیم منرسیدگی به وقف را 

 باشندهر کدام در انجام وظایف تعیین شده مستقل می. 

 

 لهمسئ

. اگر واقف تولیت بعضی از امور موقوفه را به شخصای واگاذار نمایاد و بقیاه اماور را 1

متاولی مهمل گذاشته و مشخص نکرده باشد، در این صورت وقف نسبت به آن امور بدون 

 عدم تعیین متولی گذشت. هلمنصوب است که حکم آن در مسئ

که واقف، تولیت آنان صورتیدر  ،شند. اگر چند نفر به عنوان متولی وقف نصب شده با2

را به طور مطلق بیان کرده و قرائنی بر استقالل بعضی از آنان در اداره اماور وقاف وجاود 

ندارد )حتی به این نحو نباشد که واقف گفته باشد رأی اکثریت متولیاان ماالك اسات( در 

سایر متولیاان  این صورت هیچ یك از متولیان حتی اکثریت آنان حق ندارند بدون رضایت

بلکه باید از طریق مشورت با هم و اتخاذ رأی واحد )نه اکثریت( با هم  .اقدام به کاری کنند

حاکم شرع مراجعه کنند تا حاکم ه واجب است ب ،عمل کنند و اگر بین آنان نزاعی واقع شود

 (2221آنان را الزام کند تا با هم به توافق برسند. )

واجاب اسات  اناد،وند که برخی دیگر از متولیاان خاائناگر برخی متولیان مدعی ش .3

 (2227له را به حاکم شرع ارجاع دهند و متولیان خائن را از کار برکنار کنند.  )مسئ

 عزل و نصب متولي 

نصب متولی طبق آنچه در ابتدای همین درس آماده، باه  ،طور که قبال  اشاره شدهمان

که به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خالف  . اما عزل او در صورتی استاستعهده واقف 

)یا به خاطر خیانت یا عدم توانایی(، که در این صورت حاکم شرع او را  کندنامه عمل وقف
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نماید. همچنین اگر واقف طبق کند و در نهایت عزل میالزام به رعایت مصالح موقوفه می

تواند مینامه ذکر شده نیز آنچه در وقف ،طی را برای عزل متولی بیان نمودهنامه شرایوقف

 باشد.  موجب عزل وی

 ناظر وقف: .1

کند و اختیاراتی را باه او واگاذار گاهی واقف شخصی را به عنوان ناظر وقف تعیین می

شاود. باه ناماه بارای او قائال میکند و حتی حق دخالت در کارهای متولی را در وقفمی

 ناظر دارای اختیاراتی خواهد بود.  ،شدهنامه تعیین هرحال طبق آنچه برای ناظر در وقف

 لهمسئ

؛ مانناد عازل کنادند بعد از قباول نظاارت، خاودش را توانمیبنابر احتیاط واجب ناظر  

 (2213) .متولّی

 تمرين 

 . عزل متولی وقف در اختیار کیست؟1

 . ناظر وقف کیست و چه اختیاراتی دارد؟2

 د؟کنگیری رهتواند از نظارت وقف کناوقف می. آیا ناظر 3

د؟ نابرخای از آنهاا حاق عازل دیگاری را دار ،اندکه چند نفر متولی وقفآیا در جایی. 1

 اکثریت آنها چطور؟

 شود؟مین میأ. دستمزد متولی از چه منبعی و چگونه ت1

 در وقف خاص متولی انتخاب نکرده، متولی چه کسی خواهد بود؟اگر واقف . 1
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 (3فصل هفتم: وقف )

 جم: فروش و معامله مال وقف شدهگفتار پن

 وقف عام:. 2

 فه،  مدارس و...(: مشر)مانند مساجد،  مشاهد  الف( وقف بر جهات و مصالح عامه

 فروش و معامله عين موقوفه:  -يك

برداری ساقط گردد. این حکم در غیار حتی اگر خراب شود و از بهره ؛ز نیستمطلقا  جای

 (2211است. )مساجد و مشاهد مشرفه احتیاط واجب 

معاملاه باطال اسات و  ،ای را بدون مجوز شرعی بفروشداگر شخصی زمین موقوفه مثال:  

 برگرداند.  ،فروشنده باید پولی را که از مشتری گرفته

 ها و ساير متعلّقات:فروش و معامله آالت و فرش -دو

 ،شاده زمین مسجد وقف که برایفرشی  مثل ؛1امکان استفاده از آن وجود دارد -اول

ای برای گرم کاردن مکاان نیااز دارد: در ایان و به پرده رداما مسجد به فرش نیاز ندا

 توان آن را فروخت. د و نمیکرصورت باید فرش را به عنوان پرده استفاده 

 

 

                                                           
 هر انتفاعی حتی انتفاعی که مورد نظر واقف نبوده است..  1
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اگر موجب تلف شدن یا ضرر خاوردن  ،عالوه بر عدم امکان انتفاع در آن محل -دوم

 به این آالت و متعلقات گردد:

آنجا استفاده  در دیگر )مثل مسجد دیگر( قابل استفاده است مما ل ر محل د 

 شود. 

 استفاده شود.المنفعه مصالح عامدر  در محل مما ل دیگر قابل استفاده نیست  

 تنها راهو  نباشد حتی مصالح عمومی مردم، در هیچ محلی استفاده از آنامکان  -سوم

تلاف شادنش  به شرط آنکه مانادن آن موجاب، باشدبه فروش آن  آن،مندی از بهره

 :شود

و الّاا در مصاالح  مسجد دیگاربا پول فروش آن در همان مسجد و اگر نشد در  

 عامّه مصرف شود. 

 :چند استفتاء 

هدیه کرده  ساخت مسجد در مکانیری آهن و لوازم جوشکاری را برای شخصی مقدا :2سؤال 

توان مقدار زیاد آمده را برای آیا می .یاد آمده استمقداری از آنها ز ،و بعد از پایان کار

 د؟آن و استفاده از پول حاصل هزینه کرهای مسجد با فروش سایر هزینه

-کار رود و اگار شاخص هدیاههفروش آن حرام است و باید برای تعمیر مساجد دیگر ب جواب:

ن را در مساجد این اموال را از ملك خود خارج نساخته و فقط اجاازه اساتفاده آدهنده، 

مازاد آن برای خاودش اسات و اختیاار آن در دسات خاود او خواهاد باود.  ،مذکور داده

(2227) 

الحسنه وابسته به مسجد وقف کارده و ازه خود را برای ایجاد صندوق قرضفردی مغ :1سؤال 

آیاا  .آن مکاان بساته ماناده و در معارض خرابای اسات ،از دنیا رفته و چندین سال

 د؟کروارد دیگری استفاده توان برای ممی
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استفاده از آن محل باید)در صورت عدم امکاان اساتفاده در  ،اگر وقف محقق شده باشد جواب:

الحسنه مساجد دیگر باشد و اگار ایان هام ممکان های قرضآن مسجد( برای صندوق

مگر آنکه بارای کارهاای  ؛در هر کار خیری استفاده شود )یعنی حق فروش نیست ،نبود

 (2212نیز قابل استفاده نباشد(. ) خیر دیگر

علت ارتفااع زیااد آن عماال  قابال اساتفاده ه ولی ب ،که برای مسجد وقف شدهمنبری :3سؤال
 آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟ ،نیست

تغییر شکل  ،اگر با شکل خاص فعلی در این مسجد یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست جواب:
  (2221) اشکال ندارد. ،قابل استفاده شود برای اینکهآن 

  نكته: 

وقتی است که انتفاع از آن منحصر در فروش  ،آنچه برای جواز فروش موقوفه بیان شد

تاوان می ،فوق با تغییر شکل منبرسؤال موقوفه و استفاده از پول فروش باشد. اما در مورد 

 لذا حق فروش وجود ندارد. .از آن استفاده نمود

 قف بر عناوين عامه )فقراء،  ايتام و...(: ب( و 

مگر در موارد استثناء که در قسامت  ،در این نوع وقف نیز، بیع مال موقوفه جایز نیست

 ذیل وقف خاص مطرح خواهد شد.  ،بعد

 و قف خاص:. 1

 :استکه استثناء مگر در مواردی ،ز نیست، فروش مال وقف شده جایدر وقف خاص

مگر با  ؛گردد و مال قابل انتفاع نباشدحالت قبلی برنمیه و عادتا  بخرابی که غالبا   الف(

فروختاه  فروش آن و استفاده از پول آن برای کسانی که مال برای آناان وقاف شاده 

ی شاود نسبت به عین موقوفه چیزی خریدار " االقرب فاالقرب"شود و با رعاااااایت می

 (2223هم باشد. )یعلکه قابل انتفاع برای موقوف



 221 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

حالات ه در صورت وجود سه شرط: از انتفاع قابل توجه خارج شود، امید برگشتن با ب(

اولیه وجود نداشته باشد و با فروش آن بتوان چیزی خرید که منفعت آن قابل توجه باشاد. 

 شود. شود و االقرب فاالقرب رعایت میفروخته می 

مانناد  ؛قوفاه جاایز باشادواقف شرط کرده باشد که اگر امری حاد  شد، فروش مو ج(

اینکه واقف شرط کند جواز فروش وقف را در صورت کم شدن منفعات موقوفاه، یاا زیااد 

و یاا هار شارط  علیهم، یا به خاطر ضرورترج آن، یا وقوع اختالف بین موقوفشدن مخا

 شود.با تحقق آن امر، موقوفه فروخته می دیگری نظیر این شروط

اموال شدن یهم( اختالف شدیدی پیش آید که از تلف علبین صاحبان وقف )موقوف د(

شاود و پاول روخته میف فقط فروش آن باشد  ،نباشیم و راه حل مشکلایمن ها و جان

البته اگر رفع مشکل با صرف پول فاروش در خریاد  .شودعلیهم تقسیم میآن بین موقوف

موقوفاه بایاد در پول فروش  ،علیهم ممکن استز دیگری و وقف آن چیز برای موقوفچی

 آن صرف شود. 

  نكته: 

ای که از جانب واقف تعیین شده، متولی فروش وقف در صاور فاوق اسات و در متولی

 .استحاکم شرع یا کسی که منصوب از جانب اوست، متولی این امر  ،نبود او

 :کنیدهای زیر توجه به مثال

علات کثارت ه ولی با ،نموده شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود :2مثال  

اوالد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایل به زراعت در زماین 

و از قابلیات انتفااع خاارج خواهاد  ،ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیك خراب

چه با اجاره اگر-تا زمانی که قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف وجود دارد  شد. 

مصرف اجاره در جهت وقف یاا باا تغییار کااربری آن و اساتفاده از زماین در دادن و 

هاای ماذکور در برداریمگر بهره ؛حق فروش موقوفه وجود ندارد -مصرف غیر زراعی
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شود. اما در صورت امکاان حتماا  ملاك دیگاری باال هم مقدور نباشد، لذا فروخته می

 (2223) خریداری شود، تا منافع آن در جهت وقف مصرف شود.

هاای یك از اوالد و نوه، ولی هیچاش را بر اوالد ذکورش وقف کردهشخصی کتابخانه :1مثال  

ها به مرور از بین رفته اند و مقداری از کتاباو موفق به تحصیل و استفاده از آن نشده

کاه اساتفاده کتابخانه بایاد در معارض کساانی و بقیه در معرض تلف شدن است. 

 (2222فروش وجود ندارد. ) گیرد و به هر حال حق ند قرارکنمی

 اجاره موقوفه:  

1. اگر وقف منفعت باشد1
 چه وقاف خااص باشاد و چاه عاام ؛اجاره آن جایز است. 

 ،به دلیال اینکاه مقصاود ؛همچنین چه بر عناوین عامه وقف شده باشد و چه جهات عامه

ای کاه واقاف مانناد مزرعاه ؛تحصیل منفعت از موقوفه و دادن آن به موقوف علیهم است

 سید وقف کرده است. یبرای اوالد یا فقرا

 (2212اجاره آن جایز نیست. )  2. اگر وقف انتفاع باشد2

 موقوفه نيازمند تعمير 

 اگر موقوفه برای بقاء و استفاده از آن نیاز به تعمیر داشته باشد:

بایاد هماان را  ودای قرار داده است کاه صارف آن شاواقف برای موقوفه هزینه .1

 مصرف کرد.

بنابر احتیاط واجب از منافع موقوفه بارای تعمیار  ای قرار نداده است واقف هزینه .2

 شود.آن استفاده می

                                                           
ای را وقاف مساجد مانند اینکاه مغاازه غرض در این وقف، تحصیل منفعت و صرف آن در اموری است که در وقف بیان شده است؛ . 1

 کنند.می

کاه بارای ساکونت اماام ایغرض، تحصیل منفعت برای امر دیگر نیست. بلکه استفاده از همان موقوفه مدّ نظر اسات؛ مانناد خاناه . 2

 ای که برای تحصیل محصلین وقف شده است.جماعت وقف شده است یا مدرسه
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ز است قارض کاردن باا برای متولی جای که صرف تعمیر شود، وجود نداردچیزی. 3

موقوفه را تعمیر کناد باا  مال خود، باو یا  ؛قصد اینکه آن قرض را از منافع موقوفه بپردازد

قرض یا استیفاء از منافع موقوفه را  یقصد اینکه از منافع موقوفه، استیفاء کند. اگر قصد ادا

 تواند از منافع موقوفه بردارد.بعد از آن نمی ،نداشته باشد

 لهمسئ

فروش آن بعاض  ،موقوفه متوقف بر فروش بعضی از وقف است یکه بقاصورتیدر . 1

 جایز است.

ای که مجوز بیع پیدا شود و قسمت دیگر گونههب ،.  در صورت خرابی قسمتی از وقف2

 ترتیب زیر عمل کرد:ه بباید هم برای تحصیل منفعت نیاز به تعمیر داشته باشد، 

 این خود دو حالت دارد: ؛را خریدتوان موقوفه مشابه آن الف( با فروش قسمت خراب می

بنابر احتیااط واجاب  امکان تعمیرش هست  ،یراز منافع قسمت محتاج به تعم -یك

 پول فروش را باید صرف خرید موقوفه مشابه کرد و از منافع صرف تعمیر شود.

تاوان صارف پول فروش فقاط مای امکان تعمیر با منافع قسمت مزبور نیست  -دو

نه تعمیر برای بهتر شدن و زیاد شدن منفعات(  ،تعمیر الزم )برای تحصیل منفعت

 کرد. 

پول آن صرف تعمیر بقیاه موقوفاه  توان موقوفه مشابه خرید ب( با فروش آن نمی

 چه تعمیر برای حصول منفعت باشد )تعمیر الزم( و چه برای زیاد شدن منفعت. ؛شودمی

 تغيير وقف 

کاه باه را  مکاانی توان، نمیمثال ؛ برایجایز نیستهم حتی توسط واقف  ،تغییر وقف

در  ،به مسجد تبدیل کرد. البتاه اگار وقاف منفعات باشاد، استعنوان حسینیه وقف شده 

اش منفعتی ندارد یا منفعت آن بسیار اندك بوده، جاایز اسات که با این عنوان فعلیصورتی

 . است، تبدیل شود.که دارای منفعت  یبه عنوان دیگر
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 تمرين 

 فروخت؟ ،توان فرشی را که وقف مسجد استآیا می .1

 د. کنیحرمت بیع بر عناوین عامه و وقف خاص را بیان  یاستثنا سه مورد از موارد .2

 شود؟، هزینه تعمیر آن چگونه تأمین میداردکه موقوفه نیاز به تعمیر در صورتی .3

 در چه صورتی تغییر وقف جایز است؟ .1
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 (4فصل هفتم: وقف )

 رات وارده گفتار ششم: غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسا 

احکاام ذیال وجاود  ،در مورد غاصب یا هر کسی که خسارت به وقف، مستند به اوست

 دارد:

 ( باشد:یا وقف منفعت )در وقف عام اگر وقف خاص. 1

ضامن عین موقوفه است. بناابراین ردّ  الف( به عین آن آسیبی برسد یا از بین برود 

 که تلف کرده باشد، واجب است.رتیکه موجود باشد و ردّ عوض آن در صوعین در صورتی

و ردّ عوض منافع استیفا شده  استضامن منافع   باشد ب( اگر منافع آن غصب شده

 (2217) و استیفا نشده هم واجب است.

  نكته: 

یعنای  ؛عوض آنچه از بین رفته است در بدل وقف صرف شودباید  ،اگر وقف تلف شده

  شود.نامه صرف عوض منافع در همان مسیر وقفشود و عین وقف دیگر با آن پول انجام 

اجااره آن صارف عازاداری اماام  بایساتاگر کسی ساختمانی را که طبق وقاف مای مثال:  

 د.کنساختمان دیگری وقف این کار  ،د، باید در عوضنخراب ک ،شود )ع(حسین

 وقف انتفاع )مصالح عامّه( باشد. . 2

 12درس 
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اجرت آن را ضامن نیست و فقاط  ا و مانند آن هپل ،هازیارتگاه ،الف( مساجد، مقابر

ضامن خساارت اسات و در بادل وقاف صارف  ،اگر عین مسجد و زیارتگاه خسارتی ببیند

 (2121شود. )می

مگار در هماان  ،اجرت آن را ضامن است ب( مدارس، حمام، کاروانسرا و مانند آن 

چه غاصبانه مورد ه باشد. )اگربرداری واقع شدبهرهنامه تعیین شده، مورد که در وقفمواردی

 (.برداری واقع شده استبهره

 گفتار هفتم:  معلوم نبودن جهت وقف

یعنای نادانیم در چاه  ،ولی جهت وقف معلوم نباشد ،اگر وقفی بودن چیزی محرز باشد

 (2217) .مسیری باید استفاده شود

 شود. به او مراجعه می ،فدر نحوه تصر ی دارد  متولی خاص .1

 .شودمراجعه میحاکم شرع  به لّی خاصی ندارد متو .2

 مد شيئي كه بين محتمالت مردد است:نحوه مصرف درآ 

ند امثال  محتمالت عبارت ؛. قدر متیقّن و قدر مشترکی در مورد مصرف آن وجود دارد1

د اهل فالن شهر مصرف بین فقرای عالم سی از فقراء، علماء، سادات و اهل فالن شهر 

 )یعنی فقرایی که هم عالم، هم سید و هم اهل فالن شهر باشد.(  گردد.می

 ماثال ؛ ی قابل جمع نیستمختلف در افراد خاص . قدر متیقنی وجود ندارد و احتماالت2

  .تردید داشته باشدبین مسجد و فقراء و حسینیه 

اگر قرعاه باه ناام  مثال ؛ دشورد مصرف معلوم میبا قرعه، مو شبهه محصوره  (الف

  .شوددرآمد صرف مسجد می ،فتدسجد بیم

 :( شبهه غیر محصورهب

مثال  فرزندان یکی از ناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد که بین عدرصورتی -یك

افراد ساکن مشهد که معلوم نیست این فرد کیست یاا یکای از فقارای شاهر 
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در حکام   ایام.مشهد که معلوم نیست کدام فقیر است یا فراماوش کارده

ل المالك است. بناابراین باه عناوان ردّ مظاالم باه فقاراء صادقه داده مجهو

 شود.  می

 دّد باین مساجد، زیارتگااه، پال و...ماثال  ماربین جهات غیر محصوره است؛   -دو

 شود. ای در همین موارد صرف میدر امور خیریه باشیم

 توضيح: 

ود خاارجی نادارد تاا منظور از شبهه محصوره آن است که قدر متیقنی در اینجا وجا .1

دانیم که یا باید صرف می مثال  ؛اما محدود به موارد معدودی است .بها صرف آن شوداجاره

هم پزشکی  ؛دانیم مشخصا  کدام استاما نمی ،منطقه یپزشکان منطقه شود یا صرف علما

 اندازیم.لذا قرعه می .که از علمای دین هم باشد در آن منطقه وجود ندارد

مارددیم  ماثال  ؛از شبهه غیر محصوره آن است که تعداد احتماالت زیاد استمنظور  .2

 .. .. یا علمای دین یا فقرا و یا اندبها پزشکانمورد مصرف اجاره که

 (1159اثبات وقف بودن ) 

بلکه وقف به یکی از طرق  .نامه ا بات کننده وقف بودن چیزی نیستصرف وجود وقف

 شود:زیر  ابت می

اعتراف به وقف بودن آن نمایند و همچناین  ،که مال وقفی در دستشان استکسانی. 1

 ور ه او بعد از مرگش اعتراف کنند.

 اند. کردهکه مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را میقبال  کسانی. 2

 دو نفر عادل گواهی به وقفیت دهند. . 3

ان حاصل شاود کاه وقاف با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمین. 1

 است.
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 تمرين 

 . حکم غصب منافع وقف خاص چیست؟1

 وظیفه چیست؟ ،. اگر وقف منفعت )در وقف عام( به طور کلی توسط غاصب تلف شود2

 . موارد ا بات وقف را بیان کنید؟3

 . غصب مسجد چه حکمی دارد؟1

 . غصب مدرسه وقفی چه حکمی دارد؟1

 اما وقف بودن آن قطعی باشد، چه باید کرد؟ ،اشد. اگر جهت وقف شیئی معلوم نب1
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 11درس 

 

 

 

 فصل هشتم: صدقه

مثال  ،ویژه به خصوص در اوقات - روایات فراوانی در استحباب صدقه و تشویق بر آن

وارد شده است  -ارحام  و مثل همسایگان ،عرفه، ماه رمضان و بر طوائف مخصوصجمعه، 

  .حمتاج و ذو رحٍم َةال صْق: تا آنجا که روایت است

 روا نیست.های نسبی(، صدقه به دیگران )فامیل ،که ارحام محتاج وجود داردتا زمانی

 شرايط صحّت صدقه 

 قصد قربت. 1

 کند.که داللت بر تملیك مجانی مال به طرف مقابل میلفظ یا هر عملی. 2

 تحویل دادن مال به طرف مقابل. 3

 احكام صدقه 

یا وکیل فقیر، برگشتن و انصاراف از آن شارعا  ممکان بعد از تحویل صدقه به فقیر . 1

 نیست. 

 )ص(واسطه شدن برای رساندن صدقه به دیگری مستحب اسات. از پیاامبر اکارم . 2

 نقل شده است:

َمْن َتَصََّْق ِبَصََْقٍة )َعْن َرُجٍل ِإَل 

ِمْسِكنٍي(َكاَن َلُ  ِمْثُل َأْجِرِه َو َلْو َتَْاَوَلََا 

ِإْنَساٍن ُثُه َوَصَلْت ِإَل اْلِْْسِكني  َأْرَبُعوَن َأْلَف

َكاَن َلَُْم َأْجٌر َكاِمٌل َو َما ِعْنَْ اَّللِه َخْيٌْ َو 
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ِللهِذيَن اتهَقْوا َو َأْحَسُنوا َلْو  -َأْبَقى

  .ُكْنُتْم َتْعَلُموَن

مانند صادقه دهناده  ،کسی که صدقه شخصی را به نیازمندی برساند

ر دست چهل هزار نفر بچرخد و ساپس باه فقیار اجر دارد و اگر صدقه د

 ر چهل هزار نفر اجر کامل است ... .برای ه ،برسد

ایم کراهت شادید دارد کاه باا یکای از عقاود )مثال بیاع، آنچه به فقیر صدقه داده. 3

 . بخریماز فقیر مثال  یعنی همان را ؛ مصالحه( به ملك خود درآوردیم

لذا مقاداری اگار چاه  .نیاز استداشته باشیم بی چه گماناگر ؛ردّ سائل مکروه است. 1

 به او بدهیم.  ،اندك

بلکه در صورت احتیااج  .دارد زیادیکراهت بدون احتیاج، درخواست صدقه و کمك . 1

 نیز مکروه است. 

 مخفيانه يا علني بودن صدقه 

 :آمده است )ص(از پیامبر اکرم در روایت 

َة َكَما ُتْطِفُئ َصََْقُة السِّرِّ ُتْطِفُئ اْلَِْطهَئ

اْلَْاُء النهاَر َو َتَْْفُع َسْبِعنَي َبابًا ِمَن 

 1اْلَبَلاِء

کند و گناهان را از باین صدقه مخفیانه خشم پروردگار را خاموش می

را دفع  کند و هفتاد باب بالرا خاموش میگونه که آب آتش همان ؛بردمی

 کند.می

 :. مواردی که سرّی دادن تأکید نشده است1

  2علنی صدقه بدهیم. ،( دفع تهمت: یعنی برای اینکه در معرض تهمت قرار نگیریمالف

                                                           
 لمستدرك الوسائل و مستنبط المسائ . 1

 دهیم.مثال  برای اینکه متهم نشویم انسان بخیل یا خسیسی هستیم، صدقه را علنی می . 2
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 کنند.  واهیم دیگران یاد بگیرند و اقتدا( بخب

 .مثل خمس، زکات، فطریه ،در صدقات واجب . علنی دادن صدقه افضل است2

 ی افضل است.صدقه مخفیانه و سرّ  . در غیر موارد فوق 3

 دهشرايط صدقه دهن 

 بلوغ . 1

 عقل . 2

 (ودنعدم محجور بودن )سفیه یا ورشکسته نب. 3

 شرايط افراد صدقه گيرنده 

توان داد. ولی زکاات می 1به فرد هاشمی تمام صدقات را؛ چه واجب و چه مستحبی،. 1

کنناده توان به هاشمی داد که پرداخاتمی )اعم از زکات مال و زکات فطره( را در صورتی

 د. خودش هاشمی باش

صدقه گیرنده شرط نیست. لذا باه غنای،  فقر، ایمان یا اسالم ،. در صدقات مستحبی2

تاوان نمای 2توان صدقه مستحبی داد. اما به کافر حربی و ناصبیمینیز ی کافر ذمی و سن

 صدقه داد.

 های مربوط به آنها آمده است. . موارد مصرف زکات واجب، فطریه و خمس در بخش3

 

 

 

 

                                                           
 رسد.کسی که نسبش به هاشم، جدّ پیامبر )ص( می . 1

 دشمن اهل بیت )ع( . 2
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 تمرين 

 ی افضل است؟در چه صورتی صدقه سرّ. 1

 در چه صورتی صدقه علنی افضل است؟. 2

 دو شرط فرد صدقه گیرنده را بیان کنید.. 3

 چهار شرط فرد صدقه دهنده را بیان کنید.. 1

 حکم ردّ سائل چیست؟ توضیح دهید.. 1

 درخواست صدقه چه حکمی دارد؟. 1
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 12درس 

 

 

 (2فصل نهم: وصيت )

 سام وصيّت گفتار اول: تعريف و اق

وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مارگش بارای او کااری انجاام  تعريف:

دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قایّم 

 )سرپرست( مشخص کند. 

 چگونگي وصيت 

 با گفتار: یعنی وصیت خود را بیان کند.  .1

 قصود وصیت خود را برساند. ای که مبا نوشته .2

 با اشاره که مقصود را بفهماند.  .3

  نكته: 

و اجرای آن الزم است که عرف مردم از آن گفتار یا نوشاتار  ،موارد باال در صورتی نافذ

کنند و در صورت ییا اشاره همان را بفهمند که یکی یا برخی از نزدیکان و ور ه برداشت م

 ط( مراجعه کنند. اه و حاکم شرع )مجتهد جامع الشرایبه دادگباید  ،وصیتنزاع در تفسیر 

 اقسام وصيت

 وصیت کند چیزی از اموالش یا حقوق شرعی وی برای کسی باشد. . تمليكي:2
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جود دارند و گااهی توساط موصای و 3لهموصی ،2به، موصی1در وصیت تملیکی موصی

 شود. نیز تعیین می 1وصی

یاا مرگم یك میلیون تومان از اموالم را به پسار عماویم  اگر کسی وصیت کند پس از مثال: 

 این وصیت تملیکی است.  ،بدهیدسادات محل 

  چند نكته:

هرچناد کاه در وصایت  ؛الف( تحقق وصیت و ترتب احکام آن متوقف بر قبول نیسات

له متوقف بار قباول اوسات و باه تملك موصی ،ای که برای اشخاص خاص استتملیکیه

 شود.له قهرا  مالك نمیموصیصرف وصیت موصی، 

کاه مانند این ؛کافی است و الزم نیست لفظ باشد ،که داللت بر قبول کند چیزی رب( ه

 به را بگیرد و در آن تصرف کند. موصی

 .باشد تواند در زمان حیات موصی یا بعد از مرگ اوقبول می ج(

حق قبول یا رد کاردن  ،ور ه او ،کندبه، فوت له قبل از رد یا قبول موصید( اگر موصی

له در زمان حیات موصی بمیرد و چه پس از چه موصی ؛برندله ار  میوصیت را از موصی

له مورد نظرش بوده، نه ور اه او، ای باشد که موصی فقط شخص موصیاو. البته اگر قرینه

 له در زمان حیااتبرند. همچنین است اگر موصیله این حق را ار  نمیدیگر ور ه موصی

 موصی بمیرد و موصی از وصیت خود برگردد. 

                                                           
  وصیت کننده. 1

 آنچه در مورد آن وصیت شده است. .2

 شخصی  یا افرادی که به نفع آنان وصیت شده است.. 3

 که انجام وصیت به او واگذار شده است.شخصی  .4
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مثل امور کفن و دفن یاا بجاا  ؛وصیت کند که کارهایی برایش انجام شود . عهدي:1

 آوردن حج یا نماز و روزه برای او. 

یعنای در ایان ناوع وصایت،  ؛وجاود دارنادبه و وصی موصی، موصی ،در وصیت عهدیه

 له وجود ندارد.موصی

  نكته: 

 یت اوست و تأ یری در الزم االجرانفوذ وصابرای  ، قبول کردن وصییهدر وصیت عهد

 بودن وصیت و تحقق وصیت شرعی ندارد. 

 ای را آزاد کنند. وصیت به فك ملك، مانند اینکه وصیت کند برده ه:فكي. 3

 گفتار دوم : موارد وجوب وصيت كردن 

ر اقادام شاود و در اماور زیا دربارههای مرگ، واجب است در صورت ظاهر شدن نشانه

  :وصیت نماید که امکان انجام آن نباشد،صورتی

که پسر دارد بر عهده پسر بازرگ اوسات کاه های قضا شده: در صورتینماز و روزه. 1

دهاد داند پسر بزرگ اشتباه انجام میلکن اگر می .نماز و روزه او را بعد از مرگ انجام دهد

دار . همچنین است اگر اصال  پسری ندارد که عهدهکندباید وصیت  ،یا مورد اطمینان نیست

 این امور شود.  

تواند ولی نمی ،خمس و زکات و کفارات و سایر دیون: اگر اموالی از مردم نزد اوست. 2

 ولای ،یاا ماال نادارد ،بپردازد یا موقع دادن بدهی او نرسیده، چنانچه از خودش ماال دارد

، واجب است وصیت کناد پردازدمیده و آنها را دهد کسی به وصیت او عمل کراحتمال می

 و بر وصیتش شاهد نیز بگیرد. 

 

 



 322 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

 لهمسئ 

داند یاا اطمیناان اگر اموالی از مردم نزد اوست یا حقوق و وظایفی برعهده دارد، اما می

گردانند و حقاوق و وظاایف او را ادا دارد که بازماندگانش آن اموال را به صاحبانشان برمی

ر این صورت رساندن اموال به صاحبانش و نیز وصیت کردن باه آنهاا واجاب نمایند، دمی

 .کندنیست؛ هرچند که بهتر و احوط است که وصیت 

 .کندباید وصیت  1استاش اگر حج واجبی بر عهده. 3

از بین اموالشان یا خودشان  ،اگر فرزندانش نیاز به سرپرست دارند که بدون سرپرست. 1

یعنی وصیت کناد آن شاخص ماورد  ؛ا قیّم مورد اعتمادی قرار دهدباید برای آنه ،روندمی

 اعتماد سرپرستی آنها را پس از مرگ وی به عهده بگیرد.

 تمرين 

 وصیت تملیکی و عهدی را توضیح دهید.. 1

 بیان کنید. ،الزم باشدنامه در وصیتکه ممکن است ذکر آن را مواردی . 2

 نی باشد؟ توضیح دهید:وصیت باید به صورت محضری و قانو. آیا 3

 

                                                           
 یعنی با اینکه مستطیع بوده، آن را انجام نداده است. . 1
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 13درس 

 

 

 (1فصل نهم: وصيت )

 گفتار سوم: شرايط وصيّت

 شرايط وصيت كننده .2

 عاقل و بالو باشد.  الف(

 مجبور نباشد(مثال  )مست یا  .از روی اختیار وصیت کند ب(

 ()سفیه یا ورشکسته نباشد .محجور نباشد ج(

 این شرط در زمانی است که وصیت مربوط به مال باشد.

، وصایت اگر وصیت کند و بعد از آن خودکشی کندولی  اتل عمدی خودش نباشد.ق د(

 نافذ است و باید اجرا شود.

  نكته: 

، وصایت کنادبرای اماور خیار  ،دهدای که خوب و بد را تشخیص میبچه ده سالهاگر 

 مانند وصیت به ساختن مسجد. ؛صحیح است

 نافذ است. ،اگر کسی بعد از وصیت از هوش برود یا مجنون شود

 له(كسي كه به نفع او وصيت شده )موصيشرايط  .1

هنگام وصایت در شاکم ماادر  ،دنیا نیامدهههنگام وصیت زنده باشد یا اگر هنوز ب الف(

 (1211)اگر چه روح دمیده نشده باشد( به شرط آنکه زنده متولد شود.  ) .باشد
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 یا کافر حربی نباشد. 1بنابر احتیاط مرتد فطری ب(

 ايط مال يا حق يا كار وصيت شده )موصي به(شر .3

 بایست دو شرط در آن لحاظ شود.می ( وصيت تمليكي:الف

 .یست که عین باشد یا دین یا منفعتفرقی نو قابل انتقال باشد  ،مال یا حق -یك

از باناك را که حق گرفتن وام مسکن کسی مثال ؛ دارای منافع حالل عقالیی باشد -دو

ایان کاه تواند وصیت کناد نمی کند،را به دیگری واگذار  رات نتواند آناگر طبق مقر ،دارد

 برسد.دیگری  فرزند یا ،به برادر ،پس از مرگش ،حق

 لهمسئ 

تواند نسبت به اموالی بلکه می .حتما  عین مال موجود باشددر زمان وصیت الزم نیست 

 .های درخت و... مثل میوه ؛وصیت کند ،آیدوجود میهکه بعدا  ب

 ( وصيت عهدي:ب

لذا برای راهزنی یا کمك به ظالم یاا تعمیار کلیساا و چااپ  .کار مشروعی باشد -یك

 د و وصیت باطل است. کرتوان به وصیت عمل کتب گمراه کننده، نمی

 

 

                                                           
 طورى منکر یکى از ضروریات دین شود که انکار او به انکار رسالته کند یا ب را انکار)ع( مسلمانى است که خدا یا رسول اکرم . مرتد: 1

 .برگردد

 .سپس مرتد شده است و خودش نیز مسلمان بوده و اندپدر یا مادرش مسلمان بوده ،او هکه هنگام انعقاد نطفمرتد فطرى: کسى

مسلمان شاده و ساپس  اند و خود نیز پس از بلوغ اظهار کفر نموده، بعداو، پدر و مادرش کافر بوده نطفه که هنگام انعقادمرتد ملّى: کسى

 .است شده مرتد
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  نكته: 

چون او مجری اسات و مجاری  ؛نه وصیت کننده ،ی مالك استمشروع بودن نزد وص

  کار باید آن را مشروع بداند.

اگر وصیت کناد کاه پاس از مارگش اعضاای او اهادا شاود یاا از جسادش بارای  مثال:  

بایاد باه  ،که هتك حرمت باه مسالمان نباشاددر صورتی ،کالبدشکافی استفاده شود

 (1211و1212عمل شود. ) شوصیت

هفت  ها درِ، شباگر کسی وصیت کند پس از مرگش مثال  ؛سفیهانه و عبث نباشد -دو

 باطل است.وصیتش  ،ه را بزنندزادمسجد و امام

 ،امر تجهیز میات را باه عهاده بگیارد ،اگر وصیت کند که با وجود ولی، غیر ولی -سه

 احتیاط آن است که وصی از ولی اذن بگیرد و ولی هم به او اذن دهد. 

 شرايط وصّي .4

 مسلمان الف(

 بالو ب(

 عاقل ج(

 مورد اعتماد د(

 لهمسئ 

 و تفریط. افراطمگر با  ،نیست یعنی ضامن ؛امین است . وصی1

که . مگر اینحق کنار کشیدن یا وکیل کردن دیگران را در اجرای وصیت ندارد . وصی2

 به وسیله هر کس که باشد. ؛بداند غرض موصی انجام وصیت است
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 تعدّد وصي 

به صورت مستقل چه ؛ تواند دو یا بیش از دو نفر را به عنوان وصی قرار دهدموصی می

 .نحو مشتركو چه به 

  چند نكته: 

که موصی وصایت هر یك از آنها را به صورت مستقل قرار داده است، هر در صورتی. 1

که زودتر اقدام نموده، نافذ اسات. عمل شخصی ،و در این صورت اندکدام در عمل مستقل

اگر موصی وصایت آنها را به نحو اشتراك بیان نموده یا مشخص نکرده و مطلاق گذاشاته 

 د.کنن، باید با توافق هم به وصیت عمل است

 (1211در صورت نزاع آنها به حاکم شرع مراجعه شود. ). باید 2

 ،حاکم شارع و نحو  وصایت آنها به صورت اشتراك باشد، کنداگر یکی از آنها فوت . 3

 کند.شخص دیگری را ضمیمه می

عض امور دیگر وصی جایز است یك فرد را برای بعضی امور و فرد دیگری را برای ب. 1

 د.اقرار د

 عزل و نصب وصّي 

 شود:شود یا اینکه فرد دیگری به او ضمیمه میی عزل میدر صور زیر وص

 کند. حاکم شرع او را عزل یا شخص امینی را به او ضمیمه می خیانت وصی . 1

 کند. حاکم شرع فردی را به او ضمیمه می ی از انجام وصیت به تنهایی. عجز وص2

و حاکم  1ی معزول استورت خودکار وصبه ص ی از انجام وصیت عجز کامل وص .3

 کند. شرع فرد جدیدی را نصب می

 کند. حاکم شرع فردی را نصب می  . موت وصی1

                                                           
    این فرد وصی نخواهد بود. یعنی نیاز به عزل حاکم نیست و شرعا  .1
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وصایت  ای که امید برطرف شدن آن نیستگونه، بهعارض شدن جنون بر وصی. 1

 کند.شود و حاکم شرع فردی را نصب میباطل می

 ظر بر وصيت و وظايف اونا 

 تواند افرادی را به عنوان ناظر بر وصیت قرار دهد.موصی می

، متعاارف نکناد، اما اگر مشاخص کندمشخص  رامحدود  وظایف ناظر . باید موصی 1

داشته باشد تا اگر وصی خواست برخالف وصیت  اطالع این است که ناظر از کارهای وصی

 ، ناظر به او اعتراض کند.کندعمل 

اگر به عنوان وصی از طارف موصای  ،ناظر بر وصیت که از طرف وصی تعیین شده. 2

اینکه حااکم شارع ( مگر 1217و1212حق اجرای وصیت را ندارد. ) ،بینی نشده استپیش

 (1211د. )کنعنوان وصّی نصب  را بهناظر 

 

 تمرين 

 سه مورد از شرایط وصیت کننده را بیان کنید.. 1

 ت؟شرایط موصی له چیس. 2

 شرایط موصی به در وصیت تملیکی چیست؟. 3

 شرایط موصی به در وصیت عهدی چیست؟. 1

 هایی باید داشته باشد؟وصی چه ویژگی. 1

 وصی را تغییر داد؟ باید در چه شرایطی. 1
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 11درس 

 

 

 

 (3فصل نهم: وصيت )

 گفتار چهارم: نحوه عمل به وصيت

 به صورت زیر عمل شود: ، بایدبا توجه به مورد وصیت

 شود. از اصل مال برداشته می  واجبات مالی: دین، خمس، زکات، مظالم و کفارات  .1

  نكته: 

ایان کاار انجاام  ،از  لث مال او پرداخت شاود ،اگر شخصی وصیت کرده واجبات مالی

شود. اماا اگار شود و در صورت کافی نبودن از  لث، کسری آن از اصل مال جبران میمی

از اصل ماترك  ، بایدشود از اموال به خصوصی واجب مالی ادامال یا بیان نکرده که از  لث 

 .برداشت شود

از  باشاد کاه یا هر نذر ماالی جب شده باشد، اونذر  ه واسطهباگر چه  ،حج واجب .2

 .شودزیرا دین محسوب می؛شوداصل مال برداشته می

 (1217نیز جاری است. ) "ب"بند  در "الف" نکته بندتوجه: 

ر شده: مثال  فالن اموال به فقرا داده شود یا تملیکی یا عهدی در غیر امور ذکوصیت  .3

مثال نمااز و روزه قضاا  ،یا واجب غیر مالی شودیا اقامه عزا  ده شودزیارت بجا آور برایش

 مگر ور ه اجازه دهند.  ؛فقط در مورد  لث اموال نافذ است ده شودبجا آور شبرای
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از اصال مااترك میات  ،به خالف بندهای الاف و ب ،لکسری اموا ،در این بندتوجه: 

 همه ور ه اجازه دهند. اینکه مگر  ؛شودبرداشته نمی

 مالك محاسبه ثلث اموال 

شاود و باه از اماوال کسار میه زن، مثل مهریا ؛ابتدا هزینه تجهیز میت و دیون میت

 د.شوماند،  لث آن محاسبه میشود. سپس آنچه باقی میطلبکاران پرداخت می

  نكته: 

هزینه غسل و کفان و دفان در حاد شاأن میات  ،های تجهیز میتمنظور از هزینه.  1

از بدهکاری به  است اعم ،چنین دیون میتهم .. ای شام و مجلس ختم و..هنه هزینه ؛است

که بجا آورده نشده است و قدرت بر انجام آن در  حج نذری ،حج واجب ،مهریه همسر ،مردم

همچناین خماس، زکاات،  ،استطاعت و شرایط آن وجاود داشاته اسات زمان حیات بوده و

 کفارات و مظالم.

  .هنگام فوت است ،مالك اموال. 2

 شود.دیة میت به عنوان ترکه محسوب می . 3

به شرط اینکه بعد از وفاات،  ،جایز است مالی به عنوان  لث ترکه کنار گذاشته شود . 1

  (1232) دو برابر آن برای ور ه باقی بماند.

و با پول آن از  ،فروختهیش را هااز زمین ایشخصی به پسرش وصیت کرده قطعه :2مثال  

موقع این کاار را انجاام دهاد و ه ولی پسر نتوانسته ب. طرف او حج بجا آورده شود

اگر  کافی نیست. اکنون پول زمین  از طرفی .بگیرد نائب مجبور است برای پدر

 2حج میقااتیحتی و اکنون  1اجب بوده و انجام ندادهو اوحج بر  شدر زمان حیااات

                                                           
 توانست حج برود.کرد، قبل از آنکه بمیرد مینام مینام کند و اگر  بتتوانسته  بتیعنی می . 1

مراد از حج میقاتی در مثال فوق آن است که از همان نزدیك میقات کسی اجیر شود، نه از شهر خود میت یا سایر شهرها؛ تاا هزیناه  .2

 صورت کمتر باشد.اجیر گرفتن به این 
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کسری آن از سایر اموال میّت )اصل مااترك(  باید ،هم با پول زمین ممکن نیست

 (1217. )استقبل از تقسیم شدن اموال  ،جبران شود و این جبران کسری

 اتومبیل ساواری و مقاداری پاول نقاد در ،میتی دارای یك زمین، منزل مسکونی: 1مثال  

میلیون از اموال او صارف سااختن مساجد شاود.  222و وصیت کرده  استبانك 

بابت مهریه همسرش است و ارزش کل اماوال  ،میلیون 122بدهی این میت تنها 

 122=  122شاود )یعنای: ابتدا دیون میت کسر می میلیون است.  122وی نیز 

باه . ور ه بایاد ومانمیلیون ت 117برابر است با  ، حدودا میلیون 122(،  لث 122 –

د و بیش از آن باید با اجازه کننصرف ساختن مسجد  را همین میزان از اموال میت

 .ور ه باشد. البته هر یك از ور ه حق دارد از سهم االر  خود این کار را انجام دهد

 .دمجبور کنتواند اما دیگران را نمی

میلیون از  لث مال او  212که فرض کنید میت فقط وصیت کرده است  2در مثال  :3مثال  

های او شود )فرض مسئله این است که در مجماوع هام میات بابات صرف بدهی

 222چون  لث ماال او  میلیون بدهکار است.( 212ها فقط مهریه و سایر بدهی

کسری فوق را از اصل ماترك بایاد  ،میلیون است و مقدار وصیت بیش از آن است

 ز دیون میت است.زیرا مورد وصیت ا ؛جبران کرد

 عمل كردن بر خالف وصيت 

تغییر دادن وصیت بعد از مرگ وصیت کننده، مطلقا  حرام است؛ مگار آنکاه وصایت . 1

 (1212کننده قبل از مرگ این حق را برای فردی قرار داده باشد. )

، حاق ندارناد از اجارای وصایت میات باشند اگر ور ه به شدت محتاج اموال میت. 2

  (1217(و)1211دهند. )نند یا آن را تغییر ای تخلف کرهذ

، عمل نشود و در اگر حتی مقداری اندك از مال وصیت شده که الزم االجراء است. 3

  (1211به همان مقدار فرد استفاده کننده ضامن است. ) ،صرف شودمسیر دیگری 
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 ابهام در وصيت 

 (1211جود ندارد. )تکلیفی و ندارد 1نامه مبهم است و هیچ قدر متیقنیاگر وصیت

ای است که عادد نوشاته شاده در آن مشاخص فرض کنید وصیت نامه به گونه :4مثال  

 میلیاون، در ایان حالات 3است یاا  نوشته میلیون 2 ؛ مثال  معلوم نیست کهنیست

که وصایت کارده یاك میلیاون باه کساانی اجرا کرد. یا اینمیلیون را  2 باید حتما 

الات قادر متایقن قرا نوشته شده یا سادات. در این حمعلوم نیست که ف ولیبدهیم 

به وصایت  ،به فقیر سید یك میلیون پرداخت شود بنابراین اگر .هستند فقرای سید

 ماورداماا در  ،به قسمتی از وصیت عمل شادهقطعا  اول  موردعمل شده است. در 

 است. شدهدوم به وصیت مطمئنا  به طور کل عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. منظور از قدر متیقن آن است که راهی وجود ندارد که عمل شود تا به صورت یقینی بتوان گفت با این نحوه عملکرد، حتما  تا حدی به 1

 وصیت عمل شده است.
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 تمرين 

 نامه مبهم است تکلیف چیست؟یتاگر وص. 1

 توان تغییر داد؟نامه را میدر چه صورتی وصیت. 2

 نحوه عمل وصیت در مورد غیر دیون چیست؟. 3

 نحوه عمل به وصیت در مورد دیون چیست؟. 1

 دیون میت شامل چه چیزهایی است؟. 1

 نامه چه کسی است؟در فهم و تفسیر وصیت. مالك 1
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 11درس 

 

 

 (4فصل نهم: وصيت )

 نامهگفتار پنجم: نحوه عمل به وصاياي متعدد در يك وصيت

اگر در وصیت زودتار ذکار  ،یی که در یك طبقه و رتبه قرار دارندیاوصا ،در تمام موارد

وجاود اولاویتی  بعضای، تقادم با وجودمگر از وصیت فهمیده شود که  ؛دنتقدم دار ،اندشده

 ندارد:

 وصاياي غير متضادّ .2

بار میت وصیت کرده اگر یك مثال  ؛د که با یکدیگر منافاتی ندارندمنظور وصایایی هستن

 با هم تضاد دارند. ،بگوید به دیگری داده شود دوبارهاین زمین به فالنی داده شود و 

 نوع واحد الف(

 .شودواجبات مالی: از اصل مال هزینه می -یك

ود باا اجاازه ور اه از شود و اگر بیش از  لث بمال هزینه می واجبات بدنی: از  لث -دو

 شود.جمیع مال برداشته می

 : مانند واجبات بدنی است.1تبرّعی -سه

 

 لهمسئ 

                                                           
یااری وصایت کارده . منظور از وصیت تبرعی در اینجا آن است که مورد وصیت امر شرعی واجبی بر گردن میت نبوده و به صورت اخت1

  است.
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اگر هزینه مخارج وصیت در واجبات بدنی یا تبرعی بیش از  لث مال باشد و ور ه اجازه 

تقدیم و تأخیر فهمیده نشاود، بین وصایا که ندهند که از  لث مال برداشته شود، در صورتی

تقادیم و تاأخیر  از وصایت شود و اگرتوزیع می هوارد شده و مال بالنسبنقص م آنها بر تما

 گردد.طبق آن عمل می ،فهمیده شود

 چند نوع: ب(

حتای  یاامحل خرج آن ذکر نشده )مثال  نگفته از این قطعه زماین صارف شاود  -یك

 نگفته از  لث اموال(

   اول: واجبات مالی  شود.از اصل مال پرداخت می 

  دوم: واجبات بدنی  شود.پرداخت می ،منهای واجبات مالی ،کل اموال  لثاز 

 سوم: تبرعی   شود.پرداخت می ،منهای واجبات مالی ،کل اموال  لثاز 

  نكته: 

لذا ممکن است در همان مرحله اول دیگر نوبت به مرحله  .ترتیب باال رعایت شودباید 

 دوم نرسد. 

شده و همچنین بیان شده از  لث مال باشد )مثال  از این قطعه محل خرج آن ذکر  -دو

 زمین خرج شود(: 

 شاود. و بدنی: از همان مال معین شده برای این واجبات خرج می 1اول: واجبات مالی

هر کدام از واجبات مالی و بادنی کاه بار  ،اجازه ندادند هم اگر  لث کافی نبود و ور ه

 لث اماوال  ،ید اول اجرا شود و اگر ترتیبی نداشته باشدهمان با ،انددیگری مقدم شده

 شود: از مال معین شده بر واجبات مالی و بدنی توزیع می

                                                           
  . شامل حج واجب هم است.1
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در صورت کمبود  لث مزبور برای اجرای واجبات مالی: کمبود از اصال مااترك  

 شود. جبران می

 اه از با اجاازه ورکمبود در صورت کمبود  لث مزبور برای اجرای واجبات بدنی:  

 شود. ماترك جبران می

 شوددوم: تبرّعی )غیر واجبات(: از همان مال تعیین شده مصرف می. 

  نكته: 

  ها.سپس تبرعی و یعنی اول واجبات مالی و بدنی ؛ترتیب اول و دوم باید مراعات شود

 وصاياي متضاد .1

 ماثال  ؛کنادرا باطال مایوصایای قبلی  ،وصایایی که بعد از وصایای دیگر وصیت شده

و این دو وصیت با هم قابل  1372وصیت شده باشد و یکی در تاریخ  1312یکی در تاریخ 

 .نباشندجمع 

شخصی وصیت کرده از اموالم برایم حج واجاب بجاا آوریاد و مهریاه همسارم را  :2مثال  

ارزش میلیاون باشاد و  32میلیون و مهریاه زن  1فرض کنید قیمت حج  .بپردازید

در ایان حالات از   نداشته باشدو بدهی دیگری  باشدمیلیون  22م هاموال میت 

چون هر دو از واجبات مالی است. با توزیع  ؛شوداصل مال میت به وصیت عمل می

 ،شاودماترك میت بین هزینه حج و مهریه زن، آنچه برای حج در نظر گرفتاه مای

 شود.پرداخت میمیلیون برای مهریه  22لذا  .برای انجام این فریضه کافی نیست

هزینه آن  که سال نماز بجا آورده شود 12او  برای شخصی وصیت کرده از اموالش :1مثال  

 و اموال دمیلیون است، هم بپردازن 32ش را که و مهریه همسر است میلیون 3 مثال 

کل اموال )باه اساتثنای هزیناه تجهیاز باید   میلیون ارزش دارد  22فقط میت 

 چون واجبات مالی مقدم است.  ؛دمیت( صرف مهریه شو
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مهریاه  میلیون باشد  31اگر اموال میت )با کسر هزینه تجهیز میت(  2در مثال : 3مثال  

شود و  لث آنچه باقیمانده بعد از کسار مهریاه، صارف نمااز پرداخت می زن ابتدائا 

 رسد.شود و بقیه به ور ه میمیت می

لیون به فاالن می 2وصیت شده باشد که  ،وصیت مذکوراگر عالوه بر دو  3در مثال  :4مثال  

شاود و از مابقی اموال صرف نماز میت  بایدبه دلیل آنکه  ،دفقیر محله صدقه بدهن

اند( لاذا ایان وصایت )و واجبات بدنی مقدم بر تبرعی مانداموال او چیزی باقی نمی

ز ساهم خاود مگر آنکاه ور اه ا ؛نباید به آن فقیر کمك کردشرعا  شود و عمل نمی

 گذشت کنند. 

 1حداقل هزینه آن فرض کنید سال نماز قضا ) 12اگر کسی وصیت کرده از اموالم  :5مثال  

 2سال روزه قضا )یك میلیون( و یك عمره مستحبی بجا آورید ) 1( و باشدمیلیون 

ارزش داشاته میلیون )با کسر هزینه دفان(  11که اموال وی میلیون( و با فرض این

رساد )زیارا لذا نوبت به عمره نمای ،نداواجبات بدنی )نماز و روزه( مقدم چونباشد، 

شود و برای انجام عمره در کناار نمااز قضاا و روزه قضاا میلیون می 1 لث مال او 

یعنی گفته است نماز قضا بگیرید و بعاد از آن روزه  ،کافی نیست( و اگر ترتیب دارد

 ،مانادنماز را انجام داد و آنچاه باااااقی میگاه عمره بجا آورید، باید ابتدا آن ،قضا

 رسد. صرف روزه کرد و به عمره مستحبی هم نوبت نمی

 اجازه دادن ورثه نسبت به بيش از ثلث اموال 

 به همان مقدار نافذ است.  ،ور ه هر مقدار بیش از  لث اموال را اجازه دهند

اگر در زمان حیات میات ردّ ی مطلقا  نافذ است )حت بعد از مرگ میت اجازه دهند  .1

 (.کرده باشند

ی اگر بعد از فاوت میّات ردّ مطلقا  نافذ است )حت اند قبل از مرگ میت اجازه داده .2

 کنند.(
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  نكته: 

دهنادگان نسابت باه ساهم ، اجاازهاگر برخی از ور ه اجازه بیش از  لث را صادر کنناد

 د. کننخودشان باید به بیش از  لث عمل 

 ت وصيتروش اثبا 

دو مارد عاادل   باشادوصیت در مورد سرپرستی کردن شیء یا فرزنادان صاغیر  .1

 شهادت دهند. 

 یکی از موارد زیر برای ا بات وصیت کافی است: باشد  . وصیت در مورد مال2

 شهادت دو مرد عادل  (الف

 شهادت یك مرد عادل و قسم خوردن (ب

 شهادت یك مرد عادل با دو زن عادل (ج

 اقرار همه ور هبا  (د

  نكته: 

کننده نافاذ و الزم االجاراء ور ه، وصیت در حقّ آن ور ه اقراردر صورت اقرار بعضی از 

 ( 1212است)

 رجوع از وصيت 

 ش برگردد.تاز وصی تواندمی ،که زنده است. موصی تا زمانی1

از وصایتم ":کاه بگویادمانناد این ،. تحقق رجوع از وصیت یا با کالم و ساخن اسات2

باه را مانناد اینکاه موصای ،یا با عمل اسات. "آن وصیت باطل است" بگوید یا "برگشتم

 بفروشد.

 

 



 311 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

 شك در رجوع موصي از وصيت 

 عدم رجوع است. ،در صورت شك، اصل 1.وصیت مطلق باشد .1

اگر در آن   باشدوصیت مقید به چیزی مثل مرگ موصی در سفر یا بیماری خاص  .2

 شود.وصیت باطل می ،سفر یا بیماری نمیرد

 

 تمرين 

 شود؟وصیت در مورد سرپرستی فرزندان صغیر به چه نحوی ا بات می. 1

 اگر برخی ور ه اجازه بیش از  لث را صادر کنند )نه همه آنها( تکلیف چیست؟. 2

توانند آن را بعدا  رد نمی ،در چه صورتی اگر ور ه بیش از  لث را در وصیت اجازه دهند. 3

 کنند؟

 و راه ا بات وصیت مالی را بیان کنید.د. 1

 در صورت نبودن عادل مسلمان برای ا بات وصیت چه باید کرد؟. 1

 در صورت اقرار برخی از ور ه در مورد وصیت چه باید کرد؟. 1

   

                                                           
   یعنی مقصود موصی آن است که در هر شرایطی به آن عمل شود. .1
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 نذر، قسم و عهدفصل دهم: 

 گفتار اول: نذر

 صوص انجام دهیم. نحو مخه ملتزم دانستن خود به اینکه عملی را برای خدا ب تعريف:

 :2شرايط انعقاد نذر 

الزم  الزم است؛ گرچهصیغه کافی نیست و ذکر صرف نیت در انعقاد نذر، . صیغه نذر: 1

برای خدا بر من است "؛ "اللیل ةهلل علیّ ان اصلّی صال"مثال:  ؛نیست صیغه به عربی باشد

بر مان اسات کاه غیبات برای خدا "؛ "لغیبةهلل علیّ ان اترك ا"یا  "که نماز شب بخوانم

   ".نکنم

 لهمسئ 

 منعقد شدن نذر با جمالت زیر محل اشکال است:

 ."نذر کردم برای خدا اینکه روزه بگیرم"؛ "نذرت هلل ان اصوم" 

 ".برای خداوند بر من است نذر یك روز روزه" ؛"هلل علی نذر صوم یوم" 

 گیرد.کفاره تعلق می ،بر احتیاطبنا ،به نذر عمل شود و با ترك آنباید  ،لذا بنابراحتیاط

                                                           
 . منظور آن است که در چه شرایطی واجب است نذر ادا شود.1

  

 11درس 
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چاه  ؛. متعلق نذر )آنچه در نذر بیان شده انجام یا ترك آن( باید رجحان داشته باشاد2

تارك  از نظارو چه مکاروه ) باشد انجام آن( و چه حرام از نظرواجب باشد و چه مستحب )

رك کند یا سایگار مانند اینکه نذر کند روزه بگیرد یا زیارت برود یا نذر کند غیبت را ت ؛آن(

 نکشد.

مانند اینکه نذر  ؛نذر صحیح نیست ،امر مرجوحی باشد ،که متعلق نذراین در صورتیبنابر

کاه جهات در صاورتی ،کند سیگار بکشد یا غیبت کند. اما اگر متعلق نذر امر مباحی باشاد

ا تواناایی مانند اینکه نذر کند غذا بخورد ت ؛شودنذر منعقد می ،رجحانی در آن مدّ نظر باشد

 شود.نذر منعقد نمی ،بر اطاعت خدا داشته باشد. اما اگر هیچ رجحانی نداشته باشد

 ؛متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابال توجاه نداشاته باشادباید . 3

راه که توان کسیتواند نذر کند که روزه بگیرد یا نمی ،کسی که روزه برایش ضرر دارد مثال 

 تواند نذر کند که با پای پیاده به کربال برود.، نمیداردن رفتن 

 نكته 

ترجیح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرارسیدن وقت عمل نذر نیز مالك است. لاذا اگار 

مشاقت بارای او یاا  باودعاجز از انجاام آن  ،وقت عمل، متعلق نذر رجحان نداشت یا ناذر

 عمل به نذر واجب نیست.  ،فراوان داشت

دارای قصد باشد و همچنین اگر در  وبالو، عاقل، دارای اختیار باید نذر کننده . شخص 1

 )مثل سفیه یا مفلس( نباشد.  مورد مال خود نذر کرده، محجور

 نكته 

چیزی را در نذر به عهده و ذمه بگیرد کاه جنباه ماالی داشاته  انسان سفیه حتی وقتی

اما شخص مفلاس اگار  .ذرش باطل استن ،اشد، اگرچه از عین اموال حال حاضر او نبباشد

ولی در مورد عین یکی از اموال حاال  ،به عهده و ذمّه بگیرد ،چیزی را که جنبه مالی دارد

  ایرادی ندارد و نذر منعقد است. ،حاضرش نذر نکرده
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اگر چه در مورد اموال زن  ،. اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر1

 باطل است.  ،باشد

 لهمسئ 

 الوفاء است. نذر واجب ،، مانع شوداگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر .1

بلکاه  .معنای لزوم اذن شوهر آن نیست که زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد .2

 الوفاء نیست. بدین معناست که نذر او واجب

 اقسام نذر  

 وع نذر به سه صورت است: این ن . نذر مشروط: نذری است که معلق بر چیزی باشد.1

 .کندبه شکرانة نعمت دنیوی یا اخروی نذر  (الف

برای خدا بر من است که چهال  کند،اگر خداوند به من فرزند سالمی عطا  مثال:  

اطعام فقیر متوقف بر داشاتن فرزناد ساالم  ،در این مثال ؛فقیر را غذا دهم

 شود.است که به شکرانة آن این نذر انجام می

 شود.ی طلب دفع بال و گرفتاری این نذر منعقد میبرا( ب

برای خدا بر من است که چهل شاب زیاارت  ،اگر خداوند پدرم را شفا دهد مثال:  

 عاشورا بخوانم.

 است. نذر برای بازداشتن نفس از عمل محرم یا مکروه( ج

 برای خدا بر من است که یك فقیر را غذا دهم. ،اگر دروغ گفتم مثال:  

 مطلق: نذری است که بر چیزی معلق نیست. . نذر2

 برای خدا بر من است که ماه رجب را روزه بگیرم. مثال:  

 لهمسئ 

. اگر آنچه را نذر کرده مقید به زمان یا مکان خاصی است، انجام آن در غیر آن مکان 1

 یا زمان کافی نیست.
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ا به صورت پراکنده باشاد، پی یدرروزه نذر کند و معین نکند که پی . اگر فرضا  ده روز2

 به هر صورت انجام دهد اشکال ندارد.

باید صرف مصالح آن مکان شود. اما اگر  کند،. اگر مالی را نذر یکی از مشاهد مشرفه 3

ز است در هر کار خیر، اعم از صدقه باه یا اوالد آنها نماید، جای)ع( مال را نذر یکی از ائمه 

با قصاد اینکاه  اواب آن باه منذورلاه  ؛صرف شود ....پل و  ،فقراء، ساخت و تعمیر مسجد

شود. البته اگار  آنن مخارج حرم و زائران و خادماصرف که چند مستحب است ؛ هربرگردد

 باید طبق آن عمل شود. ،نذر مقید به مصرف خاصی است

 حكم تخلف از نذر 

 مقید به زمان خاصی است: 1منذور .1

ب است و در صاورت تارك عمادی کفاار  قضای روزه واج منذور روزه است الف( 

 شود.نذر نیز واجب می 2حنث

کفااره  ،قضا واجب است و با تارك عمادی ،احتیاط واجب بنابر منذور نماز است ب( 

 شود.حنث نذر نیز واجب می

قضاا  در روز عاشاورا )ع(مانند زیاارت اماام حساین  ؛منذور غیر نماز و روزه استج( 

 شود.رك کرده باشد، کفاره واجب میولی اگر عمدا  ت .واجب نیست

کاه تا زماانی جایز است تأخیر آنمنذور مقید به زمان خاصی نیست )نذر مطلق( . 2

در این صورت تأخیر آن جایز نیست. بنابراین حنث نذر در  ؛گمان به فرارسیدن مرگش کند

 این قسم به این صورت است که در مدت حیاتش انجام ندهد.

 

 

                                                           
 آنچه که نذر شده .1

 شکستن نذر .2
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 لهمسئ 

کننده عمدا  و با اختیار )نه از که نذر شودمیره ورتی شکستن نذر موجب کفا. در ص1

. )کفاره جای توبه را کندروی فراموشی یا اضطرار یا اکراه و تهدید( به نذر خود عمل ن

 گیرد(.نمی

ها مصادف که بعضی از پنجشنبه.  اگر نذر کند هر پنجشنبه را روزه بگیرد، در صورتی2

بیمار یا حائض شود و نتواناد آن روز را روزه بگیارد،  نذرکنندهربان شود، یا با عید فطر یا ق

 احتیاط واجب است. ،واجب است قضای آن را بجا آورد و این حکم در مورد سفر

چناد هر ؛ز است باه سافر رود، جایکه نذر کرده روز خاصی را روزه بگیرد. در صورتی3

 ای ندارد.کند و کفارهآن باید روزه را قضا  بعد ازاما  .سفر برای او ضرورت نداشته باشد

کاه یاك پنجشانبه را روزه . شخصی نذر کرده هر پنجشنبه روزه بگیرد. در صاورتی1

 نگیرد:

باه ایان  ،ها به عنوان مجموعه واحد بودهمنظورش تمام پنجشنبه ،الف( اگر هنگام نذر

در ایان  ه اسات مطلاوب تاأمین نشاد نگیرد،یك پنجشنبه هم روزه اگر حتی معنا که 

هاای شود و هفتاهصورت به خاطر یك بار تخلف، نذر منحل شده و کفاره بر او واجب می

 دیگر روزه واجب نیست.  ،بعد

ای کاه شانبهی هر پنجدر این صورت در ازا شنبه جداگانه مد نظر استب( هر پنج

 یك کفاره واجب است.  ،عمدا  روزه نگیرد

 كفاره شكستن نذر 

نذر کند، باید یا ده فقیر را اطعاام کناد یاا آناان را لبااس پوشااند و در  اگر کسی حنث

 که مقدور نباشد، سه روز پیاپی روزه بگیرد.صورتی
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 عجز ناذر از انجام منذور 

از انجام منذور ) چه نذر مطلق و چه نذر مقید به زمان( عاجز شود، نذر منحل  ،اگر ناذر

باید در  ،ر در مورد نذر روزه که در صورت عجزمگ ؛شود و چیزی برعهد  ناذر نیستمی

 یك مد طعام به فقیر بدهد. ،ازای هر روز

 گفتار دوم: قسم

مقلاب القلاوب و "مانناد  ،انسان به اسم خدا یا صافات مخاتص باه آن یعنی تعريف:

ظهور در خدای متعاال دارد  شرود و استعمالکه غالبا  برای او به کار مییا صفاتی "االبصار

مانند خالق، رازق و رحیم، به هر زبانی که باشد، قسم بخورد کااری را انجاام  ،یگران()نه د

 دهد یا ترك کند. 

 نكته 

اما شخص، منظورش ذات باری تعالی  ،اگر لفظ استعمال شده ظهور در حق تعالی ندارد

 بنابر احتیاط واجب احکام قسم را دارد.  ،بوده

 لهمسئ 

یا ائماه معصاومین )ص(مانند اینکه قسم به پیامبر اکرم  ،اگر قسم به غیر خداوند باشد

 شود.قسم محقق نمی ،یا به قرآن کریم و امثال آن باشد)ع(

 شرايط انعقاد قسم: 

 . صیغه قسم که در باال شرائط آن بیان شد. 1



 323 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

باید عمل واجب یاا مساتحب یاا  ،که قسم به انجام آن باشددر صورتی 1علیهمقسم. 2

که قسم باه تارك در این عمل مباح باشد و چه نباشد و در صورتی جحان؛ چه رمباح باشد

علیه نباید امر مرجوحی باح باشد. بنابراین در قسم، مقسمعمل حرام یا مکروه یا م ،آن است

 باشد.

 لهمسئ 

علیه هنگام قسم امر راجحی باشد و بعد از آن مرجوح شاود، قسام که مقسمدر صورتی

 بعد از انحالل قسم دارای رجحان شود. ارهدوب؛ هرچند شودباطل می

 علیه مقدور باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابل مالحظه نداشته باشد.مقسم. 3

علیاه ختیار و قصد باشد و نسبت به مقسمباید بالو، عاقل، باا ،خوردکه قسم می. کسی1

 محجور نباشد.

 الزم است. ،نو اذن شوهر در مورد قسم ز ،. اذن پدر در مورد قسم فرزند1

 شكستن قسم 

 نیز جاری است.  در قسم ،هر آنچه در بخش شکستن نذر بیان شد

 كفاره شكستن قسم 

 حکم تخلف از قسم و عجز از آوردن آن، مانند نذر است.

 گفتار سوم: عهد

که . مانند اینکند؛یعنی انسان با خدا عهد ببندد که کاری را انجام دهد یا ترك  تعريف:

بر من است عهد خداوند کاه "یا  "بندم که نماز را اول وقت بخوانمدا عهد میباخ"بگوید 

 ."نماز را اول وقت بخوانم

                                                           
 که بر آن قسم خورده شده است.چیزی . 1



 321 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

 شرايط انعقاد عهد: 

 ط قسم به جز شرط پنجم، در عهد نیز الزم است مراعات شود.شرای

 

 نكته 

ندم که ببا خدا عهد می"مانند اینکه گفته شود  ؛تواند مطلق باشدعهد نیز مانند نذر می

اگر در امتحان موفاق " :؛ مانندتواند معلق بر شرطی باشدو می "نمازم را اول وقت بخوانم

 ."بندم که نمازم را اول وقت بخوانمبا خدا عهد می ،شدم

 شكستن عهد 

 در اینجا نیز جاری است.  ،هر آنچه در بخش نذر بیان شد

 كفاره شكستن عهد 

شصات روز ؛ یعنی بایاد مضان را عمدا  افطار کندمانند کسی است که یك روز از ماه ر

 شصت فقیر را غذا دهد. یابگیرد روزه 

 تمرين 

 تفاوت شرایط انعقاد نذر و قسم در چیست؟. 1

 تفاوت شرایط انعقاد نذر و عهد در چیست؟. 2

 تفاوت شرایط انعقاد عهد و قسم در چیست؟. 3

 کفاره شکستن نذر چیست؟. 1

 شکستن عهد و قسم است؟ چه تفاوتی بین کفاره. 1

 تواند نذر کند؟ توضیح دهید.آیا مفلس می. 1
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 (2فصل يازدهم: مضاربه )

مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت بارای 

تقسایم  ،به نسابت ماورد توافاق ،که سود حاصل بین آنهامبنی بر این است؛گذاری سرمایه

 شود. 

 شرايط صحت عقد مضاربه گفتار اول: 

 شرايط عقد مضاربه .2

هر لفظی )چه عربی  باشد و ایجاب از جانب صاحب سرمایه و قبول از جانب عاملباید 

 کافی است. ،داللت کندکه بر این معنا ( یا هر فعلی عربیو چه غیر 

 شرايط متعاقدين )طرفين عقد مضاربه( .1

 د.(کننوانند با توجه به مصلحت بچه مضاربه تجدّ یا قیم شرعی بچه می ،بلوغ )پدر الف(

 عقل )دیوانه نباشد.( ب(

 نکرده باشند.( مجبوراختیار )یعنی او را  ج(

 1(نباشد. التصرف در اموال خودم محجور بودن صاحب سرمایه )ممنوععد د(

                                                           
 )شرایط فروشنده و خریدار( آمده است. 32محجور بودن، اختیار، عقل و بلوغ در درس  توضیحات الزم در مورد عدم 1

 17درس 
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کند( قدرت بر تجارت داشته باشد. لاذا اگار عامل تجارت )کسی که با سرمایه کار می ه(

به همان نسبت عقد مضاربه باطال  ،ه قسمتی از سرمایه قادر به تجارت نباشدنسبت ب

 است. 

د اماا کنو طبق مضاربه عمل  بدهد تا با آن تجارت،حسن  بهمیلیون  122علی  اگر مثال: 

 12حاق نادارد در ایان صاورت  ،میلیون سرمایه به کار اندازد 12تواند بحسن فقط 

حتای اگار از آن اساتفاده  .داردخود نگاه نزد، مالكمیلیون باقیمانده را بدون اجازه 

 نکند. 

اگر در مثال فوق حسن در ابتدای عقد مضاربه قادر بوده، اما در ا ناای کاار عااجز  مثال: 

  میلیون را به کار اندازد، از آن لحظه به بعد حکم فوق حاکم خواهد بود. 12شود که 

 المال)سرمايه(شرايط رأس .3

مگر بعد از  ؛جنس یا پول رایج باشد و مضاربه با دین صحیح نیست ،کاال ،سرمایه الف(

شاخص دیگار مادیون، عامل باشد یا در مضاربه مدیون، که کند فرقی هم نمی .قبض آن

 باشد. 

دو شاریك کاه  ماثال  ؛مقدار معینی باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ایرادی ندارد ب(

وانناد ایان ماال مشاترك را در اختیاار عامال تمی ،است 3/1و دیگری  3/2یکی سهمش 

اگر چه سهم هر یك در مقدار سرمایه جدا نشاده  ؛تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گیرد

 باشد و به همان نحو مشاع باشد. 

 شرايط ربح )سود( .4

مالی را باه  ،وسیله تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالكبه ،سود بردن الف(

دو تقسیم شود، مضاربه نیست. یا پولی هد که با آن زراعت کند و محصول بین آنزارعی د

دو تقسیم شود، مضاربه فاساد اسات و تا نماء آن بین آن بخردچند رأس گوسفند  کهدهد 

 المثل است.فقط مستحق اجرت ،نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل
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 سود هر یك از طرفین معین و مشخص باشد. ب(

بلکاه بایاد باه صاورت کسار  .ربح تعیین شده در مضاربه نباید عدد مشخصی باشد (ج

 مشاع )یعنی درصد( باشد. 

گذارد تا با آن برای او تجارت کناد و میلیون سرمایه در اختیار علی می 12محمد  مثال: 

 صحیح است.   ←به محمد بپردازد.  %32از سود حاصله 

هزار تومان به عنوان سود محمد تعیاین شاود کاه  322 مثال  یدر مثال فوق اگر مبلو مشخص

 باطل است.  ،ماهانه به او پرداخت شود

 نكته 

-در قرارداد مشخص شده باشد، می %1، مثال  که سود به صورت کسر مشاعدر صورتی

د و کارهزار تومان پرداخت  122هزار یا  322 مبلو مثال  ،الحسابطور علیبه توان ماهانه 

یعنی به یکدیگر ابراز کنند که باه هماان  ؛توانند با هم مصالحه کنندداد میدر انتهای قرار

و هیچ کادام خاود را طلبکاار شاخص  اندهر دو راضی ،شدای که پرداخت میمبلو ماهانه

 داند. مقابل نمی

-یعنی  پس از خرید و فاروش ؛سود نهایی پس از پایان مضاربه است ،منظور از ربح د(

شاود کاه طباق میزان سود حاصله )مازاد بر سرمایه( ربح نامید می ،تدر نهای ،های متعدد

محاسبه سود قطعی )رباح( معناا  ،تا زمانی که مضاربه پابرجاست وشود. قرارداد تقسیم می

 نخواهد داشت. 

و  کنادسارمایه داد تاا بارای او مضااربه تومان میلیون  122اگر حسین به محمد  مثال: 

میلیون فروخات و  22اما هنگام فروش آن ضرر کرد و  ،ریداتومبیلی خ ئا محمد ابتدا

میلیون فروخت و سپس باا پاول حاصاله کااال  112سپس زمینی خرید و به قیمت 

میلیون اسات کاه  12سود قطعی  ،در این مثال ،میلیون فروخت 112خرید و آن را 

ارد شود و صاحب سرمایه حق ناد( بین این دو نفر تقسیم می% 32 طبق توافق )مثال
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چاون او  ؛میلیون سود وجود داشته و آن را تقسایم کنایم 12بگوید در فروش زمین 

 . کندو تجارت  بخردمیلیون نیز، کاال  112رضایت داشته با 

 نكته 

لذا  .سهم خود را از آن معامله مالك است ،دست آوردهعامل به مجرد اینکه سودی ب .1

مانند اینکاه آن را بفروشاد یاا  ؛ود تصرف کندخسهم تواند آن را از مالك مطالبه یا در می

از جمله خمس، زکات، ار  و حصاول اساتطاعت در  ،همچنین تمام آ ار ملکیت .صلح کند

متوقاف بر اتمام مضاربه  ، وهرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل ؛بر آن مترتب استنیز حج 

)در کتااب وجاود شاود.خسارت وارده بر مال مضااربه از ساود جباران مای؛ زیرا باشدبوده 

 نداشت(

به برای تجارت را  دهد و آنصد میلیون قرار  ،برای عقد مضاربه ،اگر صاحب سرمایه .2

میلیون دیگر به او بدهد، در اینجاا دو مضااربه واقاع شاده و  12و بعد از مدتی  هدعامل د

 شود.ود مضاربه دیگر کسر نمی، از سخسارت وارده بر یك مضاربه

هر یك از طارفین      ،بلکه اگر به صورت جنس باشد .نقد باشد صلهربح حا الزم نیست (ه

ای کاه آن هار معاملاه بااتوانند سهم خود را مطالبه کنند یا سهم خود را بفروشاند یاا می

 جام دهند. ان ،دنبخواه

و محمد  کندد تا با آن خرید و فروش همیلیون سرمایه د 122اگر حسین  به محمد  مثال: 

بخارد، در یاك واحاد مساکونی  ساپس خاودرو، زماین، کااال، وی، نیز طی معامالت

حساین  ،هنوز این واحد مسکونی را نفروخته تاا ساود حاصاله نقاد شاود کهصورتی

آن تصامیم  درباارهخودم  تااز این خانه نفروش  راسهم م": تواند به محمد بگویدمی

 "بگیرم.
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باا آن دو شاریك  سود حاصله باید بین صاحب مال و عامل باشاد و کاس دیگاری و(

مگار  ؛بنابراین اگر مقداری از سود را برای شخصی قرار دهند، مضاربه باطال اسات .نشود

 آنکه آن شخص کاری را که مربوط به تجارت است، انجام دهد.

 

 گفتار دوم: فسخ يا بطالن مضاربه

 فسخ مضاربه  

 .را دارناد یعنی هر یك از طرفین حاق بارهم زدن آن ؛عقد مضاربه از عقود جایز است

البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. 

مضااربه  ،اما اگر اساتفاده کارد .دکنننباید از حق فسخ استفاده  ،حق فسخ خود استفاده نکند

و اگر ضمن عقد الزم دیگاری شارط  معصیت کردهولی شخص فسخ کننده  .شودفسخ می

 در این صورت حق فسخ ندارند. ،دت معینی فسخ نشودکند که تا م

 بطالن مضاربه 

 و ط عقاد مضااربه، طارفین، سارمایهز ابتدا به دلیل نبود شرایط )شارایگاهی مضاربه ا

 شود:به دالیل ذیل باطل میهم شرایط ربح( باطل است و گاهی 

توانناد می. با مرگ یکی از طرفین مضاربه باطل خواهاد باود و ور اه اگار بخواهناد 1

 مضاربه جدیدی منعقد کنند. 

مضاربه باطل است )البته اگر در  قبل از شروع مضاربه اگر کل سرمایه تلف شود . 2

بایاد جباران  ،عامل ضامن باشد ،طبق آنچه در درس ودیعه آمده است ،تلف شدن سرمایه

 (.کند
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 .ه مشارکت کندتواند خودش با دیگری مضاربه کند یا با دیگری در مضاربعامل نمی .3

مگر مالك اذن دهد و در صورت اذن مالك، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نیاز 

 بسته به نوع اذن مالك:

 یا عامل با فرد دوم مشترکا  عامل خواهند بود. الف(

 .استیا عامل دوم فقط عامل  ب(

 

 

 چند نكته 

به این معنا که عامال  ،اشدمضاربه بین عامل و غیرش ب ،اگر مقصود از مضاربه دوم. 1

 دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است.

در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شارایط الزم )شارایط طارفین، رباح و . 2

های زیر را باید صورت شده باشد،اما به هر دلیل فسخ یا باطل  ،سرمایه( رعایت شده باشد

 در نظر گرفت:

بطالن مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد   الف( اگر فسخ یا

  .چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست 

یعنای  ؛چیزی برای عامال نیسات اگر در ا نای کار و قبل از حصول سود باشد  (ب

اش کارده گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هام صارف نفقاهسود یا اجرتی به او تعلق نمی

ای را صرف کرده سفر رفته و هزینه ، بهبه اذن صاحب مال ،د اینکه برای تجارتاست )مانن

 است( ضامن نیست. 

نقد نشده و  ، ولیدر ا نای کار و بعد از حصول نتیجه باشد )یعنی سودی حاصل شده (ج

هاا بار عهاده شود و نقد کاردن جانسسودها تقسیم می هنوز به صورت جنس است( 

 عامل نیست. 
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کاه از جاز هماان چیازی ،چیزی بر عهده عامل نیساتاتمام تجارت باشد بعد از (د

باین  ،بر اساس آنچه توافاق شاده ،سرمایه باقی مانده و اگر احیانا  سودی هم حاصل شده

 شود. گذار و عامل تقسیم میسرمایه

 لهمسئ 

ن وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفت ،پس از فسخ یا بطالن مضاربه ،عامل تجارت. 1

مگر آنکه بدون اذن  .اما وظیفه ندارد به دست مالك برساند .سرمایه توسط مالك باز بگذارد

 مالك، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد. 

مگر آنکاه کل سود برای صاحب مال است.  اگر مضاربه از اول باطل بوده است . 2

در این حالات ساود  که 1هم به صورت  من کلی؛ آنعامل برای خودش معامله کرده باشد

 دار. نه سرمایه ،حاصله برای خود عامل تجارت است

بر عهده  ،که با آنان معامله کردههای عامل به افرادیبدهکاری ،پس از فسخ مضاربه. 3

 عامل نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مراجعه شود. 27. برای فهم معنای  من کلی به درس 1
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 تمرين 

 مضاربه چیست؟ . 1

 چهار مورد از شرایط طرفین مضاربه را توضیح دهید؟. 2

 ؟چیستالمال در مضاربه سأط ر. شرای3

 منظور از ربح در مضاربه چیست؟ . 1

 آیا ربح حاصل از مضاربه باید نقد شده باشد؟ توضیح دهید. . 1

آیا ربح حاصله باید در انتهای قرارداد به صورت درصد پرداخات شاود یاا ماهاناه هام . 1

 توان پرداخت کرد؟ توضیح دهید:می

 ؟جای تجارت کار تولیدی انجام دادبهتوان آیا در مضاربه می. 7

 جایز است؟ در چه صورتی حرام است؟ آیا فسخ مضاربه شرعا . 2

 ضامن خسارت وارد شده به سرمایه است؟  ،در چه صورتی عامل تجارت. 2

 که از ابتدا مضاربه صحیح بوده، بیان کنید.  موارد بطالن مضاربه را در حالتی. 12
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 (1ربه )فصل يازدهم: مضا

 گفتار سوم: احكام مربوط به عامل 

 بودن عامل مضاربهامين  

گذار در دست او امانات اسات و حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه ،عامل تجارت

 در مورد او جاری است )رجوع شود به درس ودیعه(. امانت تمام احکام

 لهمسئ 

، ساخن عامال در صاورت قسام گذار انکار کناداگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه

هار حاال گذار دو شاهد عادل اقامه کند. بهکه سرمایه؛ مگر آنخوردن در دادگاه مقدم است

 کار سود بداند.تواند خودش را طلبگذار نمیمایهقبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سر

 وظايف عامل 

انجاام  ،مول و متعارف استمعدر تجارت ه را که مل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچ. عا1

اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای  ،مثال ؛ برایدهد

 شود.و هزینه آن از اصل مال پرداخت می تعمیر کندآن را  نیاز داردسود بیشتر به تعمیر 

ت، یا شرط خاصی را در مضااربه قارار ناداده اسا ، طریق خاصکه مالكدر صورتی .2

مگر آنکه در آن مورد معاملاه  ؛عمل کند ،داندکه مصلحت میتواند به هر صورتیعامل می

 یك نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.

 12درس 



 331 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

ماثال  بیاان شاده  ؛، باید طباق آن عمال شاودگذار شروطی را بیان کردهو اگر سرمایه

که در این  نشود،انداخته شود یا با فالن کس تجارت  سرمایه در معامالت ساختمانی به کار

 طبق قرارداد عمل شود.باید صورت 

در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن اسات و 

 شود.به او داده می ،طبق آنچه مقرر است ،اگر سود کرد

چاه مخلاوط کارد و . بدون اذن مالك، سرمایه را با مال دیگر مخلاوط نکناد و چنان3

بین دو مال تقسایم  هو در صورت داشتن سود، بالنسب ضامن است ،سرمایه تلف شد، عامل

 شود.می

ن معاملاه(، فاروش باه صاورت . در صورت اطالق قرارداد )نسبت به نسیه و نقد بود1

نسبت به شهر  ،و اگر این متعارف بودن متعارف باشد مگر آنکه بین تجّار ؛ز نیستنسیه جای

که نسایه و اگر در جایی ز نیست در غیر آن نسیه داده شود، جاییا جنس خاص باشد خاص

 ضامن است. ،نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل ،ز نباشدجای

یاا  ،مگر با اذن مالك ؛ز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببردجای. 1

 .  بودن بین تجارمتعارف 

تواند از سرمایه نمی ،چه در سفر تجاری و چه در شهر خود ،اهای خود رعامل هزینه  1.

 ،که از سارمایه صارف نفقاه کناددر صورتی ،مالك بردارد. اما اگر به اذن مالك سفر رفته

 مگر اینکه مالك شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد.   ؛ضامن نیست

مگار در  ؛ت وکیال کنادگاذار در تجاارتواند دیگری را بدون اذن سرمایهعامل نمی .7

 دهد. که معموال  وکیل آنها را انجام میکارهایی

یاك  . برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاا 2

میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کناد 

یعنی جنسی را به یك میلیون  ؛در ذمه انجام دهدتواند خرید را به نحو کلی و همچنین می

 یك میلیون را از مال مضاربه بدهد. ،کلی در ذمه مالك خریداری کند و موقع پرداخت
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الزم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلاق باشاد و 

 باید بر اساس همان عمل شود. ،اگر شرط خاصی در این مورد است

در  . وگرنهکار اندازدبلکه باید آن را در تجارت به .امل نباید سرمایه را معطل بگذارد. ع2

 ؛تواناد مطالباه ساود کنادضامن است. البته مالك سرمایه نمی ،صورت خسارت به سرمایه

 انجام نشده است. کاری چون با سرمایه او

کنناد و رگر اجیار مایکا ،کارهایی که در عرف بازارتواند از سرمایه برای عامل می. 12

 دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.دستمزد به او می

 نكته 

نداشته باشد، ضامن و تفریط  افراطامین است و تا نسبت به سرمایه  ،بیان شد که عامل

 :حال اگر مالك شرط کند که ؛خسارت یا تلف شدن مال نیست

رت سرمایه، شریك باشد الف( به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسا

 شرط باطل است.  (است طور که در سود شریك)همان

در این حالت عامل شارعا  بایاد  ،ب( عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند

اما بدهکار نیست و پاس از  .معصیت کرده است. در غیر این صورت خسارت را جبران کند

 فقط گناه کرده است:شود و مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی

 دو صورت متصور است:

 العمل است. واجب ضمن عقد الزم باشد  ،. شرط1

العمل است. واجب ،که عقد جایز باقی استتا زمانی ضمن عقد جایز باشد  ،. شرط2

 خسارات قبلی باید جبران شود. ،و اگر فسخ شده باشد

اگر پس از پایاان یاك  .گذاردمیحمد در اختیار مبرای تجارت حسین سرمایه خود را  مثال:  

یعنی به اصل  ،میلیون برسد 22میلیون بوده، به  122سال تجارت، سرمایه حسین که 

ایان خساارت از جیاب حساین رفتاه اسات و محماد در  ،سرمایه خسارت وارد شود
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که افراط یا تفریط نکرده )و به هر حال هیچ یك از موجبات ضامن بودن کاه صورتی

 رخ نداده باشد( ضامن خسارت نیست.   ،مطرح شد در درس ودیعه

شرط شده باشد که در صورت  ،در ضمن عقود زیر ،داداکنون فرض کنید در ابتدای قرار

احکام آن بدین ترتیاب  ؛در خسارت شریك باشد %32هم مثال  وارد شدن خسارت، محمد 

 است:

 شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است: .1

حسین و محماد  مثال  ؛مثل بیع صورت گرفته است ی،زماین شرط ضمن عقد ال الف(

خساارت از  %32اناد کاه ضامن آن شارط کارده واند خرید و فروش انجام داده

بر محماد  )که معامله دیگری است( محمد جبران کند  را احتمالی در مضاربه

 واجب است به شرط مذکور عمل کند.  شرعا 

حساین باه  ماثال  ؛ورت گرفته استمثل هدیه ص ،این شرط ضمن یك عقد جایز ب(

شرط  کارده در صاورت وارد شادن خساارت در عقاد  ومحمد کتابی هدیه داده 

که عقاد هدیاه فساخ نشاده، تا زمانی آن را محمد جبران کند  %32 ،مضاربه

اگر محمد کتاب را به حساین  بنابراینبه این شرط عمل شود.  واجب است شرعا 

 ،مگر اینکه قبل از فسخ هباه ؛ط را عمل کنددیگر الزم نیست این شر ،پس دهد

 این خسارت وارد شده باشد. 

کاه عقاد تاا زماانی نه عقد دیگری  ،در همان عقد مضاربه این شرط شده است .2

مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ 

 خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.  ،مگر اینکه ؛دیگر الزم نیست به شرط عمل کند ،کرد

 ،خسارت بر عهده عامل )محمد( باشد % 32: که شرط شده باشد اگر در مثال فوق مثال:  

کاه  اما اگر شرط شودر مدیون باشد، این شرط باطل است. یعنی به صورت خودکا

یا همه خسارت بر گردن عامل منتقال  %32اما  ،همه خسارت بر عهده مالك باشد

 یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است.   ،شود
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 توضيح:

خسارت وارده نیز بر خود حسین  ،چون سرمایه مال حسین است ،طبق مقتضای مضاربه

که در وقوع خسارت محمد ضامن نیست( و لذا اینکه از همان اول شود )با فرض اینمی وارد

و باطل است. اما اگر بگوییم بار عهاده  خالف شرع ،بگوییم خسارت بر عهده محمد است

شود و در واقع محمد با این شرط خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می

 گیرد، صحیح خواهد بود.  ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می

 تعدد مالك يا عامل: 

تواند باا هار می گذارچند نفر باشد، سرمایه ،گذار یك نفر و عامل تجارتاگر سرمایه. 1

 . ببنددقرارداد  ،متفاوتسود درصد  ، باعاملی

هر مالکی نسبت به سارمایه  ،گذار چند نفر و عامل تجارت یك نفر باشداگر سرمایه. 2

تواناد باا درصاد می ،تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سودخود می

 سود مالك دیگر متفاوت باشد.  

 ضولي )بدون اذن مالك آن(مضاربه ف 

یعنی شخصی مال غیر را  ،او مضاربه کند با سرمایه ،اگر کسی بدون اذن مالك سرمایه

در این حالات اگار  کند،دهد تا برای مالك سرمایه مضاربه بدون اجازه مالك به عامل می

 مالك: 

ی مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضاول دهد به مضاربه انجام شده، رضایت  .1

 شود.  ربح بین عامل و مالك تقسیم می ،با عامل نافذ است و مطابق با همان

 مضاربه انجام شده را نپذیرد:   .2

 سرمایه باید به مالك برگردانده شود.  ای رد قبل از انجام هرگونه معاملهالف( 

 :استفضولی  تمعامالاین رد صورت گیرد، این یا معامالتی بعد از انجام معامله ب( 
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 خساارتیاگار کل سودها برای مالك سرمایه است و  معامالت را اجازه کند  -یك 

 . استبر گردن خودش  ،وارد شده هم

سرمایه باید به مالك برگردانده شاود و معاامالت همگای   معامالت را رد کند -دو

 باطل است.  

 چند نكته  

لاق باه شاخص فضاولی ل متعدانسته که این ماعامل نمیاگر  ،باالهای در صورت. 1

 . بگیردالمثل را از شخص فضولی اجرتتواند می ،و زحمتی انجام داده است نیست و کار

 به مثال زیر نیز توجه کنید:

و  کناددهد تا برای حساین تجاارت اتومبیل حسین را به احمد می ،محمد بدون اذنمثال:   

دو بااره د و خارین مایزمااحمد با آن از علای  ؛بیست درصد از سود حاصله را بردارد

از رحایم یاك واحاد  ه،و سپس باغ را فروخت خردباغ میاز امیر  و فروشدمیزمین را 

 حال اگر حسین پس از اطالع: خرد،میتجاری 

کل واحد تجاری )چه سود  اما کل معامالت را اجازه دهد  ،مضاربه را رد کند الف(

 . استبرده باشد یا نه( برای حسین 

حسین باید به او بازگردانده اتومبیل  چنین کل معامالت را رد کندممضاربه و ه ب(

پاس از  ،دانسته معامله فضولی اساتاگر ناآگاه بوده و نمی ،وخریدار اتومبیل شود

کند و آنچه به او پرداخته باود بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می

 ز باید به اموالشان برسند. چنین علی، امیر و رحیم نی. همکندرا مطالبه می

. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالك و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالاك 2

 تواند خسارت را از مضارب فضولی )محمد( یا از عامل )احمد( بگیرد.می

تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع که از مضارب گرفت، مضارب نمیدر صورتی

تواند ، میضاربه بودهکه او جاهل به فضولی بودن مدر صورتی ،گرفتکند. اما اگر از عامل 

 د.کناز مضارب طلب  ،خسارتی را که به صاحب مال داده
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جاایی اسات کاه  تمام این سخنان در ،طور که در ابتدای این بخش بیان شدهمان. 3

رای پدری از روی دلسوزی ب )مثال  .برای مالك اصلی انجام دهدمضاربه را شخص فضولی 

( اما اگر شخص فضولی )محمد( برای خودش مضاربه انجام کندپسر بالو و رشیدش چنین 

و  و تماام ساود ،معامالتش نافاذ ،داده باشد )نه برای حسین( اگرچه با سرمایه حسین بوده

اگر معامالت  ؛ وگرنهنه جزئی ،. )البته چون معامالت کلی استش استهم برای خود زیان

  (مؤ ر خواهد بود. جازه حسینرد یا ا ،جزئی باشد

 جعاله در تجارت: 

سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کاردی،  ،جایز است صاحب مال

نصف آن یا  لث آن )به صورت مشاع( یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشاد 

باشد. در غیر این صورت  سود تجارت ،هزار تومان 322ل باید حداق ،که در این صورت اخیر

 صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد. ،اگر در یك ماه کمتر از این مقدار شد

 نكته:   

 در این نوع جعاله شرط نیست. ،آنچه در مضاربه شرط است
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 تمرين 

در چه صورتی شخص عامل با شرط کردن علیه او، واجب است خسارت وارد بر سارمایه . 1

 ا جبران کند؟ مالك ر

 مدیون مالك سرمایه خواهد بود؟  ،خودکار طوربهعامل در چه صورتی  ،در سؤال قبل. 2

 مضاربه فضولی چیست؟ . 3

 باطل است؟ چه صورتی در مضاربه فضولی معاملهدر . 1

 رسد؟در چه صورتی در مضاربه فضولی همه سودها به مالك اصلی می. 1

 رسد؟قسمتی از سودها به مالك اصلی میدر چه صورتی در مضاربه فضولی . 1

 رسد؟در چه صورتی در مضاربه فضولی همه سودها به عامل تجارت می. 7
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 قرض فصل دوازدهم:

 کنددر مقابل اینکه او هم تعهد  ،مالی را به ملك دیگری درآوردن قرض یعنی تعريف:

 آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.  

 گرفتن  موارد وجوب قرض 

اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر  .مکروه است همنیاز  در صورتحتی ، قرض کردن

شود و آن مواردی اسات قدر زیاد است که قرض کردن واجب میاست. البته گاهی نیاز آن

 . کردن باشدمنوط به قرض  ،که حفظ جان یا آبرو و امثال آن

 موارد حرمت قرض گرفتن 

مگار  ؛نباید قرض کند ،مین ادای قرض کند و امید آن را نیز نداردأتواند تکه نمیکسی

 ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.  

 حكم قرض دادن 

 )ص(خصوص به شخص محتاج. از پیاامبر اکارم ه ب ؛کد استؤقرض دادن مستحب م
 نقل شده است: 

َكداَن  -َقاَل: َو َمْن َأْقَرَض َأَخاُه اْلُْْسِلمَ 

 -ِبُكلِّ ِدْرَهٍم َأْقَرَضُ  َوْزَن َجَبدِل حُحدٍْ َلُ 

 -ِمْن ِجَباِل َرْضَوى َو ُطوِر َسْهَناَء َحسََناٌت

ِبِ  َعَلدى  َتَعَّْى -َق ِبِ  ِفي َطَلِبِ َو ِإْن َرَف

ِبَغدْيِْ  -الصَِّراِط َكاْلَبَِْق اْلَْداِطِف الَلمِمدعي

 12درس 
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ِ  َو َمدْن َشدَكا ِإَلْهد -ِحَساٍب َو الا َعدَذابٍ 

َحرََّم اَّللُه َعدَّه  -َأُخوُه اْلُْْسِلُم َفَلْم ُيْقِرْضُ 

 1َو َجله َعَلْهِ  اجلَْنهَة َيْوَم َيََِّْي امْلُِْْسِنني.

در مقابال هار درهمای کاه  ،هرکس به برادر مسلمانش قرض دهاد

های رضوی و طاور سایناء از کوه ،به میزان وزن کوه احد ،دهدقرض می

و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب  استحسنه برای او 

گاذرد و اگار بارادر مسالمانش از او قارض و عذاب سریع از صراط مای

توانایی آن را دارد( خداوند روزی که به  کهدر صورتیبخواهد و او ندهد )

 کند.دهد، بهشت را بر او حرام میمحسنین جزا می

 شرايط صحت قرض 

نده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصاد و قرض گیرنده و قرض ده. 1

 التصرف( نباشند. ه عالوه محجور )ممنوعاختیار را داشته باشند و ب

 منفعت وچیزی باشد که قابل تملك باشد. لذا قرض دادن دین یا  ،عین ،مال قرض. 2

ملکیت در تملك و به چون قابلیت  ؛نیستدادن . شراب و خوك نیز قابل قرض باطل است

 داند.یعنی شرع مقدس کسی را مالك شراب یا خوك نمی ؛دآمدن را ندار

 .صحیح نیست ،این قرض دادن چیزی که مبهم استمال قرض مشخص باشد. بنابر. 3

 مشخص باشد.  ،وزن و عدد پیمانه، نظراز  باید همچنین مقدار قرض

وگو کافی نیست. رفتن مال قرض الزم است و صرف گفتتحویل دادن و تحویل گ. 1

 کند. تصرف ولی نیاز نیست که در مال قرض

 قرض دادن یك امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.. 1

 

                                                           
   331،ص12. وسایل الشیعه،ج1
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 رباي در قرض 

ربا و حارام اسات.  ،داشته باشدی هرچند ارزش مالی کم در قرض، گونه شرط زیادههر

مبتنای بار آن منعقاد )منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض 

 شده است.(

 موارد زيادتي عبارت است از:  

 ،به شرط آنکه عالوه بر این پاول داده شود، هزار تومان قرض 122زیادتی در عین: . 1

 . برگردانده شودیك لباس هم 

 ،به شرط آنکه عالوه بر این پول ،داده شود هزار تومان قرض 122زیادتی در عمل: . 2

 دهنده داده شود. رضهم برای قیك پارچه 

وه بار ایان به شرط آنکه عاال داده شود، هزار تومان قرض 122زیادتی در منفعت: . 3

 . پرداخت شودبه قرض دهنده گیرنده قرض بهایپول، اجاره

، به شرط آنکه عالوه بر ایان پاولداده شود، قرض هزار تومان  122زیادتی انتفاع: . 1

  ده اجاره دهد.دهناش را به قرضقرض گیرنده خانه

 122به شارط آنکاه در مقابال  داده شود، هزار تومان قرض 122زیادتی در وصف: . 1

 . پرداخت شودهزار تومان پول کهنه، پول نو 

 نكته: چند  

 اما چیزی به شرط قرض جایز است.  ربا و حرام است. ،. قرض به شرط چیزی1

 ←میلیاون قارض بادهی  22 ه منب به شرط آنکه ،فروشماین خانه را می (: الفمثال 

 .نیستجایز است و ربا 

 ←میلیون قرض بادهی  22به من به شرط آنکه  ،مده( این خانه را اجاره میب

 .نیستجایز است و ربا 
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ولی باطال نیسات و حتای انساان  .قرض ربوی )قرض به شرط زیادتی( حرام است. 2

اما زیاادتی را  .رض را بگیردشرط قرض دهنده را قبول کند و ق ،تواند بدون قصد جدیمی

 نپردازد. 

 . یستمحاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا ن. 3

مثال رهان، ؛ که نفعی برای قرض دهنده ندارد )اگر چاه مصالحت دارد(. هر شرطی1

 جایز است. کفالتضمانت، 

ری یا ضامن بیاوری یاا به شرط آنکه گرویی بگذا ،دهمهزار تومان قرض می صد مثال:  

 است.جایز  ←کسی کفیل شود 

ای تر به او بفروشد یا خانهاگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان. 1

اما اگر قرض کنناده چیازی را باه قیمات  .قرض ربوی است ،را به قیمت کمتر اجاره دهد

اشاکال  ،باه او قارض دهاد به شرط اینکه خریدار مبلو معینی ،کمتر بفروشد یا اجاره دهد

 است.یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی  ؛ندارد

 ،اما اگر به نفاع قارض گیرناده باشاد .حرام است ،شرط زیادی که به نفع مقرض است

دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار مانند اینکه یك میلیون قرض  ؛اشکال ندارد

 تومان برگرداند.

 نحوه پرداخت مال قرض 

 ، در این صورت مثل همان الزم1از اشیای مثلی باشد ،که قرض داده شدهاگر چیزی. 1

د دیگاری را توانانمایهم هیچ یك از طرفین  .چه قیمت آن فرق کرده باشداگر ؛ستالوفا

 مگر هر دو راضی باشند.  ؛کند که قیمت دریافت شود ملزم

                                                           
بلکه نهایتا  مشاابه یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود ندارد.  .1

 آن وجود دارد.
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بایاد ساکه را  ،داده اساتکه یك سکه تمام بهار آزادی را باه دیگاری قارض کسی مثال:  

فروخته سکه را ض گرفتن. اما اگر قرض دهنده در زمان قر را نه پول سکه ،برگرداند

تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول )البته با فقط می ،و پول آن را قرض داده

 احتساب تورم( ملزم کند. 

گوسفند، قیمات آن داده  و مانند گاو ،از قیمیّات است ،که قرض داده شدهاگر چیزی .2

چند مستحب است در صاورت تفااوت هر ؛زمان گرفتن قرض است ،شود و معیار قیمتمی

 قیمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند. 

 لهمسئ

 ؛غیر از آن جنس ادای قرض شاودبه تواند شرط کند که مقرض می ،در قرض مثلی. 1

 نباشد.  ،رض گرفته شدهبیشتر از جنس ق ،که از نظر قیمتبه شرطی

جاای قیمات در جای مثل در مثلیّاات و باهجایز است به ،در صورت تراضی طرفین. 2

 جنس دیگری پرداخت شود. ،قیمیّات

مانند ظروف بلور، چینی، یخچاال، تاوپ پارچاه ملحاق باه  ،هامحصوالت کارخانه. 3

 مثلیّات است.

 زمان و محل اداي قرض 

شاود و از )مؤجل و حال( بیاان می "دین"در  درس  زمان ادای قرض همان است که

 باید نکات زیر رعایت شود: ،نظر مکان ادای قرض

بایاد در  ،اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فالن مکان ادای قارض شاود. 1

و . 1گیرنده هزینه داشته باشاد. حتی اگر برای قرضمحل تعیین شده ادای قرض شود

                                                           
  مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند.. 1
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بر قرض گیرنده الزم نیست بپردازد یا اگر  ،طالبه مال کنداگر مقرض در جای دیگر، م

 .بپذیردبر مقرض الزم نیست  ،گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهدقرض

 ،اگر محل خاصی تعیین نشده است. 2

واجب است آن  یبر قرض گیرنده ادا شود در محل قرض دادن مطالبه ادا می الف(

 است. و بر مقرض هم قبول آن واجب

    .شوددر غیر محل قرض دادن مطالبه اداء میب(

احتیاط واجاب اسات  ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است  -یك

 شود. که ادا

لذا واجب  .رضایت و توافق طرفین الزم است  دار است یا ضرر دارد هزینه -دو

 نیست.

 تمرين 

 قرض چیست؟. 1

 کنید. موارد وجوب قرض گرفتن را بیان . 2

 در چه مواردی قرض کردن حرام یا مکروه است؟. 3

 شرایط صحت قرض چیست؟ )دو شرط را بیان کنید(. 1

 ربای در قرض دادن را ضمن مثال توضیح دهید. . 1

 تکلیف چیست؟ ،اگر محل خاصی برای ادای قرض تعیین نشده. 1
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 (2فصل سيزدهم: دين )

 در ذمه شخص دیگری است.  ،ی از اسبابمال کلی است که به سبب ،دین تعريف:

 اصطالحات:

 الذّمه: مدیون یا مدینفرد مشغول 

 طلبکار: دائن یا غریم 

دین به آن اشاره شد و موجب بدهکار شادن انساان باه دیگاری  که در تعریفاسبابی 

 ند:ادو نوع ،گرددمی

روش(،  من در اسباب اختیاری: مانند قرض، جنس فروخته شده در بیع سلم )پیش ف. 1

معامله نسیه، اجرت اجاره، مهریه زن، عوض و مالی که در طالق خلع و مبارات وجود دارد 

 . ... و

   . .... (، نفقه زوجه دائمه و..اسباب غیر اختیاری )قهری(: مانند ضمانات )مثل دیه و. 2

 انواع دين:  

 دار()مدت دین دو نوع است: حال و مؤجل

 ( دين حال:2

هار  یعنی طلبکار است؛ تعیین نشدهزمان دینی است که برای بازپرداخت آن  منظور آن

اگار زماان ادای آن رسایده  ،حق مطالبه آن را دارد. الزم به ذکر است دین مؤجال لحظه

 شود و احکام آن را دارد.  محسوب می ، دین حالاست

 72درس 
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 احكام دين حال  

 هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد.   .1

 که تمکّن پیدا کند، واجب است.  در هر زمانی ،ادای دین بر مدیون .2

را بگیارد و اگار  که مدیون دین خود را ادا نمود، آنکار واجب است هر زمانیبر طلب .3

 شود: مراحل زیر طی می ،طلبکار چنین نکند

  ؛اجبار طلبکار توسط حاکم )اگر مدیون اجبار را مطالبه کند( الف(

 ؛ن و قرار دادن مال تحت سلطه طلبکاراحضار دائ ب(

 دین به حاکم شرع. البته وجوب قبول از طرف حاکم شرع محل اشکال است.دادن  ج(

 . کی از مراحل قبل را بتواند اجرا کندماند تا یبدهکار باقی می ذمهدر  د(

 نكته  

ر نخواهاد دیگار بادهکا دهد،با رعایت اولویت انجام را هر کدام از مراحل باال بدهکار  

 . بود

 ( دين مؤجّل 1

طلبکاار تعیین شده است و لاذا زمان مشخصی آن  پرداخت منظور دینی است که برای

 حق مطالبه ندارد.  در هر زمانی که بخواهد،

 تعیین مدت به دو گونه است:

تحویل  من  ،الف( تعیین طرفین: مثل معامله نسیه یا سلم که طرفین با توافق همزمان

 کنند. خص مییا جنس را مش

دیاه  ب( تعیین از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث دیه در کتب فقهی آمده است )مثال 

 ( .شود آن ادا  لثخطأ در طول سه سال و هر سال 

 احكام دين موجّل:

  .کارقبل از زمان تعیین شده برای طلب عدم حق مطالبه. 1
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بول آن واجب نیست )مگر در صورت پرداخت مدیون قبل از زمان مقرر، بر طلبکار ق. 2

از قرائن فهمیده شود که مدت گذاشتن صرفا  ارفاق در حق مدیون است که در این صورت 

 بدهی را پرداخت، طلبکار باید قبول کند(.  ،زودتر از موعدبدهکار اگر 

 

 تمرين 

 را تعریف کنید.دین . 1

 شود را در دو دسته بیان کنید. مواردی که موجب بدهکاری می. 2

 را توضیح دهید.  . دو حکم از احکام دین حال3

 تکلیف مدیون چیست؟ ،امتناع کرد . اگر طلبکار از گرفتن دین حال1

 دین مؤجل چیست؟ احکام آن را بیان کنید. . 1

 تواند باشد؟ توضیح دهید: به چه نحوی می جلؤ. تعیین مدت در دین م1
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 (1فصل سيزدهم: دين )

 دين ميّت  

 ،بودمیمدیون زنده اگر یعنی اینکه  ؛شودمی جل هم حالؤ، حتی دین مگ مدیونبا مر

اعام از  ،هااولی به محض فوت، ور ه باید تمام بدهی .اش را بپردازدالزم نبود اآن بدهی

 هستند.  ؛ زیرا همگی حالل را بپردازند و هیچ یك بر دیگری تقدم نداردجؤحال و م

گاردد و زودتار حاق  جل، حاالؤاید منتظر باشند تا دین ماو ب اما با مرگ طلبکار، ور ه

تواناد زن مای ،با مرگ شوهر ،مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد

ور اه او  ،زن بمیارد کند. اما اگراز فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه  پیش

 .کنندمطالبه مهر را از زمان مقرر  پیشتوانند نمی

 . یست)در حکم مذکور( ملحق به فوت ن طالق زن

 دين مفلس 

وی پرداخات  یاون حاالشود و ابتدا دنمی جل او حالؤمدیون، دین م 1با مفلس شدن

ل، چیازی از اماوال مفلاس )غیار از جاؤپس اگر در زمان سر رساید دیاون مشود و سمی

 شود.مصرف می ،دهش جلی که اکنون حالؤ، جهت دیون ممستثنیات دین( باقی بماند

 

 

                                                           
 )شرایط فروشنده و خریدار( مراجعه شود. 32. در مورد تعریف مفلس به درس 1

 71درس 
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 بيع دين به دين  

چناد اجال ، هرکه هر دو مؤجل باشد، باطل استفروش دین در مقابل دین در صورتی

ل جاؤ، اگر هر دو حال یا یکی حاال و دیگاری مبنابراحتیاط، همچنین .دو رسیده باشد آن

   نیز باطل است. باشد

 چند مثال:  

 برنج طلب دارد.  او از من  –من از او گندم طلب دارم  

 او از شخص  الث برنج طلب دارد.   –من از شخص  الث گندم طلب دارم  

 برنج طلب دارد. رابعاو از شخص  –من از شخص  الث گندم طلب دارم  

مقابل برنج ماورد طلاب، معاملاه  در دتواننمی شخصی که گندم طلب دارد،های فوق در مثال

 .  کند

 موارد ربا  

 اما در مقابل آن مبلو دین را باال ببریم  ،دار کنیماست مدت را که حال . اگر دینی1

 ربا و حرام است. 

اما در مقابال آن مبلاو دیان را بااال  ،بیشتر کنیم ،ل استجؤکه مدینی را مدت اگر . 2

 ربا و حرام است.   ببریم 

 نتيجه: 

صاورت رضاایت  )حتی در .ربا و حرام است اضافه کردن مدت + افزایش قیمت . 1

 طرفین( 

در  مبلو دین را کاهش دهیم  ،دار را کم کنیم و در مقابل آناگر مدت دین مدت. 2

 حالل است. ،صورت رضایت طرفین
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 :وظايف بدهكار و حقوق طلبكار 

تالش  اشادای بدهی برای ،. بر بدهکار واجب است هنگام سر رسید زمان ادای دین1

بتواند  ،مطالبه طلب خود از دیگران یا اجاره دادن امالك خود چه با فروش کاال یا؛ اگرکند

کسب و کاار الیاق اگر برایش زحمت ندارد، باید با دنبال کردن  بلکه بپردازد.این بدهی را 

 .  اش را بپردازداش را تأمین و بدهیبودجه ،شأنش

در رود، جز مستثنیات دین چیزی دارد که کمتر از قیمت واقعی آن فروش میه . اگر ب2

لاذا حاق  .، فروش آن واجب استکندو طلبکار هم مطالبه باشد شده  دین حال کهصورتی

کاه  بخرندزیر قیمت  از او قدرمگر آن ؛انتظار کشیدن تا پیدا شدن مشتری مناسب را ندارد

 فروش آن اتالف مال محسوب شود.  

را ادا  اشت و بادهیاز مستثنیات دین فروخرا خودش داوطلبانه چیزی  ،. اگر بدهکار3

 راضی نشود. به این کار کار . البته خوب است طلبکار حق گرفتن آن را دارد، طلبکرد

در پرداخت بدهی و دین حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نیات ادا تعلل . 1

 .  1کردن واجب است

اگار آن را  حتای .شوداز عهده آن مبرا نمی ،. بدهکار تا بدهی را تحویل طلبکار نداده1

 کنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد.  

  كار و حقوق بدهكار:وظايف طلب 

ن واجاب آنادارد، پرداخات را قدرت پرداخت دین که که بر بدهکار فقیر  طور. همان1

 بر طلبکار نیز مطالبه حرام است.  ،نیست

ذمّه بدهکار  ،چه مرده( دین او را ادا نموده . اگر کسی بدون اجازه بدهکار )چه زنده و2

 کار هم باید قبول نماید. )حتی اگر بدهکار او را منع کند( و طلب شودبریء می

 

                                                           
 یعنی باید نیت این را داشته باشد که در صورت قدرت، بدهی را بپردازد. .1
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 مستثنيات دين 

وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خاود را از  منظور چیزهایی است که بدهکار شرعا 

که جزء نیازهاای زنادگی و : هر چیزیند ازاتالذمّه کند.  این اموال عبار، بریءزیر بار دین

 زیاداو را به مشقت  ،( یعنی کمتر از آن. باس، ماشین، خانه و..در شأن شخص است )مثل ل

 . شودمیاندازد یا باعث سرافکندگی می

 تمرين 

 ل بودن دیون دارد؟ال یا مؤج یری در حأموت مدیون چه ت. 1

 دارند؟  دیون مرده و مفلس چه تفاوتی با هم. 2

 حکم بیع دین در مقابل دین را توضیح دهید.  ،با ذکر یك مثال. 3

 ت و مقدار دین چیست؟. مالك ربا بودن در تبدیل مد1

 دو مورد از وظایف بدهکار را بیان کنید. . 1

 دو مورد از وظایف طلبکار را بیان کنید.  . 1
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 (2فصل چهاردهم: وديعه )

 يط وديعهگفتار اول: تعريف و شرا

باه  ؛کنیمب در حفاظ ماال خاود مایارداد و عقدی است که دیگری را نایقر تعريف:

 برای مالك آن.  ،عبارت دیگر: قرار دادن مال نزد دیگری جهت حفظ آن مال

 :اصطالحات

 :مودع صاحب مال 

 :ودعی، مستودع امانت گيرنده 

 :امانات ، 1ندنت دادن را دارکه هر دو شرایط امایعنی مودع و مستودعی امانت مالكيه

 بدهند و بگیرند و این مال نزد مستودع امانت گردد. 

 :که مال ، کسیاما به دلیل شرعی ،در این نوع امانت، مودع وجود ندارد امانت شرعيه

متفااوت با هم شرعا  امین است. البته احکام امانت شرعیه و مالکیه  اوست،در دست 

 است. 

 لهمسئ

تواناد آن را پاس بگیارد و می ،لذا مودع هر زمان بخواهد .جایز استودیعه جزء عقود 

 تواند آن را برگرداند.می ،هر زمان بخواهدنیز مستودع 

 

                                                           
   به بخش شرائط مودع و مستودع رجوع شود.. 1

 72درس 
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 شرايط مودع و مستودع 

 بلوغ .1

 . عقل2

خاودش  ،مگر آنکه ماودع ؛نپذیرداحتیاطا  باید شخص عاجز از حفظ مال،  ودیعه را  .3

 نباشد.  عاجزتر باشد و مستودع دیگری هم

 لهمسئ

از نابالو یا دیوانه امانت بگیرد، ضامن است و با برگرداندن ماال چیزی را  ،اگر کسی .1

 آنها برگرداند.  بلکه باید به ولی .شودا نمیود بچه نابالو یا فرد دیوانه مبربه خ

 توان از نابالو یا دیوانه مالی را گرفت و آن زمانی است که بخواهیمدر یك حالت می .2

امانت "شود( که در این صورت مال او را حفظ کنیم )و اگر دست خودشان باشد حفظ نمی

کرد و فورا  به دست ولای لذا باید آن را محافظت  ."امانت مالکیه"نه  ،خواهد بود "شرعیه

دیگار  ،که مال دست اوست. اگر چنین مراحلای انجاام شاود دکرآنها رساند یا به او اعالم 

  .ضامن نیست

 ؛ایرادی ندارد ،ای مالش را به دست مستودع برساندوسیله دیوانه یا بچهه ر مودع باگ .3

 خود مودع نیستند.  ،چون این دو

بچه ضامن نیسات. اگار بچاه  ،مستودع بچه غیر ممیز باشد و آن را از بین ببرداگر  .1

ده داری کوتااهی کارداری را دارد، در صورتی که در نگاهممیزی است که صالحیت امانت

 باشد، ضامن است.

بلکه تکلیف مساتودع را بیاان  ،استاین نیست که عقد ودیعه باطل  3معنای شرط  .1

  کند.می
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 وظايف مستودع 

آن را  ،ای کاه معماول و متعاارف اساتگوناهصورت قبول ودیعه، مستودع باید باهدر 

را در جای  بدین صورت که آن ؛نگهداری کند تا از تلف شدن و صدمه دیدن محفوظ بماند

داری کند یا اگار دار نگهآن را در صندوق قفل ،آالت استمثال  اگر زیور ؛مناسبی قرار دهد

آب و  باه آن گلدان است، آن را از سرما و گرما محافظت نموده و به میزانی که الزم است

 داری آنوسایل و مکاان مناسابی بارای نگاه ،از گرفتن ودیعه پیشکود بدهد و حتی اگر 

 .کندفراهم  ،نیاز است راباید آنچه  رد،اند

 مواردي كه مستودع ضامن است 

 ، ضامن نیست.و تفریط نکرده افراطتا زمانی که  لذا .مستودع امین است

ضاامن اسات. مگار  ،مستند به مستودع باشد به هر دلیلی، . اگر خسارت وارد به مال1

 مال مجاز بوده است. که از طرف صاحب  اشدای بآنکه خسارت به دلیل استفاده

را در جای امنی قارار نزد شما گذاشتند و شما نیز آن مثال: ظرف کریستالی را به امانت   

خاورد و هام مایهناخواسته تعادل بدنی شما ب ،اما هنگام عبور از کنار آن .ایدداده

مساتند باه  شوید. اینجا چون شکسته شدن ظرفموجب شکسته شدن ظرف می

 ن ظرف نبوده، ضامن هستید.تمجاز هم سبب شکس ست و استفادهشما

 داری آن کوتاهی کرده باشد. . مستودع در نگه2

مثال: اگر مال شخصی نزد مستودع باشد و او آن را در جایی قرار دهد که ممکن اسات   

بارندگی به آن آسیب بزند و مستودع آن را زیر سایبان قارار ندهاد و لاذا باارش 

  در این صورت ضامن خواهد بود. باران آن را خراب کند،

 جایمنتقل کردن آن به باشد، اگر مودع جای خاصی را برای حفظ مال تعیین کرده. 3

وجاود  بهتاریمگر آنکه در آن محل در معرض خسارت باشد  و جاای  ؛دیگر ضمان دارد

 اشکالی ندارد.  ،داشته باشد که در این صورت حتی اگر مودع نهی کند
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در این حالت حتی اگار حفاظ ودیعاه  ،اهد ودیعه را از مستودع بگیردخوباگر ظالمی . 1

ضاامن  ،الزم است انجام شود و اگر مستودع چنین نکند باشد،منوط به قسم دروغ خوردن 

 ،مالی شود خسارتآبرویی یا اگر منجر به جراحت و آسیب بدنی یا بی ،است. البته دفع ظالم

تحمال آن حارام  قابال توجاه،و آبرویی  بدنیضرر بلکه در  .تحمل آن دیگر واجب نیست

ب است واج ،ندکنتحمل میکه غالب مردم آن را  باشداما اگر این ضررها خیلی کم    .است

ی بگویاد کاه هار چناد  مثال  کالم خشن و تناد ؛دکرتحمل برای حفظ ودیعه آن ضرر را 

دادن قسامتی از چنین اگر فقط با شود. هماما ضرر آبرویی محسوب نمی ،کننده استاذیت

واجب است این کار انجام شود و اگر مستودع چنین نکرد و کال  ،شودودیعه دفع ظالم می

 مابقی اخذ شده توسط ظالم را ضامن است.  ،مستودعگاه آن ،ودیعه را ظالم اخذ کرد

مثل  ،بدون اجازه مالك و صاحب اختیار آن ،. هرگونه استفاده یا تصرفی در مال امانت1

منوط  ،مگر آنکه حفظ مال و امانت ؛آور استاس، سوار شدن اتومبیل و... ضمانپوشیدن لب

 به آن باشد و راه دیگری نداشته باشد.  

 نزد او نیت غصاب کناد )حتای اگار فعاال  . اگر مستودع پس از امانت گذاشتن مودع1

یاا در  ،اگرچه بعدا  از انکارش برگاردد ،ای نزد اوستغصب نکند( یا انکار کند چنین ودیعه

صورت مطالبه ودیعه توسط مودع، از برگرداندن ودیعه خودداری کند، در تمام این حااالت 

 ضامن است.  ،اگر خسارتی به مال امانت وارد شود

که امانت مالکیه تبدیل به امانت شرعیه شود و مستودع و وار  مستودع . در هر جایی7

چاه در بخاش کوتاهی کند، مطابق آن آنیا در اعالم کوتاهی در رساندن مال به مالك آن 

 شخص، ضامن ودیعه خواهد بود.   ،ذیل )موارد ابطال ودیعه( آمده است

 ابطال وديعه 

شود. لذا با توجه به اینکاه ایان ع یا مستودع موجب ابطال ودیعه میموت یا جنون مود

 شود: وجود آمده ، مراحل زیر اجرا میبه مسئله برای مودع یا مستودع
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 مودع بمیرد یا مجنون شود: الف( 

برگرداندن ودیعه به ودیعه به صورت امانت شرعی در دست مستودع است 

همه ور ه مودع یا ولی مودع واجب است یا اینکه حداقل فقط به آنهاا اعاالم 

در صاورت خساارت  ←خیر اناداخت أاگر چنین نکرد یا بدون دلیل تاو  کند

 دیدن مال، مستودع ضامن است. 

 ع بمیرد یا مجنون شود:ب( مستود

باه  واجب استاست  ، امانت شرعیمستودع در دست ور ه یا وصیودیعه  

د یاا اگر چنین نکنا وشود یا اعالم فوری رد شود مودع یا جانشین و وکیل او 

 . استور ه یا وصی مستودع ضامن   أخیر اندازدبدون دلیل ت

 نكته  

داناد ت که اگر شخص به دلیل آنکه نمایدر عبارات فوق آن اس "دلیل"منظور از لفظ 

کسی که مدعی ار  است آیا وار  است یا وار  منحصر در اوست یا افاراد دیگاری هام 

 ضامن نیست.   ،ندازدخیر بیأهستند و لذا برای تحقیق ت
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 تمرين 

 ودیعه را تعریف کنید.  . 1

 امانت مالکیه چیست؟ . 2

 ه چیست؟ . امانت شرعی3

 تکلیف چیست؟  ،مالی امانت گرفته شود ،از نابالواگر . 1

 نباید ودیعه را قبول کرد؟ در چه صورتی شرعا . 1

 بیان کنید.  ،ضامن است را که مستودع مواردی. 1
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 (1فصل چهاردهم: وديعه )

 گفتار دوم: موارد لزوم رد وديعه به صاحب آن

 مطالبه مودع: .2

 .البه ودیعه، شخص مستودع باید آن را برگرداناددر اولین فرصت ممکن در صورت مط

 حتی اگر بنابر احتیاط واجب مودع کافر حربی باشد.  

 نكته: 

مالك آن بیایاد و آن  تامنظور از برگرداندن ودیعه فقط آن است که راه را باز کند الف( 

 مال را ببرد. 

د و او را بار من دین شاواگر برگرداندن آن مال به کافر حربی موجب کمك به دش ب(

 .  استاین کار حرام  ،ز نمایدعلیه مسلمانان مجه

ز ، جاایخیر زیاد نشاودأاگر موجب ت ،شاهد گرفتن برای تحویل دادن امانت به مودع ج(

 است.  

 ترس سرقت يا تلف شدن مال: .1

مراحل زیار طای  ، بایدترس سرقت یا تلف شدن وجود داشته باشد ،در مورد ودیعهاگر 

 : هر کدام کوتاهی کند، ضامن استدادن جام ان درو اگر شود 

 ؛رساندن به مالك یا وکیل او الف(

  ؛رساندن به حاکم شرع )اگر او قادر به حفظ مال است( ب(

 73درس 
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کاه )در صاورتی رساندن به شخص مورد و وق و امینی که قادر به حفظ مال اسات ج(

  .(باشدیا قادر به حفظ ن شتهحاکم وجود ندا

 هاي مرگ براي مستودع: نهآشكار شدن نشا .3

مراحل  ، بایدهای مرگ بر مستودع آشکار شدیا غیر آن، نشانه بیماریچنانچه به سبب 

 ضامن است(:  ،در انجام هر یك کوتاهی کندو اگر زیر را طی کند )

  ؛رساندن به مالك یا وکیل او. 1

 ؛رساندن به حاکم شرعی که قادر بر حفظ مال است. 2

  گیرد.کند و شاهد هم مییمستودع وصیت م. 3

 نكته: 

برای صاحبش حفظ آن مال ای باشد که گونهوصیت کردن و شاهد گرفتن باید به الف(

نام و مشخصات مالك آن ذکر شود و صرف گفتن  ،مکان مال ،وصف ،جنسباید لذا  .شود

 کافی نیست.   ،اینکه ودیعه نزد من است

 اما .امین و مطلع نباشند ،ه شخص مستودعالزم است که ور  در صورتیمرحله آخر  ب(

 افرادی امین باشند، وصیت و شاهد گرفتن الزم نیست.  و اگر آنها مطلع

 مسافرت كردن مستودع:  .4

در این حالات اگار  ،1داشته باشد منافات که مسافرت مستودع با حفظ ودیعهدر صورتی

 مراحل زیر طی شود ، بایداشده بردن ودیعه در سفر معلوم نبرضایت مالك در مورد به همرا

 :ضامن است ،در انجام هر مرحله کوتاهی کندو اگر 

 الف( مسافرت غیر ضروری: 

                                                           
 عنی برای حفظ ودیعه الزم باشد که آن را با خود ببرد یا آنکه مسافرت را ترك کندی . 1
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ترك مسافرت باید  تحویل به حاکم شرع  تحویل به مالك یا وکیل او   

 کند.  

 ب( مسافرت ضروری: 

فرد امین  تحویل به حاکم شرع تحویل به  مالك یا وکیل او به تحویل  

 1.با خود به مسافرت ببرد و ضامن  نیست  

 وظيفه ورثه مستودع 

ای از گذشته آنهاا( در اماوالش ودیعاهدرپدر تازه دانند که مورّ  آنان )مثال اگر ور ه می

باید از مرگ اقرار کرده است، در این صورت  پیشخود مورّ   مردم نزدش بوده است، مثال 

 های زیر اجرا شود: گزینه

 ن مال ودیعه در اموال میت مشخص است:. اگر عی1

 شود.همان مال به مودع داده می الف( مالك معلوم است 

  2المالك را دارد.حکم مجهول ب( مالك معلوم نیست 

. اگر عین مال را به صورت ویژه مشخص نکند و فقط در ضمن مصاادیقی از جانس 2

شاود و باه مالاك ه مشخص میمال با قرع یکی از گوسفندان(  ند. )مثال کواحد معین 

 المالك را دارد.، حکم مجهولشود و در صورت معلوم نبودن مالكداده می

بگوید در اماوالم  و فقط ،معین نکند راحتی مصادیقی از یك مجموعه  ،. عین مال را3

 ای وجود دارد. ودیعه

 احتیاط در مصالحه است.  الف( مالك معلوم است 

المالك را دارد که با حاکم شرع یا نمایناده مجهول حکم ب( مالك معلوم نیست 

 شود.او مصالحه می

                                                           
 شود.های مرگ برایش آشکار شده، اجرا میکه نشانهالبته اگر مسافرت طوالنی و بسیار خطرناکی است، حکم مستودعی  .1

 ا اجازه نماینده مجتهد باشد.و بنابر احتیاط واجب، باید بشود فقیر صدقه داده می از طرف صاحب مال به.   2
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چیازی بار عهاده ور اه  اما نگوید در اموالم وجاود دارد  ،. مشابه حالت سوم باشد1

آور )کاه در درس قبال مگر یقین به این باشد که میت طبق یکی از موارد ضامان ؛نیست

 بیان شد( ضامن بوده و مال از بین رفته است.

 تمرين 

 سه مورد از لزوم برگرداندن ودیعه را نام ببرید.. 1

 چیست؟ ،که واجب استدر مواردی ،منظور از برگرداندن ودیعه. 2

 در چه صورتی برگرداندن ودیعه به صاحبش حرام است؟. 3

 در صورت ترس سرقت مال ودیعه چه باید کرد؟. 1

 ؟ای داردوظیفهه چدر مسافرت غیر ضروری، مستودع، در مورد ودیعه . 1

 وظیفه ور ه مستودع چیست؟ ،اگر مالك ودیعه مشخص باشد. 1
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 71درس 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم: عاريه

که از آن اساتفاده مجاانی )بادون برای این ،مسلط کردن دیگری بر مال خود تعريف:

  1گرفتن عوض( کند.

ت کناد، داللادارد. هر لفظی که بر عاریه نیاز عاریه عقدی است که به ایجاب و قبول 

به تو اجازه می دهام "یا  "این شیء را به تو عاریه دادم"بگوید: . مانند اینکه ایجاب است؛

 .بر رضایت داللت کند، قبول استکه  هر لفظی هم. "که از آن استفاده کنی

کافی است و الزم نیست  داشته باشد نیزداللت هر عملی که بر این معنا  ،عالوه بر آن

 حتما  لفظ باشد.  

 دهندهط عاريهشراي 

صالحیت تصارف در  شرعا و . مالك منفعت مال باشد )الزم نیست مالك عین باشد( 1

حاق عاریاه دادن آن را  ،را داشته باشد. لذا کسی که غاصب عین یا منفعت مالی است آن

 ندارد.  

   :حاق عاریاه ،چون مالك منفعات آن نیسات ،اش را اجاره دادهای که خانهخانهصاحبمثال 

 دادن خانه را به دیگری ندارد.  

خاناه در مگر آنکه صااحب ؛حق این کار را دارد ،جری که خانه را اجاره کردهأاما مست

 عقد اجاره شرط کرده باشد که فقط مستأجر حق استفاده از منفعت را دارد.  

                                                           
 . ..از جمله: تاید، شامپو و. ،برداری از آن مال منوط به مصرف آن و از بین رفتن آن نباشد؛ مثل لوازم مصرفی. به صورتی که بهره1
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 لهمسئ 

ازه گرفات باید از صاحب اختیار آن اج ،مال کسی عاریه داده شود ،اگر بدون اجازه قبلی

 عاریه باطل است.   ،و اگر اجازه نداد

 حق عاریه دادن ندارند.  ،شان، بدون اذن اولیای. بالو و عاقل باشد. لذا بچه و مجنون2

. محجور نباشد. لذا سفیه با اجازه ولی خود و مفلس با اجاازه طلبکارهاا فقاط حاق 3

 .  دادن دارندعاریه 

 شرايط عاريه گيرنده 

-لذا کافر نمای .بردن از منافع آن مال را داشته باشدرهیت شرعی به. اهلیت و صالح1

 عاریه داد.صید را توان تواند قرآن را عاریه بگیرد یا به شخص محرم نمی

این شیء را به یکی که توان گفت مثال  نمی ؛گیرنده باید معین و مشخص باشد. عاریه2

 از این دو نفر عاریه دادم. 

 ،نفار 12مثال  ،اماا عادّه محصاوری .باشاندگیرنده توانند عاریهمین سیار زیادعدّه ب. 3

بارداری از حق بهاره ،افراد به نوبت و با قرعهتوانند باشند که در این صورت هر یك از می

 منفعت را دارند.

 دهند: شرايط مالي كه عاريه مي 

-نمایرود. لذا که عین مال از بین نهای حاللیهم بهره آن ؛برداری باشد. قابل بهره1

برای استفاده خوردن و آشامیدن را ظرف طال جایز نیست نان و روغن را عاریه داد یا توان 

 عاریه داد. 

هاایم را کاه . معین بودن آن در ابتدا الزم نیست. لذا اگر کسی بگوید یکی از لبااس2

 صحیح است.  ،عاریه دادم ،دوست داری
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باید ، عاریه آن شیء به خاطر بعض منافع باشدکه در صورتی ،. آنچه منافع متعدد دارد3

خواهد استفاده کند. در ایان منافع مورد نظر مشخص شود تا معلوم باشد از کدام منافع می

خواهد از مطلاق میشود و اگر صورت حلیت انتفاع از آن شیء مختص به همان منافع می

با مطلق گفتن فهمیده شاود . مگر آنکه کندتصریح به عموم تواند می ،مند شودبهره منافع

 مندی دارد. که از تمام منافع آن جواز بهره

 فسخ كردن عاريه و باطل شدن آن: 

که بدن در صورتی ،مگر عاریه زمین یا قبری برای دفن ؛است 1. عقد عاریه عقد جایز1

تاوان نابش نمی ،در آنجا پوشانده شده باشد که بنابر احتیاط واجب میت پس از دفن کامال 

اما در این حالات  .پس گرفت توان زمین عاریه را، میپوشانده نشده قبر کرد. لذا اگر کامال 

-زینه کارهای انجام شده( باا عاریاههزینه حفر قبر و هزینه پر کردن زمین یا قبر )یعنی ه

 گیرنده نیست. که پر کردن زمین نیز با عاریهاندهنده نیست، همچن

 اریه )بدون نیاز به فسخ( بطالن ع ←دهنده مرگ عاریه. 2

 بطالن عاریه )بدون نیاز به فسخ(  ←دهنده )جنون و... ( از بین رفتن سلطه عاریه. 3

حق فسخ  ←کاری و کاشت عاریه دهند سازی یا درختاگر زمین را برای ساختمان. 1

باه  اما باید احتیاطاا  .گیرنده وجود داردنده و حق گرفتن خسارت برای عاریهدهبرای عاریه

دهناده رضاایت طارف مقابال را و ؛ یعنی عاریهنحوی باشد که رضایت طرفین جلب شود

 . کنددهنده را جلب ، رضایت عاریهدر گرفتن خسارت ،گیرنده، عاریهبرعکس

 گيرنده ز عاريه و موارد ضامن بودن عاريههاي مجاز ااستفاده 

 موارد زیر رعایت شود:باید در این رابطه 

                                                           
  یعنی هر یك از طرفین حق فسخ آن را دارند.. 1
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بارداری نده فقط مجاز است به همان مقدار معمول و متداول از عاریه بهرهگیرعاریه. 1

باه ایان معناا کاه اوال : باه میازان ارزش  ؛غاصب و ضامن اسات . در غیر این صورتکند

های بیش : اگر در این استفادههای بیش از حد به عاریه دهنده بدهکار است و  انیا استفاده

 را جبران کند و خسارت بپردازد.   باید آن ،شود آسیبی به مال عاریه وارد ،از حد

باا آن اجازه بگیرد کاه  آنبگیرد و بدون اینکه از صاحب را عاریه ی اگر کسی اتومبیل مثال: 

باه کرایاه حمال باار را باید : اوال  ،حمل کندبارهای فراوان و سنگینی  ،جا کندهبار جاب

 ،از خساارت اتومبیال باه مالاك وارد شاده که را ایهر هزینهباید  : انیا  ؛مالك بپردازد

 د.  کنجبران 

 لذا در موارد زیر ضامن است: .حکم امانت را دارد گیرنده،در دست عاریه، . مال عاریه2

 داری آن کوتاهی کرده باشد. در نگه 

 ( 1)بند  .روی کرده باشدبرداری از آن زیادهدر بهره 

 روی هام دلیلی )اگرچه کوتااهی یاا زیاادهدهنده شرط کرده باشد که به هر عاریه

 گیرنده ضامن باشد و خسارت را به عهده بگیرد.  نباشد( عاریه

 ضامن  زیرا در طال و نقره مطلقا  ؛گانه فوق در مورد غیر طال و نقره استموارد سه

 . یستکه ضامن ن کندگیرنده شرط اینکه عاریهمگر  ؛است

 اما خساارت وارده باه ماال عاریاه ،ق نشودچنانچه هیچ یك از موارد فوق محق ،

 گیرنده ضامن است. باز هم عاریه ،گیرنده باشدمستند به عاریه

و به صورت سهوی و بدون  باشدفرض کنید ظرف کریستال حسن در دست علی  مثال: 

در اینجاا ضاامن علای  .بشکندخورد و بکوتاهی در مراقبت از آن، پای علی به آن 

 ریستال مستند به علی است. زیرا شکستن ک ؛است

در ماورد تلاف شادن ماال یاا عاوض ، دهنده غاصب مال عاریه باشدچنانچه عاریه. 3

 گیرنده از آن استفاده نموده:منفعتی که عاریه
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لذا اگر مالك  .ضمان بر عهده غاصب است ←گیرنده جاهل به غصب است الف( عاریه

-. اما اگر به عاریهگیرنده رجوع نمایدیهتواند به عارغاصب نمی ،اصلی به غاصب رجوع کرد

 تواند به غاصب رجوع کند.گیرنده رجوع کند، او می

گیرناده اسات. لاذا اگار ضمان بر عهده عاریه ←گیرنده عالم به غصب استب( عاریه

باه تواناد که عین مال تلف شده باشد، غاصب مایمالك به غاصب رجوع کند، در صورتی

تواند به غاصب رجوع گیرنده رجوع کند، او نمیاگر مالك به عاریهده رجوع کند و گیرنعاریه

 .کند

 نكته:  

 .ز نیست آن را به غاصب برگرداندده علم به غصب پیدا کند، جایگیرنهر زمان که عاریه

 آن را به مالك برگرداند. باید بلکه

 ،الاك آنمگیرنده چیزی برگردنش نخواهد بود که مال عاریه را تحویل زمانی عاریه. 1

 او دهد و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.  یا وکیل قانونی یا ولی

 .فایاده نادارد ،دهنده قرار دادیم، در پارکینگ عاریهاگر اتومبیل را پس از استفاده مثال:  

 دهیم.  بلکه باید به خودش تحویل 

 تمرين 

 دهنده را بیان کنید. . شرایط عاریه1

 گیرنده را بیان کنید. . شرایط عاریه2

 آیا معین بودن مال عاریه الزم است؟ توضیح دهید.  . 3

 چه چیزهایی موجب بطالن عاریه است؟ . 1

 گیرنده ضامن است؟ . در چه صورتی عاریه1

 ؟ استهایی از مال عاریه گیرنده مجاز به چه استفاده. عاریه1
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 پوشش  

 لباس شهرت:  .2

مناسب  ،علل دیگریا مندرس بودن  ،کیفیت دوخت ،به خاطر رنگ که پوشیدن آنلباسی

، شاود نماااناااگشت صاحب لبااسجلب و  مردمتوجه  ه شوددیکه اگر پوشبه طوری ،نیست

 (1311حرام است.   ) ، و پوشیدن آنلباس شهرت

 : در مقابل نامحرم پوشش .1

 الف( پوشش زن

 که: ای باشدپوشش زن در مقابل نامحرم باید به گونه

 آالت( آشکار نباشد. به جز گردی صورت و مچ دست به پایین )بدون آرایش و زیور -یك

 آشکار نباشد.  ،با وجود پوشیدن آن ،های بدن زنها و زیباییبرجستگی -دو

ای نباشد کاه جلاب توجاه کناد و موجاب تحریاك رنگ و خصوصیات آن به گونه -سه

 اطرافیان شود.

 پوشش مردان ب(

 (113ای باشد که موجب مفسده نشود. )مرد در مقابل زن باید به گونهپوشش  -یك

 (117کشیدن سرمه برای مردان به خودی خود جایز است. )س -دو
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ای داشاته مفسده اینکه پوشیدن لباس آستین کوتاه به خودی خود جایز است، مگر -سه

 (113باشد. )س

 لهمسئ 

ترتّب موجب جلب توجه و تحریك نامحرم یا ، مصدای کفش زنان هنگام راه رفتناگر . 1

 (1312اشکال ندارد.  ) ،مفسده نشودبر 

اگار از نگااه  ،هاا و مانناد آننما در عروسیهای تنگ یا بدنبرای زنان پوشیدن لباس. 2

 (1311جایز است.  ) ،مردان نامحرم یا از ترتّب مفسده یا تحریك اطرافیان در امان هستند

 ،نما شادن او شاودموجب جلب توجه نامحرم یا انگشت ،سیاه براقپوشیدن کفش اگر . 3

 (1311حرام است.  )

 (1311مانند کفش است.  ) ،از نظر رنگ ،مقنعه و پیراهن ،حکم لباس. 1

 (111شود باید پوشانده شود. )سابرو عرفا  زینت محسوب  یتاتواگر . 1

 ( 112پوشانده شود. )س باید حتی حلقه ازدواج یا آرایش معمولی ابرو ،هرگونه زیور. 1

 (112پوشاندن بینی جراحی شده برای زیبایی واجب نیست.  )س . 7

در احکام فاوق تفااوتی نادارد. )س  ،که ازدواج نکردهکه ازدواج کرده با دختریدختری. 2

132) 

مگر آنکاه موجاب جلاب  ؛ز استیجا ،به خودی خود ،های ضد آفتابزدن عطر یا کرم. 2

 (112لذا باید از کنار مردان عبور نکنند. )س  ،شودتوجه نامحرم 

تولید و خرید و فروش جوراب نازك )و هر لباسی که پوشیدن آن در مقابال ناامحرم . 12

حارام حرام است( اگر به قصد این باشد که زنان خریدار از آنها در برابر نامحرم استفاده کنند، 

 (1372است. )

و برای مرد کارگر اگر مخالف مقررات نباشد ) ،س زنانههای لباکار کردن در فروشگاه. 11

ای مثل لذت جنسی یا خوف گنااه نباشاد( باه خاودی خاود جاایز اسات.  یا فروشنده مفسده

(1371) 
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 نكته:   

 ابرو چند نکته باید توجه شود: یدر مورد تاتو

کاه کساانی. اماا شود باید از نامحرم پوشاانده شاوداگر عرفا  زینت و آرایش محسوب . 1

کنناد یاا ابرویشان از بین رفته و فقط یك ابروی معمولی و بدون زیبایی خاصای را تااتو می

کاه عرفاا  زینات و طاوریه ب ،کنندالی ابروان خود را ترمیم میههای از بین رفته البقسمت

 . آن الزم نیست پوشاندن ،شودآرایش )حتی جزئی( حساب نمی

باید زمان توان به آن قسمت آب زد، رض که تا چند روز نمیبا این فزمان تاتو کردن، . 2

 که: ت. و آن زمان عبارت است از زمانیحرام اس . در غیر این صورتبه خصوصی باشد

؛ مانند اینکه خانم عادت ماهیانه است یا وقت نماز نیست؛ نماز بر بانوان واجب نیست( الف

 که ساعت ده صبح است.مثل این

ست: )عادت ماهیانه نیست و اذان هام گفتاه شاده( اول وضاو ان واجب نماز بر بانوا (ب

بعدا  تاتو صورت گیرد.( برای نمازهای بعدی  ،شود اول نماز اقامه شودگرفته شود )توصیه می

عمال طبق احکام طهاارت  ،که آب برای آن قسمت ضرر داردتا زمانی )مثال  نماز مغرب و...(

چون به صورت زیار پوساتی  ،که آب برای ابرو مضر بودگردد. پس از سپری شدن مدتی می

 غسل معمولی صورت خواهد گرفت.  تاتو انجام شده، وضو و

 كه ترويج فرهنگ كفر و شرك است:لباسي .3

 حرام است.  ،پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسالمی استالف( 

خاودی خاود ه ب ،شده روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ هایی کهپوشیدن لباسب( 

حرام است و تشخیص آن به عهده عرف  ،اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسالمی شود .ایراد ندارد

 (1373است. )

ت اساتفاده از آن              دلیل بر حرم ،که لباسی از کشورهای غیر اسالمی وارد شدهمجرد اینج( 

 (1371. )نیست
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اگر منجر به ترویج فرهنگ غربی و  اسالمی، های غیراستفاده از کروات و سایر پوششد( 

 (1372حرام است.  ) ،ضد اسالمی شود

 (1323حرام است.  ) ،شراب وجود دارد روی آن تبلیوپوشیدن لباسی که ه( 

حارام  ،غرب و ضد اساالم اساتفرهنگ  کنندهکه ترویج ییهالباس واردات و خرید و فروشو( 

 (1371. )است

باه دولات  بایادن ،ها ترویج کفر و ضد اسالم نباشدگونه لباسفروش ایناگر واردات و خرید و ز( 

 . بزندضرر اقتصادی  اسالمی
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 تمرين 

نما برای بانوان در معابر عمومی به شرط آنکاه کاامال  بادن را آیا پوشیدن لباس انگشت .1

 ز است؟، جایبپوشاند و مهیّج نباشد

 ت؟لباش شهرت چیست؟ آیا خیلی جذّاب بودن مالك اس .2

 لباس زنان در مقابل نامحرم باید چگونه باشد؟ .3

چگونه باشد؟ آیا در ماواردی الزم اسات  باید جز شوهر(ه لباس زنان در مقابل محارم )ب .1

 کامال  پوشیده باشد؟

 یا حلقه ازدواج برای زنان در دید نامحرم حرام است؟ٱ .1

 تمیز کردن زیر ابرو یا بند انداختن صورت چه حکمی دارد؟ .1

 ها چه حکمی دارد؟دن لباس تنگ برای زنان در عروسیپوشی .7

 چه حکمی دارد؟برای بانوان پوشیدن کفش پاشنه بلند یا کفش زیبا  .2

چاه حکمای  ،هاای مجلسایمثل لباس ،هایی که پوشاننده کامل بدن نیستتولید لباس .2

 دارد؟

 توانند در تولیدی لباس زنانه کار کنند؟آیا مردان شرعا  می  .12

 حرام است؟ ،هایی که از غرب وارد شدهن لباسآیا پوشید .11

 ز است؟عطر زدن بانوان در چه صورتی جای .12

 ز است؟همراه چفیه در معابر عمومی جایه ج بآیا استفاده از لباس بسی .13

 ز است؟ای برای مردان جایآیا پوشیدن آستین حلقه .11

 ،بزرگی است ای است که باالی زانوی آن سوراخگونههآیا پوشیدن شلواری که مدل آن ب .11

 ز است؟جای

 



 371................................... رساله آموزشی.................................................................................................................

 71درس 

 

 

 

 احكام نگاه كردن

     نگاه مرد به غير همسر:                                                         

 . توسط محارم نسبی یا سببی یا رضاعی:1   

                                          .حرام است عورتین:

 .است غیرعورتین: با لذت و شهوت حرام

 . توسط غیرمحارم2

 الف( نگاه حضوری به:

 ،بادون لاذت جنسای ،ینفقط به گردی صورت و مچ دست به پای مسلمان -یك

 درصورتی که این مواضع بدون آرایش یا زیور باشد، جایز است.

بادون لاذت  ،پوشانندمعمول نمی صورت متعارف وه که بیجاهایغیرمسلمان -دو

 جنسی جایز است.

 ویری به:ب( نگاه تص

و در صورت عادم شاناخت و بادون  اگر بشناسیم حرام است پخش مستقیم -یك

 حرام است.  ،بنابر احتیاط واجب ،لذت جنسی

 مانند نگاه حضوری است. ،اگر بشناسیم عکس یا پخش غیر مستقیم -دو

 ( 1123(و)1311) 
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 لهمسئ 

...( . عکس ویا غیر زنده،  خش زندهچه از طریق تصویر )پ ،. هرگونه نگاه به غیر همسر1

کردنی که  حرام است و حتی فکر ،اگر همراه لذت جنسی و شهوت باشد ،یا مشاهده حضوری

 (1123حرام است.  ) ،در مورد این افراد باشد و همراه لذت جنسی باشد

مگار  ؛ورتین نیز اگر حتی بدون قصد لذت یا بدون شهوت باشد، حرام اسات. نگاه به ع2

ای نباشاد.  تلویزیاونی و رساانه شناسیم یا پخش مستقیمیر کسی که او را نمیعکس یا تصو

(1311) 

 نكته 

و در صاورت  ،بناابر احتیااط واجاب ،در صورت پخش مستقیم: درصورت عدم شناخت .1

 یا حرمت الزم است رعایت گردد.  کم جوازبنابر فتوی ح ،شناخت

یا احتمال زیادی وجود دارد که انسان به اما خوف  ،که لذت جنسی وجود نداردیدر جای .2

یا منجر به سایر  دیل به نگاه همراه لذت جنسی شودنگاه او تب ،گناه بیفتد )مثال  در لحظه بعد

 گناهان شود( این نیز همان حکم لذت جنسی را دارد و حرام است. 

ز مطارح برای نگاه زن به مارد نیا ،تمامی احکامی که برای نگاه مرد به زن بیان شد . 3

 است. 

 ان باه طاورتوان نگاه کارد کاه ماردمیاز بدن مرد هایی به قسمت ا الف( 2)اما در بند 

صاد لاذت یاا ق نباید البته .قسمتی از دست و مچ پا گردن و سر و مثلپوشانند، متعارف نمی

 داشته باشد. خوف وقوع گناه وجود 

 لهمسئ 

 حارام اسات. ،شاوندحریاك شاهوت میها و اشعار مبتذل که باعاث تخواندن کتاب . 1

(1127) 
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 جب انحراف )ولاو جزئای(هایی که محاااارك شهوت است و موخرید و فروش فیلم . 2

یا اجاره دساتگاه  هاو همچنین تولید یا اجاره این فیلماست  موسیقی حرامشامل یا  ،گرددمی

 (1211) حرام است.هایی و به این قصد، برای پخش چنین فیلم

 (1221) و (1222حکم شخص مجرد را دارند.  ) افراد متأهل نیزر احکام نظر کردن، د .3

چاه غیار مسالمان باشاد. اگر ؛دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم حرام است .1

 (131)استفتائات معظم له س

 د.کننادر نگاه کردن باید رعایات مردان نیز و کنند رعایت حجاب را زنان پیر نیز باید  .1

 (132س)

آمیاز های عریان )که مربوط به فرد خاصی نیست( اگر تحریاكنگاه کردن به مجسمه .1

 (111ز است. )س جایداشته باشد، وجود نهم نباشد و به عالوه خوف ارتکاب گناه 

 

 ،باشندها بدون حجاب کامل مییا عروسی که خانمهای خانوادگی ظهور و چاپ عکس .7

اشاکال  ،خوف وقوع در گنااه بدون لذت جنسی و ،شناسندنمی هایی که آنها راتوسط عکاس

 ندارد.  

چاون هماراه باا تحریاك  ،گذاردهایی که کارهای جنسی را به نمایش میدیدن فیلم .2

 حرام است.  ،شهوت است

در صورتی بارای شاخص مجااز  ،کنندههای فاسدنظارت و اصالح و حذف برخی فیلم .2

 (1223ود یا خوف افتادن به گناه را نداشته باشد. )است که خودش تحریك شهوانی نش

اگر با حضور در میدان کشتی یاا پخاش مساتقیم و  ،دیدن کشتی مردان توسط زنان .12

حرام است و در غیر این  ،زنده باشد یا به قصد لذت یا همراه خوف وقوع در گناه و فساد باشد

 (1122صورت ایراد ندارد.  )
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 نكته 

تواند نگاه نمی -حتی اگر پخش مستقیم نباشد- مطلقا  ،گیر را بشناسدیفرد کشتزنی اگر 

 چه لذت جنسی یا خوف گناهی در کار نباشد. اگر ؛کند

 تمرين 

 نگاه کردن زن به مسابقه یك قهرمان ملی چه حکمی دارد؟ .1

 ز است؟زن ارمنی جایآیا نگاه کردن به بدن . 2

 ز است؟ش یا فیلم او با تحریك جنسی جایاآیا نگاه شوهر به عکس همسر شرعی. 3

دارد،  ایم و قصد جدی ازدواج وجودآیا فکر کردن در مورد کسی که به خواستگاری او رفته. 1

 ز است؟در صورت تحریك شهوانی جای

 دارند؟ همی در احکام نگاه کردن با یهاافراد متأهل با مجرد چه تفاوت .1

 ی دارد؟ جنس مخالف چطور؟نگاه به صورت جنس موافق چه حکم .1

 پخش مستقیم زن نامحرم را نگاه کرد؟ در چه صورتی جایز است؟توان آیا می .7

 چیست؟ چند مثال بیاورید؟ "خوف وقوع در گناه  "منظور از . 2
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  77درس 

 (2)مسايل پزشكي

 . جلوگيري از بارداري2

 شرايط جواز جلوگيري از بارداري 

 مرد یا زن نباشد. خوف ضرر قابل توجه برای بدن الف( 

 مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد.ب( 

 موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود. ج( 

 با یك غرض عقالیی باشد.د( 

 اجازه شوهر نیز باشد. ،بنابر احتیاط واجب ،عالوه بر شرایط فوقباید  ،در مورد زنه( 

 نكته 

در مگر  ،نگاه کند یبه عورت دیگر تواندنمیکسی که جز همسر فرد، با توجه به این الف(

 ،، لذا اگر روشی که برای جلوگیری انتخاب کرده موجب نگاه به عورت شاودصورت ضرورت

 انجام آن جایز نیست. 

اشاکالی  ،ن قابال اعتناا نباشادآلذا اگر ضرر  .ضرر قابل توجه نداشتن است ،مالك ب(

 ندارد.  

لذا اگار لماس یاا نظار حرامای  .بارداری معالجه نیستبرداشتن لوله یا جلوگیری از  ج(

چه زن و شوهر هر دو راضی باشند و اگر ؛جلوگیری از بارداری حرام خواهد بود ،صورت گیرد

بله اگر برای درمان بیماری یا جلوگیری از  برای بدن آنها نداشته باشد.هم ضرر قابل توجهی 
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ضرورت، برای جاواز ایان  لذا توهم. داشتاشکالی نخواهد  ،کار ضرورت دارداین ،تشدید آن

 . نیستکافی کار 

 لهمسئ 

مثال  ؛جلوگیری از بارداری به صورت دائمای بایاد غارض عقالئای داشاته باشاد الف(

 (1211) ... .جلوگیری از تولد فرزند مریض و

 (1217د. )کنشوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگیری از بارداری  ب(

 (1212مرد منوط به اجازه زن نیست. ) هایبستن لوله ج(

طاور اختیاارى جاایز هاگر حاملگى براى حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شادن با د(

 (1211نیست. )

 . سقط جنين 1

 از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یك از مراحل
 (1211رشد جنین، جایز نیست. )

 اد نطفه:به محض انعق
-العاده و غیر قابل تحمل در نگاهدر صورت مشقت فوق قبل از دمیده شدن روحالف(  

 الخلقه برای والدین یا خوف مرگ مادر، جایز است.داری یا بزرگ کردن طفل ناقص

مطلقا  حرام است. مگر با استمرار باارداری، حیاات ماادر و پس از دمیده شدن روحب(  
و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، ولی نجات زنادگی شود جنین هر دو تهدید 

 (1272(و)1211مادر فقط با سقط جنین ممکن باشد. )

نشود. ای عمل شود که قتل طفل عرفا  مستند به کسی در این حالت واجب است به گونه
(1272) 

 مسئله 
یا دیگران مجوّز  چند بر ا ر زنا باشد و درخواست پدر دختر؛ هرسقط جنین حرام است الف(

 (1217شود. )نمی
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هایش شده و به عمل جراحی و بیهوشی زن بارداری که مجبور به معالجه لثه یا دندان ب(
برداری با اشعه نیاز دارد، حق ندارد سقط جنین کند؛ هرچند این عمل موجاب نقاص و عکس
 (1212شود. )در جنین 

 (1211شود. )اقتصادی، جایز نمیهای سقط جنین، به مجرّد وجود مشکالت و سختی ج(
شود، سقط جنین، اگرچاه الخلقه متولد میحتی اگر مطمئن باشیم نطفه یا جنین ناقص د(

 (1212قبل از دمیده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. )

 ديه سقط جنين 
 (:1212میزان دیه جنین)

 دینار طال 22نطفه بعد از استقرار در رحم: الف( 

 دینار طال  12: 1علقهب( 

 دینار طال 12: 2مضغهج( 

 دینار طال 22استخوان بدون گوشت: د( 

 دینار طال  122گوشت آن را پوشانده: ه( 

 مسئله 
 اگر سقط جنین با مجوز شرعی باشد، بنابر احتیاط واجب باید دیه آن پرداخت شود.  الف(

ای دنیاایی اسات و د. بلکاه جریماهشوبا پرداخت دیه، گناه این عمل حرام پاك نمی ب(
 عذاب اخروی هم دارد. 

 باید دیه را کسی بپردازد که سقط و از بین بردن جنین مستند به او بوده است.  ج(
اگر پزشك معالج آمپول سقط به زن تزریق کرده باشد، چیزی برعهاده زن نیسات. اماا  مثال: 

شوهر چیزی را بادون آگااهی زن  اگر زن خودش آمپول زده یا دارویی خورده و یا مثال 
به او خورانده باشد یا ضربتی وارد کرده که موجب سقط شده، در این موارد دیه برعهده 

شاود. لاذا عامال مستقیم خواهد بود که به وار  بچه پرداخت می عامل بدون واسطه و
 سقط: 

                                                           
   خون بسته شده .1

  گوشت جویده شده .2
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 شود. مادر بچه دیه پرداخت می و به پدر پزشك یا دیگری است -یك
 شود.به پدر بچه دیه پرداخت می ستزن ا -دو
 شود. به مادر بچه دیه پرداخت می شوهر است -سه

 . تلقيح مصنوعي3

تلقیح مصنوعی به خودی خود ایراد ندارد؛ مگر آنکه مقدمه این کار، لمس یاا نظار حارام 
 (1277(و)1271باشد یا شوهر راضی نباشد. )

 نكته 

 شود. مجوز نگاه به عورت نمیصرف اینکه پزشك، جنس موافق است،  الف(
چه بیرون رحم و چه داخل آن، چاه از اساپرم -که باشد تلقیح مصنوعی به هر نحوی ب(

، رابطه مولود با دیگاران باه -شوهر و چه از اسپرم دیگری و چه از تخمك همسر یا دیگری
 شرح ذیل است:

 صاحب تخمك: مادر 

  صاحب اسپرم: پدر 

 صاحب تخمك نیست، باید احتیاط کند؛ یعنی نه خاود را  صاحب رحم)زن(: اگر خودش
 (1273محرم بچه بداند و نه با او حق ازدواج دارد. لذا باید حجاب را کامال  رعایت کند. )

اگار پسار  مولودبه همسر صاحب اسپرم باشد یا قبال  همسر او بوده،  ،اگر صاحب رحم ج(
باشد، در این حال شوهر این زن و اگر صاحب رحم، همان صاحب تخمك  استمحرم  ،است

که قبال  عمل زناشویی با این زن انجام داده یا بعدا  )که غیر از صاحب اسپرم است( در صورتی
انجام شود، به فرزند متولد شده )دختر( محرم خواهد باود و ایان دختار حکام ربیباه را دارد. 

ر ایجااد شاود و طباق هایش شایهمچنین اگر زن صاحب رحم به واسطه این نوزاد در سینه
 شود. احکام رضاع به بچه شیر دهد، مادر رضاعی او می

 . تغيير جنسيت4

این عمل، به خودی خود و برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان، ایراد ندارد. اما 
 (1272نباید مقدمات حرام یا مفسده داشته باشد )مثل لمس یا نظر حرام(. )
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رای الحاق فرد خنثا به زن یا مرد جایز است؛ به شرط آنکاه مقادمات انجام عمل جراحی ب مثال: 
 (1222آن حرام نباشد. )

 توضيح:

اگر حل نکردن مشکل جنسیت موجب مشقت زیاد یا خوف مریض شدن و ضرر به بدن  
شود، ایراد نادارد. در گردد، اگرچه تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام توسط پزشك می

 م است.غیر این صورت حرا
 

 تمرين 

 . آیا زن در جلوگیری از بارداری باید از شوهر اجازه بگیرد؟ شوهر از زن چطور؟1

 چیست؟ "جلوگیری از بارداری مستلزم لمس و نظر حرام نباشد". منظور از این جمله که 2

تواند به دلیل مشکالت اقتصادی و خانوادگی، همسر خاود را باه جلاوگیری از . آیا مرد می3
 ری وادار کند؟باردا

تواند برای حفظ آبرو سقط کند؟ )باا ایان . دختری که از عمل نامشروع باردار شده، آیا می1
 فرض که توبه کرده است( 

الخلقه است، حاق ساقط . اگر یقین کنیم جنین تشکیل شده، طبق نظر متخصصان ناقص1
 جنین وجود دارد؟

 ؟ا  قابل سقط استن دمیده شده، شرع. در چه صورت جنینی که روح در آ1

  .. حکم تلقیح مصنوعی را بیان کنید7
. اگر جنینی درون رحم همسر، اما از اسپرم مرد دیگر و تخمك زنی دیگر، ایجاد شود، پدر 2

 و مادر این جنین چه کسانی هستند؟

 اند؛ این کار دیه دارد؟ای را سقط کردهروزه 12. پدر و مادری با مجوز شرعی جنین 2
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 (1)پزشكي مسايل

 . تشريح ميت5

 تشریح جایز است. الف( غیر مسلمان

 های ذیل جایز است:در حالت ،اگر غیرمسلمان وجود ندارد ب( مسلمان

 باشد.نجات جان دیگری فقط از این راه مقدور  -یك

 .باشدکشف مطالب جدید پزشکی مورد نیاز جامعه منوط به این کار  -دو

رای جلاوگیری از بیمااری تهدیاد کنناده ماردم الزم دستیابی به اطالعاتی که ب -سه

 .باشداست، منوط به این کار 

 (1221. )باشدمنوط به این کار  ،کشف علت مرگی که مشکوك است -چهار

 لهمسئ 

چیز ارزشمند( از بدن میت مسلمان از طریق تشریح و قبل از  استخراج پالتین )یا هر الف(

 (1221. )شودامی به میت محسوب ناحتربه شرط آنکه بی ؛جایز است ،دفن

 تشریح جنین متعلق به مسلمان در حکم تشریح میت مسلمان است.  ب(

-( و باهددر پزشکی نیاز باشا ی)مثال  به استخوان باشدن نیاز اگر به نبش قبور مسلمانا ج(

 جایز است.  ،عالوه غیر مسلمان یافت نشود

 (. 1227(و)1222مرگ مغزی حکم مرگ را ندارد. ) د(

 . پيوند اعضا6

 حاکم باشد: برای جایز بودن پیوند اعضا شرایط عمومی ذیلباید 

 72درس 
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 دهنده یا گیرنده نداشته باشد. الف( ضرر قابل توجه برای بدن شخص هدیه

حفاظ اینکاه مگر  ؛مستلزم حرام دیگری مثل لمس یا نظر حرام و مفاسد دیگر نباشدب( 

 (1221ورت داشته باشد. )جان شخصی منوط به آن باشد یا برای درمان ضر

 عدم مرگ مغزي( انسان سالم( 

 شرایط باال حاکم باشد.باید 

 مرگ مغزي 

 باید: ،عالوه بر شرایط عمومی فوق

 ( .1222پیوند اعضاء موجب تسریع مرگ واقعی شخص نشود) 

 (1222مگر نجات جان مسلمانی منوط به آن باشد. ) ؛با اذن قبلی وی صورت گیرد 

 لهمسئ 

حتای بارای  ،ر پیوند عضو موجب تسریع مرگ واقعی فرد مبتال به مارگ مغازی شاوداگ

 این کار حرام است.  هم نجات جان دیگری

 ميّت 

یا با اذن قبلی میت در زمان حیات یا با اذن اولیای او پس از مارگ  باید پیوند اعضا الف(

 (1222ند. )کجان مسلمانی فقط از این راه نجات پیدا  اینکه مگر ؛انجام شود

حفظ جان مسلمانی فقط از اینکه مگر  ؛مثله یا هتك حرمت میّت محسوب نشودعرفا   ب(

 (1223این راه ممکن باشد. )

دیه ندارد  ،از بدن میت مسلمان با رضایت میت )قبل از مرگ( باشد برداشتن اعضااگر  ج(

 (1222(. )استدینار  12و الّا دیه دارد )مثال  قرنیه چشم 

 اعضای معمولی است.  همان حکم ، دریوند اعضای تناسلیحکم پ د(
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ی از بدن فرد دوم لتیام، جزئطوری که پس از پیوند و ابه ،ت تناسلی به دیگریپیوند آل (ه

اشکالی نخواهد داشت و از نظر الحاق فرزند به شاخص دوم  ،از نظر طهارت و نجاست ،شود

 ( 1222هم ایرادی ندارد. )

 . ختنه7

و اگر تا بعد از بلوغ به  استاجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره ختنه پسران و

 (  1321بر خود آنان واجب است که ختنه کنند. ) ،تأخیر بیفتد

 لهمسئ 

روی حشفه  ،ختنه پسران وقتی واجب است که مقداری از غالف که قطع آن واجب است

 (1321)قسمت انتهای آلت( وجود داشته باشد.  )

 تمرين 

 ؟داردشود،  این کار چه حکمی اگر با تشریح میت مسلمان نجات جان دیگری فراهم می .1

 آیا نیاز پزشکی موجب جواز نبش قبر مسلمان است؟ .2

 در چه صورتی برداشتن اعضا از میت مسلمان دیه دارد؟ .3

 پیوند قلب انجام داد؟ ،توان از شخص دچار مرگ مغزیدر چه شرایطی می .1

ه تنها راه نجاات برای نجات جان مسلمانی ک ،ز قلب فرد دچار مرگ مغزیتوان اآیا می .1

 استفاده کرد؟ او این کار است،

توان از در چه صورتی می ،ت با پیوند اعضای پدرش مخالفت کنداگر یکی از فرزندان می .1

 پیوند اعضای میّت برای استفاده پزشکی بهره برد؟

 شود؟  ت تناسلی چه نکاتی باید لحاظ در پیوند آل .7
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 72درس 

 

 

 (3)مسايل پزشكي

 آموزش پزشكي 

یادگیری یا معاینه پزشکی که همراه با لمس یا نظر حرام است )مثل نگاه به عورت، نگاه 

 به بدن نامحرم یا لمس آن( در صورتی جایز است که:

 .شته باشدراهی جز آن وجود ندا .1

 دانشجو در مقام یادگیری و تعلّم پزشکی مطمئن باشد که: .2

های مشابهی که در درمان آن نیازمند : با مراجعه بیماران با این نوع بیماری و بیماریاوال 

 شود. مواجه میچنین یادگیری است، 

 (1312) هاست. انیا : توانایی درمان مریض منوط به این اطالعات و یادگیری

 های قبلی رعایت شود. احکام نگاه کردن در بخشامکان  . در حد3

 لهمسئ 

اکتفا کنناد و زن  1قدر ضرورته در نگاه و لمس بپزشکان باید  ،در هنگام وضع حمل .1

تواند خود را بپوشاند تا حدّ ممکن واجب است خود را بپوشاند یاا هم اگر به هوش است و می

 (1311از کس دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.  )

                                                           
یعنی در تشخیص بیماری و درمان آن مجبور به لمس یا نظر باشاد و مسالّم اسات کاه باه مقادار  ،"و نظر ضرورت لمس"مراد از لفظ .1 

-1322-1222-1221. )دتوان به هدف رسید، باید به همان اکتفا کارمثال  اگر از طریق آیینه یا دستگاه یا با دستکش می ؛ضرورت باید اکتفا کرد

1323)  
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ردن و لماس توساط ناامحرم شود و نگاه کعمل جراحی زیبایی، درمان محسوب نمی. 2

ن باشاد و آکه برای درماان ساوختگی و مانناد مگر در مواردی ؛برای این منظور حرام است

 (       1321پزشك مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. )

طور که نگاه مرد به عاورت مارد حارام همان ، حرام است؛نگاه زن به عورت زن دیگر. 3

 ( 1312-1222-1227-1322د داشته باشد. )وجو 1ضرورت بند اینکه مگر  ؛است

 انیاا   ،در مقام معالجه در صورتی استمناء جایز است که اوال  درمان منوط به آن باشاد. 1

 (1321وسیله همسر این کار را انجام داد. )بهنتوان 

 تمرين 

 توانند از بدن مریض مرد استفاده کنند؟آیا بانوان برای آموزش پزشکی می .1

 شود و احکام معالجه را دارد؟ چرا؟احی زیبایی ضرورت محسوب میآیا عمل جر .2

مراکز برای پیشگیری از بیماری نیازمند اسپرم مرد هستند و لذا برخای اساتمنا برخی در  .3

 این کار چه حکمی دارد؟ ،کنندمی

ختنه پسران در چه صورتی واجب است؟ ختنه نکاردن چاه تاأ یری در صاحت اعماال  .1

 عبادی دارد؟

 در وقت زایمان به عورت زن حامله نگاه کند؟تواند زشك زن میپآیا  .1
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 تعليم وتعلم

 يادگيري مسايل شرعي مورد نياز 

در صورتی که یاد نگرفتن این مسائل منجر به ترك واجب یا ارتکاب حرام شود،  شخص 

 (1312کار خواهد بود. )اهگن

 سستي در تحصيل علم و تلف كردن وقت 

که از مزایای مدرسه یا تا وقتی، ن علوم مختلفو همه محصالدانشجویان  ،زاندانش آمو

در غیار ایان  .های درسی آن مؤسسه تبعیات کننادباید از برنامه ،مندنددانشگاه مربوطه بهره

 (1322.  )استکمك هزینه و سایر مزایا حرام  ،استفاده آنان از شهریه صورت

 :زن و مرد بدون حجاب اسالمي ورود به دانشگاه در شرايط اختالط 

لذا باه  .به دانشگاه اجتنااب کنند باید از رفتن ،نگاه حارام است یا همراه بااگر خوف گناه 

بار  .خودی خود رفتن به دانشگاه اشکال ندارد و بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب اسات

ه موجاب خاوف کا یهمچنین از اختالط کنند.مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداری 

 (1322.  )کننداجتناب نیز فتنه و فساد است 

 های دختر و پسر نیز حکم باال را دارد. خنده و شوخی بین همکالسی

 يادگيري علم توسط زنان از مردان 

 (1322اگر احکام پوشش و نگاه رعایت شود و خوف وقوع در گناه نباشد، جایز است.  )

 22درس 
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 كنندكه عقائد فاسد را ترويج ميهايي فرستادن فرزندان به مدرسه 

در  ،شاودهایی که بعضی از عقاید فاسد در آنها تادریس مایفرستادن فرزندان به مدرسه

وجود نداشته باشد و ترویج باطال هام نباشاد و خوفی که نسبت به عقاید دینی آنان صورتی

کال ندارد و در غیر کننده دوری کنند، اشآنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و فاسد و گمراه

 (1333این صورت جایز نیست. )

 رفتار متقابل استاد و شاگرد 

آموز حاق دانش ،کندشدت تنبیه ه ب دیگرانآموزی را در کالس در برابر معلمی دانشاگر 

نادارد و بار او واجاب  ،ای که شایسته مقام معلم نیستگونهمقابله به مثل و پاسخگویی را به

قانونی اقدام به صورت تواند ولی می .نظم کالس را رعایت کندو ، فظاست حرمت معلم را ح

 کند. 

آموز را حفظ کرده و آداب تعلایم که در برابر دیگران احترام دانشبر معلم نیز واجب است 

 (1331.  )کنداسالمی را رعایت 

 تحصيل برخي علوم  

اش در اعتقادات دینی که اطمینان دارد باعث تزلزلتحصیل فلسفه برای کسییادگیری و 

 (1321بلکه در بعضی موارد واجب است.  ) .اشکال ندارد ،شودنمی

 كننده و مطالعه و نگهداري آنهاي گمراهخريد و فروش برخي كتاب 

آن هام بارای  ؛گاویی و ردّ آنمگر برای پاساخ ؛و نگهداری این کتب حرام است معامله

شاود. از حاق منحارف نمای که مطمئن باشد و دکه قدرت علمی این کار را داشته باشکسی

 (1321(و)1332)
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 تمرين 

 .آیا یادگیری همه مسائل شرعی واجب است؟ توضیح دهید .1

شرعا   ،مند استآموزی که از مزایا و امکانات دانشگاه یا مدرسه بهرهآیا دانشجو یا دانش .2

 تواند از قوانین آن تبعیت نکند؟می

 اشکال دارد؟ همدانشجویان دختر و پسر با آیا صحبت کردن  .3

 آیا یادگیری قرآن توسط بانوان از استاد مرد اشکال دارد؟ .1

 داری کتاب سلمان رشدی چه حکمی دارد؟نگه .1
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 21درس 

 

 

 حقوق چاپ، تأليف وكارهاي هنري

 حكم تجديد چاپ كتاب يا مقاله:     

 داخل کشور: .1

طباق قارارداد واجاب اسات  یل نسخه اولدر ضمن تحو ،قراردادی وجود داشته الف(

 عمل شود. 

اجاازه گرفتاه  حق ناشر یا مؤلف رعایت شود و ،احتیاط واجببنابر قراردادی نبوده ب(

 شود. 

 (           1331) خارج است. تابع قرارداد بین ایران و خارج کشور .2

 لهمسئ 

 (1313( و)1312) ند.تاب و مقاالت را دارکاست، حکم کافزار و نوارهای نرم .1

تجدید چاپ توسط دیگاران در حالات  ،اگر مؤلّف حق تألیف خود را به ناشری بفروشد .2

 نه مؤلف آن.  ،احتیاط واجب با ناشر مربوطه است ( بنابرب -1)

مترجم یا هنرمند در ضمن قرارداد منعقده برای تحویل چاپ اول، دریافات  ،اگر مؤلف .3

به شرایط عمل کند و اگار شارطی  ناشر واجب است عدی شرط کند،های بغی را در چاپمبل

 ،های بعدی توسط ناشر نشاده باشاداند و در عین حال شرطی هم مبنی بر اجازه چاپنکرده

 (1332،1332باید اجازه مؤلف تأمین شود. ) ،احتیاط واجب بنابر
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 کاه حاق حق اجازه دادن در صورت مسافرت یا در دسترس نبودن مؤلف )یاا ناشاری .1

باه  ،شارعی او و در صاورت فاوت ( به وکیل او در این امور یا ولیالتألیف را کالّ مالك شده

 (1312) گردد.وار  منتقل می

ز همان احکاام تجدیاد چااپ را کپی کردن و افست از برخی صفحات تألیفات افراد نی .1

 (1311) دارد.

بایاد برداری نماود، درت به نسخهار یا کتاب و...  مباصاحب نواز اگر کسی بدون اجازه  .1

 هماین کاافی ن استفاده نکند وٱمحتوای نوار و...  را پاك کند یا از در صورت عدم اجازه او، 

 (1311رسانی به صاحب آن نیست. )الزم به اطالع و در صورت پاك کردن محتوا، است

 تمرين 

-مجاز به کپی ،افزار استی نرمکه دارا ديسيآیا نوار کاستی که در بازار وجود دارد یا . 1

 برداری و رایت آن هستیم؟

مؤلفی که از دنیا رفته است را به ور ه بپردازد یا اینکه التأْلیف آیا ناشر موظف است حق .2

 ای ندارد؟وظیفه

بارداری باودن هیچ شرطی مبنی بر غیر قابل نسخه آموزشی دیسیاگر در حین خرید  .3

 د؟ برداری کراز آن نسخه توانشده باشد آیا میآن ن

 کپی کردن چند صفحه از کتاب یك مؤلف مسلمان چه حکمی دارد؟ .1

 ؟ردتوان کپی کرا می Windowsبرنامه سیستم عامل  . 1

 برداری غیر مجاز از کتابی چه باید کرد؟نسخهدر صورت  -1
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 22درس

 

 

 

 هاي مذهبي و ملّيمناسبت ياحيا

 ي شرعييسرامديحه عزاداري و 

نکات زیر رعایت شود و الّا فعال حارام صاورت  ، الزم استاسم عزاداری و اعیاددر مر

 گرفته است:

شاود، مثال سوء استفاده دشمنان دین می که موجب تضعیف دین و. باید از کارهایی1

 (1111. )؛ حتی در خفاپرهیز کرد ،زنیقمه

 (1112(و)1112ضرر قابل توجه نداشته باشد. ). برای بدن 2

بزرگاان دیان یاا  و )علیهم السالم(غ گفتن و نسبت ناروا دادن به ساحت ائمهاز درو. 3

به حسب برداشت ماتکلم باشاد و  ، وبه زبان حال اینکه مگر ؛های دروغ پرهیز شودروضه

 (1111علم به خالف بودن آن نداشته باشد. )

 (1117(و)1112مزاحمت برای دیگران نگردد. ) موجب اذیت و. 1

یا مهیج  ،لعب که مناسب مجلس لهو وهمراه باشد قی حرام یا خواندنی با موسی نباید. 1

 شهوت است. 

مزاحمات بارای ایجااد مثال  ؛همراه با کار حرام دیگاری نباشاد ،عزاداری یا شادی. 1

 ( 1112) اران مسجدنمازگز

 خالف مقررات عمل نشود. . 7

 

 



 321 .................................................................................................................................رساله آموزشی..................

 لهمسئ 

موجاب تضاعیف ده یا گنااه و مستلزم مفس، خوانی مشتمل بر دروغاگر مراسم شبیه. 1

و ذکر مصاائب  و ارشاداز مجالس وعظ  ،جای آنهاما بهتر است ب .اشکال ندارد باشد،دین ن

 (1112بهره برد. ) )ع( حسینی

 ،های مناسب جزء مستحبات مؤکّاد اساتچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمان. اگر2

از مزاحمات  ،و یا تغییر جهت آنبا کم کردن صدای بلندگ ،ولی واجب است برگزارکنندگان

 (1117و آزار همسایگان بپرهیزند. )

هماان  از کهدر صورتی ،موجب مرگ شخص شود )ع(زدن در عزاداری ائمه. اگر قمه3

منجر باه فاوت او  اما در عین حال این کار را مرتکب شده و ،ابتدا خوف خطر جانی داشته

 (1111ه است، حکم خودکشی را دارد. )شد

 ل و هدایای مردمی به عزاداری:. اموا1

 داده شاده باشاداختیار کامل  ،به مسئول هیئت یا حسینیهدر نوع مصرف آن، ( الف

 شود.  در عزاداری مصرف می طبق اختیار تام

فقاط  ...(. هزیناه ماداح و ،( مورد مصرف مشخص شده باشد )مثال  هزینه چاایب

در  ،ودشامایو مصارف ن مانادمایقی باا و اگر اموالیهزینه شود طبق مورد مصرف باید 

 که اختیار تام در مصرف نداشته باشند:صورتی

رضايت بگيرند تا در  باید از صاحبان آنها اجازه و دسترسی به اهداکننده دارند -الف

 (4141(و)4141د.  )كننمصرف  دارند،نظر  كه مدیمورد

نکه یقین کند در مورد مگر آ ؛باید آن را صدقه دهد کننده ندارددسترسی به اهدا -ب

 مخصوصی راضی به مصرف است که در این صورت باید در همان مسیر صرف شود.
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 اعياد مذهبي وملّي 

 عيد غدير

اگرچه بهتر است و به احتیاط  .تواند در غیر عید غدیر هم خوانده شودعقد اخوت می. 1

 (1111تر است که در عید غدیر باشد. )نزدیك

 (1111الزم نیست خوانده شود. ) صیغه خاصی در اجرای عقد اخوت. 2

 عيد نوروز

شادی کردن در آن  بازدید و ولی دید و .روایت معتبری وجود ندارددرباره عید نوروز . 1

 (1111است. ) خوب ،گیرداز این جهت که صله رحم صورت می ایرادی ندارد و

ید رسیدن به  واب انجام به امباید  د شده،وار اذکاری که در مورد عید نوروز اعمال و. 2

 ( 1117که روایات مربوط به آن قطعی یا معتبر بوده باشد. )؛ نه اینشود

 حضور در مجلس معصيت 

 (1121حرام است. ) مجلس شراب .1

 مرد مجلس موسیقی حرام یا اختالط زن و .2

 مجلس غیبت                          .3

 ز است:با دو شرط جای 

حارام دیگاری موجاب ارتکااب یبت گوش داده نشود یاا به موسیقی حرام یا غالف( 

 .نشود

 (1122تأیید آن مجلس نباشد. ) ، نشانهحضور در مجلس مذکورب( 

 نكته 

نهای  نهی از منکر حاکم است، به معروف ودر هر کدام از این مجالس اگر شرایط امر  

 (1127(و)1122اگرچه با خروج از مجلس گناه باشد. ) است؛از منکر واجب 
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 تمرين 

 چه حکمی دارد؟ )ع( بدن در عزاداری اهل بیت لطمه زدن به صورت و .1

 بلند کردن صدای بلندگوهای هیئت عزاداری چه حکمی دارد؟ .2

 در عزاداری کردن در مساجد چه نکاتی شرعا  واجب است رعایت شود؟ .3

 در آن زمان؟)ع(  تر است یا عزاداری امام حسیننماز اول وقت مهم .1

 حکم قتل عمد را دارد؟ ،نی که موجب مرگ شوددزهدر چه صورت قم .1

 ها چگونه باید مصرف شود؟نذورات مردمی در عزاداری هدایا و .1

کادام مجلاس  ،خودی خاود حارام اساته یکی از مجالسی که صرف حضور در آن ب .7

 است؟

 آیا عید نوروز اعمال خاصی دارد؟ .2
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