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 عرض سالم خدمت دوستان گرامی

باشد. اگرچه در حال درس متون فقه یکی از دروس مهم از دوران کارشناسی تا دوره دکترای حقوق می

است اما به « شرح لمعه»کارشناسی ارشد، دکتری و قضاوت، کتاب از جمله  هاآزمونبسیاری از حاضر منبع 

نمایند. در درس متون فقه اگرچه را مطالعه می« رالروضهتحری»ب دلیل حجم باالی کتاب مذکور، داوطلبان کتا

ترجمه و متن عربی اهمیت بسیار دارد اما فهم و نیز استدالل ضرورت دارد به همان نحوی که دانشجوی حقوق 

در حال حاضر صرف دانستن و یاد گرفتن  ،و به عبارت دیگردنی نیاز به فهم و استدالل دارد در درس حقوق م

 کند.عربی کفایت نمی ترجمه

باشد. دو دلیل می الروضه(ترجمه کتاب دو جلدی تحریر) لیفقه استدالنوشته حاضر خالصه کتابِ 

در مباحث « حکم»اصلی برای نگارش این جزوه خالصه وجود داشت. نخست: اهمیت فهم و استدالل و دانستن 

گذارد در زمان نمیآن  م زیاد اصوالً کسی برایحقوقیِ فقه و دوم نیاز به تکرارِ ترجمه فارسی که به علت حج

از دانستن متن عربی بیشتر است. )یعنی بعد از توانا شدن در ترجمه عربی، آن  رسد اهمیتحالی که به نظر می

داشت تا کتاب مذکور را به صورتی آن  را بر مانکته این  تر است که متن فارسی را بهتر یاد بگیرد(.کسی موفق

 م. ینویسی کرده و در اختیار دانشجویان عزیز بگذارباشد خالصهتر حتراآن  که فهم

این جزوه الزم به ذکر است. نخست اینکه تمام مطالب مهم کتاب در این جزوه آورده مورد دو مطلب در 

وجود دارد ولی آن  در آزمونی الِنیست که اهمیت داشته یا احتمال سؤشده است و تقریباً هیچ مطلبی در کتاب 

ضروری حذف شده و بقیه مطالب وجود نداشته باشد؛ یعنی فقط یک سری مطالب و توضیحات غیر جزوهر این د

را « رهن تا ارث»است که این جزوه از آن  تری آورده شده است. مطلب دومتر و قابل فهمبه صورت خالصه

« ، عطیه، تجارت و دینقضا، شهادت، وقف»بحثِ  6گیرد و شامل مبحث را در بر می 32شود که شامل می

مندان قرار نویسی شده و در اختیار عالقهشود. در صورتی که فراغتی حاصل شود مباحث مذکور نیز خالصهنمی

  .گیردمی

هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی یا پیشنهاد خود را از طریق پست  این جزوه خالی از اشکال نیست؛

 به ما اطالع دهید. abedinrahimi@yahoo.comالکترونیکی 

 

 عابدین رحیمی پُردنجانی 
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 هنر
 دایمی بودن رهن شرط است. (1

تواند منوط به گذشت مدت زمانی اصل عقد رهن نباید موقت به زمان باشد اما تصرف مرتهن در رهن می (2

 دقیق معین کرد. طور بهکه زمان را باید  شود

 رهن بعد از قبول و قبض است.تسلط مرتهن بر  (3

 ز مال مورد رهن نگهداری کند.اتواند مرتهن یا ثالثی را وکیل کند که او مال را بفروشد یا راهن می (4

 تواند مال مورد رهن را به نفع مرتهن یا وراث مرتهن وصیت کند.راهن می (5

 ن است.جزءی از سبب لزوم عقد از سوی راه ،شود زیرا قبضرهن تنها با قبض کامل می (6

اگر قبل از به قبض دادن مال مورد رهن، راهن دیوانه شود یا فوت کند یا بیهوش شود یا رجوع نماید،  (7

 شود. اما فوت یا جنون مرتهن تاثیری در عقد ندارد.عقد رهن باطل می

 استمرار قبض مال مورد رهن شرط نیست به خاطر اصل عدم استمرار. (8

تبانی اقرار به قبض کرده و یا با تبانی بر قبض شهود گرفته، ادعای اگر راهن اقرار کند که با مواطات و  (9

اگر شهود بر اقرار راهن شهادت داده باشند. اما اگر شهود به خود قبض شهادت  ،شود میکذب او پذیرفته 

 زیرا این تکذیب شهود است. شود میداده باشند دیگر ادعای راهن پذیرفته ن

د از قبل در دست توان میمال  ا بعد از عقد رهن محقق شود والزم نیست قبض مال مورد رهن حتم  (11

مرتهن باشد و نهی در غیر عبادات مفسد عمل نیست و همچنین به اذن جدید در قبض و گذشتن 

 مقداری از زمان عقد برای قبض نیازی نیست و اصل عدم لزوم قبض جدید است.

د. چه مال منقول باشد یا غیر منقول. البته ورآباید اذن شریک در قبض را بدست  ،برای رهن مال مشاع  (11

 صرف تخلیه ملک موجب تصرف در مال شریک نیست.

ممکن باشد. آن  )پس رهن منفعت و دین صحیح نیست(. مملوک باشد. قبض شرایط رهن: عین باشد  (12

 .مترتب کرد(آن  )تا بتوان به رهن اطمینان کرد و فایده بر صحیح باشدآن  بیع

 ید.آوجود ندارد و تنها با تلف بدست میآن  ست چون امکان قبضرهن منفعت صحیح نی  (13

چه  آن وجود ندارد وآن  و در خارج امکان قبض رهن دین صحیح نیست چون دین موضوع کلی است  (14

 خود دین نیست. شود میبعد از وجود قبض 

 ت.در ذمه اسچه  آن تواند صحیح باشد مثل هبه کردناگر قبض شرط رهن نباشد، رهن دین می (15

اگر راهن یا مرتهن مسلمان باشد رهن شراب و خوک صحیح نیست حتی اگر مال را به دست کافر ذمی  (16

 به امانت بسپارند زیرا ید ودعی مثل ید مستودع است.

 رهن مال به صورت فضولی امکان دارد و منوط به اجازه مالک است.  (17



           ردنجانیعابدین رحیمی پُ                                                                                                             استداللی( فقه کتابِ )خالصهجزوه متون فقه          

5 
 

و عاریه دهنده  شود می پس عاریه عقد الزم .را به رهن بگذاردآن  توان مال را به عاریه داد تا گیرندهمی  (18

اگر مال بعد از به رهن گذاشتن تلف شد حتی و  تواند از عاریه رجوع کند تا رهن فسخ شوددیگر نمی

اموال مورد  و تلف قبل از رهن مثل سایر هن ضامن مثل یا قیمت روز تلف استبدون تفریط و تعدی، را

 داد.آن  هن را فروخت باید پول مال مورد عاریه را به صاحبره و و اگر مرتهن مال مورد عاری عاریه است

صلح کرده که ملک آن  با صاحبان (ع)رهن گذاشتن زمین خراجی و مفتوح العنوه و زمینی که امام  (19

 به تبع بنا و درخت صحیح است.نیز  ها آنمالیت دهند صحیح است. فروش  ها آنمسلمانان باشد و 

 بازگردد. عادتاًمگر اینکه  دارد چون قابل قبض نیستا امکان نرهن پرنده در هو (21

 رهن ماهی در اب باطل است مگر اینکه در جایی محصور و قابل مشاهده و عرفا قابل قبض باشند. (21

پس استیفای دین از روقف  نیستآن  رهن وقف صحیح نیست چون قابل فروش و برداشتن بدهی از (22

 ممکن نیست. مطلقاً

 جایز است.آن  را شرط ندانیم، رهنآن  برای قرار دادن بدل شود میقف واجب اگر در مواردی که فروش و (23

رهن مال در زمان خیار امکان دارد چون پول در در ذمه فروشنده ثابت شده اگرچه بیع هنوز مستقر  (24

 ثارآو صحت بیع منجر به ایجاد  زیرا با عقد مبیع منتقل شده است ،حتی در زمان خیار بایع است. نشده

 شود.میآن 

آن  باید فروش و به رهن گذاشتن پول شود میاگر بخواهیم مالی را به رهن بگذاریم که به سرعت فاسد  (25

اگر فروش یا و  را داردآن  در ضمن عقد رهن شرط شود. اگر راهن یا حاکم نفروختند مرتهن حق فروش

 شرط شده است.آن  عدم فروش مسکوت گذارده شود مثل این است که فروش

ها نیز در امور مالی آن  ین عقد رهن به عقل و بلوغ و رشد و اختیار است. جایزالتصرف بودناهلیت طرف (26

 شرط است.

د برای تامین نفقه طفل و قرض گرفتن مال طفل را رهن دهد. اگر فروش مال کودک توان میولی  (27

 واال ضامن است. ،نباشد و قرض هم متوقف بر رهن استعود( )اَ سودمندتر

 ض.استدانه یعنی قر (28

دیه بعد از استقرار جنایت یا  مثالًرهن بگیرد آن  د برتوان میاگرچه حق مرتهن بر ذمه راهن متزلزل باشد  (29

 قرض.

 رهن گرفت.  توان میبرای قرض یا ثمن مبیع یا دیه بعد از استقرار جنایت  (31

( رهن اگر دیه حال باشد یا پرداخت دیه به عهده خود جانی باشد مثل شبه عمد )نه به عهده عاقله (31

 گرفتن چه قبل از سر رسید و چه بعد از سر رسید جایز است. 

توان رهن گرفت چون مسئول پرداخت هنوز مشخص برای قتل خطای محض تنها بعد از سررسید می (32

 نیست.
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 توان رهن گرفت.میآن  برای هر قسط دین در زمان سررسید  (33

وان رهن گرفت زیرا در این زمان بر ذمه جاعل تبرای مال الجعاله بعد از عمل کردن به قرارداد جعاله می  (34

 .شود میو نه قبل یا در حین انجام عمل. زیرا با اتمام عمل مستحق دریافت  شود میمستقر 

رهن گرفتن جهت منفعت کسی که اجیر شده امکان ندارد زیرا منفعت مخصوص را تنها از همان شخص  (35

 .ودش میبا فوت او اجاره باطل و  طلب کرد توان میخاص 

رهن بگیرد. مثل رهن گرفتن برای دوختن پیراهن از آن  د برایتوان میاگر کسی ذمه دیگری را اجیر کند  (36

 سوی راهن یا ثالث.

 اگر راهن در عقد رهن مرتهن را وکیل کرد حق عزل او را ندارد زیرا از سوی راهن الزم است.  (37

به شرط است نه وجوب وفای به اثر شرط در ضمن عقد الزم جواز فسخ عقد در صورت عمل نکردن   (38

 شرط.

شرط شده بوده را آن  تواند بیعی که عقد رهن و وکالت دراگر راهن وکالت را فسخ کند مرتهن هم می (39

 فسخ کند.

تواند عین مرهونه را به خودش بفروشد و ایجاب و قبول را بر اگر مرتهن از سوی راهن وکیل باشد می (41

را به فرزند خود آن  دتوان مینیز و  حریدار اشاره نشده باشد عهده بگیرد. اگر به اوصاف خاصی برای

 بفروشد.

و  چه راهن مرده یا زنده باشد و چه ورشکسته باشد یا نه، مرتهن بر سایر طلبکاران در رهن مقدم است  (41

 .شود میاگر رهن کافی نبود به نسبت طلب خود وارد سایر طلبکاران 

ل مورد رهن را ندارند مگر اینکه مرتهن وکیل باشد که تنها او راهن و مرتهن حق فروش یا انتفاع از ما (42

 .تواند فقط مال را بفروشد و طلب خود را بردارد و نه کار دیگرمی

 اجاره داد. توان میاگر مال مورد رهن منفعتی داشته باشد تنها با توافق راهن و مرتهن  (43

 اگر مرتهن بپردازد زیرا او مالک است حتی ،هزینه های مال مورد رهن با رهن است (44

بدون اذن و  تواند با اذن راهن و به صورت معوض از رهن منتفع شود و باید عوض را بپردازدمرتهن می (45

 گیرد.نسبت به انتفاع و هزینه ها تقاص صورت میو  هم گناه کرده و باید عوض را بدهد

د که از انکار وراث راهن مرتهن در صورتی مستقال و بدون وکالت در فروش حق استیفا از رهن را دار (46

بترسد و بینه و شهودتی هم نداشته باشد. زیرا گفته وراث در عدم دین و عدم رهن با قسم مقدم است. 

 د بفروشد.توان میهمچنین اگر از انکار راهن بترسد بدون وکالت 

اگر و  ستاگر راهن یا مرتهن بدون اجازه از یکدیگر مال را بفروشد صحت بیع منوط به اجازه دیگری ا (47

شرط شود که  آن . مگرشود میراهن با اجازه یا اذن مرتهن بفروشد نسبت به عین مال و ثمن رهن باطل 
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. ولی اگر مرتهن با اجازه یا اذن راهن بفروشد دار مدتکه ثمن رهن قرار بگیرد. چه دین حال باشد یا 

 را ندارد.آن  رباشد تا سررسید حق تصرف د دار مدتاگر دین ماند و  میثمن رهن باقی 

اگر ثالثی ضامن راهن شود و مرتهن قبول کند یا مرتهن راهن را به دیگری حواله دهد یا مرتهن راهن را  (48

رهن داده شده اقاله شود، همه در حکم پرداخت دین هستند و رهن آن  ابراء نماید یا بیعی که به خاطر

 .شود میازاد 

 .ماند میمال در رهن باقی  اگر راهن قسمتی از دین خود را بپردازد، تمام (49

اگر راهن دین را پرداخت مال در دست مرتهن امانت مالکی است و او تکلیف بازگرداندن ندارد مگر با  (51

مال هم وثیقه و امانت بوده است پس هنگامی که مال و  مطالبه راهن. زیرا قبض با اجازه راهن بوده است

. اما با ابراءراهن بدون اطالع او، مرتهن باید مال را اندم میاز وثیقه بودن خارج شود همچنان امانت باقی 

 بازگرداند.

. زیرا شوند میاگر شرط شود که در سررسید دین، مال مورد رهن مبیع باشد، رهن )از ابتدا( و بیع باطل  (51

با قبض با این شرط، بعد و  د معلق باشدتوان میموقت به زمان کرد و اصل عقد بیع هم ن توان میرهن را ن

زیرا رهن فاسد است  باشد می. زیرا بیع فاسد است ولی قبل از سررسید ضامن نشود میز سررسید ضامن ا

علم و جهل هر دو یا یکی به و  و از انجا که رهن صحیح ضمان اور نیست رهن باطل هم ضمان اور نیست

 بطالن رهن و بیع هم تاثیری ندارد.

 ها آناصل رهن باقی می مانند مگر اینکه رهن نشدن نماءات منفصل ایجاد شده در دوران رهن به تبع  (52

 اخل در رهن هستند.دشرط شده باشد. ولی نماءات متصل 

. زیرا مقتضای لزوم عقد از سوی مرتهن این است و شود میحق الرهانه با مرگ مرتهن به وراث او منتقل  (53

ن دو اذن در تصرف داده زیرا در ای شوند میمال هم وثیقه دین است. اما با وکالت و وصیه منتقل ن

شود و مباشرت نیز شرط است مگر این که شرط شود که وکالت و وصیت بعد از مرگ وکیل و وصی با  می

 وارث یا شخص ثالثی باشد.

 و باید بر ثالثی موافقت کنند. ند از اینکه یکدیگر امین رهن باشند مخالفت کنند.توان میراهن و وراث  (54

ند از این که مال در دست مرتهن باقی بماند جلوگیری نمایند زیرا توان میاگر راهن فوت کند وراث او  (55

مرتهن مثل وکیل در قبضی بوده که با مرگ او وکالتش تمام شده است اگرچه این وکالت در ضمن عقد 

الزمی بوده باشد. مگر اینکه باقی مانده رهن در دست مرتهن بعد از مرگ راهن شرط شده باشد که در 

 هن در حکم وصی در حفظ مال است. )نه وکیل(این صورت مرت

 التلف را بدهد زیرا زمان انتقال به قیمت است. دی و تفریط ضامن است که قیمت یوممرتهن تنها با تع (56
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 حجر
 اسباب حجر: عدم بلوغ. جنون. ورشکستگی. سفه )عدم رشد(. مرض متصل به مرگ. (57

. معنای شود میر فاسق باشد اموالش به او داده و حتی اگ شود میاگر صغیر بالغ شود حجر از او برداشته  (58

 رشد در عرف هم همین است.

اقرار سفیه در امور مالی باطل است ولی در امور غیرمالی صحیح است حتی اگر موجب وجوب نفقه شود  (59

ولی نظر بهتر پرداخت نفقه از بیت المال است نه اموال صغیر. پس اقرار او به نسب و جنایت موجب 

 ا نفس صحیح استقصاص عضو ی

 حتی اگر مطابق افعال عقال و مناسب باشد. تصرفات سفیه در اموال صحیح نیست (61

تصرفات سفیه در موضوعاتی که متضمن پرداخت مال نیست صحیح است مثل طالق و ظهار و خلع اما  (61

 زیرا تصرف مالی است. شود میعوض خلع به خود او داده ن

 دیگران شود زیرا موجب تصرف در اموال خود او نیست. د در اجرای همه عقود وکیلتوان میسفیه  (62

و با شکستن سوگند باید روزه گرفتن را به عنوان کفاره انتخاب کند زیرا از  شود میسوگند سفیه منعقد  (63

تصرفات مالی ممنوع است. عهد و نذر هم مانند سوگند است. البته نذر و عهد و سوگند در صورتی منعقد 

مال نباشد واال صحیح نیستند پس سوگند یا نذر کردن صدقه دادن مال صحیح  اه آنکه متعلق  شوند می

ولی اگر مطلق  شان منوط به این است که متعین و مقید به زمان سفاهت باشند نیز منعقد نشدنو  نیست

 را صحیح دانست. ها آنبا حصول رشد  توان میباشند 

 حجر مجنون در تصرفات مالی و غیرمالی است. (64

عقد  ،دوآن  در صورت اختالفو  ر و جد، هر دو در والیت بر صغیر و مجنون مشترک هستندبا وجود پد (65

 سابق مقدم است.

 والیت با وصی است و سپس با حاکم. بعد از پدر و جد، (66

. واگر سابقه شود میوالیت بر سفیهی که سابقه رشد ندارد بر پدر و جد است و این والیت استصحاب  (67

بوده و سپس سفیه شده باشد والیت تنها با حاکم است زیرا والیت دیگران به رشد داشته و بالغ هم شده 

گردد مگر با دلیل که دلیلی هم وجود نمی سبب رشد از او برطرف شده بوده است که دیگر با سفه بر

ندارد اما حاکم والیت عامی دارد که نیاز به دلیل ندارد.)اگرچه در بعضی موارد مثل وجود پدر و جد 

 خورده است.(.تخصیص 

رایگان و غیر معوض باشد ممنوع است و به  طور بهاموالش اگر  سوم یکمریض از تصرف در بیش از  (68

 صورت معوض ممنوع نیست.
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حتی اگر حاکم حکم به جحر نکرده باشد. ولی حجر تنها با  شود میبا ظهور سفاهت حجر سفیه باطل  (69

رفتن سفاهت نیاز به بررسی و وجود امارات دارد حکم حاکم از بین از بین می رود زیرا تشخیص از بین 

 زیرا یک امر پنهانی است.

فان آنستم منهم "نظر قوی این است که ثبوت و رفع حجر منوط به نظر حاکم نباشند. به خاطر ایه  (71

 ."الرشد فادفعوا الیهم اموالهم

آن  صورت وجود عین مالاگر کسی با سفیه معامله کند و از سفاهت او خبر دارد معامله باطل است و در  (71

و در صورت تلف مال هیچ کس ضامن نیست زیرا به دست خود به خودش ضرر زده است.  گیرد میرا 

زیرا او  واگر از سفاهت وی خبر نداشته باشد چه عین مال موجود باشد یا نباشد وی حق رجوع دارد

 تقصیری نکرده است.

اره دهد نظر قوی این است که او سفیه را بر تلف مال اگر کسی مالی نزد سفیه امانت دهد یا عاریه یا اج (72

و اتالف هم بدون اذن از سوی سفیه  باشد میواجب آن  خود مسلط نکرده و مال امانتی است که حفظ

 سر زده است پس سفیه ضامن است.

 چه حج اصالتاو  از حج واجب ممنوع نیست چه هزینه سفر او از ماندنش بیشتر باشد یا نه مطلقاًسفیه  (73

. اما در شود میمخارج سفر به دست خود او داده ن ولیر قبل از سفاهت(. ذ)مانند ن واجب شده یا بالعرض

 صورتی به سفر مستحبی می رود که مخارج سفر با ماندن یکسان باشد.

 .باشد مید از قصاص گذشت کند زیرا یک امر مالی نتوان میسفیه  (74

 .دهند نمیح کند ولی مال را به خود او د به گرفتن مالی به جای قصاص صلتوان میسفیه  (75

 .شود مید از دیه گذشت نماید زیرا تصرف مالی محسوب توان میسفیه ن (76

 ضمان
-ضمان: التزام به پرداخت مال از سوی شخصی است که ذمه او نسبت به مالی مثل مالی که برای مضمون  (77

را تعهد به نفس است. با قید زی شود میکفالت خارج « مال». با قید باشد میعنه ضمانت نموده بری 

 .شود میحواله خارج « الذمه بری»

 .اهلیت ضامن شرط است (78

 له از سوی ضامن شرط نیست زیرا هدف پرداخت دین است. شناختن مضمون (79

کند شرط نیست. زیرا اصل صحت ضمان است و غرر منافاتی با علم ضامن به مقدار مالی که ضمانت می (81

 نیست. به شرطی که بعدا بتوان مقدار مال مورد ضمانت را تعیین کرد.  ضمان ندارد زیرا ضمان معاوضه
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شرط نیست. زیرا ضمان ایفای دین  عنه مضمونعلم )یعنی علم تفصیلی و کامل( ضامن به مدیون یعنی  (81

 از یکدیگر شرط است. له مضمونو  عنه مضمونتنها تشخیص و  در مورد هر مدیونی جایز استآن  است و

 جاب و قبول خاص نیازمند هستند.ای یغهصعقود الزم به  (82

که برای جدا کردن این دو باید متعلق ضمانت یعنی  شود میمطلق و عام شامل ضمانت هم  طور بهکفالت  (83

 ذکر گردد تا از کفالت به معنی خاص جدا گردد.« مال»

 عنه مونمضو رضایت مدیون اصلی یعنی  له مضموندر ضمانت ایجاب از سوی ضامن است و قبول از سوی  (84

 شرط نیست.

د به او مراجعه کند اگرچه اذن در پرداخت داده توان میاذن در ضمان نداده باشد ضامن ن عنه مضموناگر  (85

تنها چیزی که باعث انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن و  شود میباشد زیرا ضامن متبرع محسوب 

اذن در ضمان  من به مدیون مالک فقطشود اذن در ضمان است نه اذن در پرداخت. )برای رجوع ضامی

 است.(

اگر بیشتر از و  کند می پرداخته و مقدار دین رجوعچه  آن با وجود اذن در ضمان، ضامن به کمترین مقدار از (86

. حتی اگر گیرد میاگر کمتر پرداخت به مقدار پرداختی و  مقدار دین بپردازد نسبت به مازاد متبرع است

 ضامن ابراء یا صلح کند. مقدار زائد را بر له مضمون

تمام یا قسمتی از دین را به ضامن  له مضمونپرداخت،  له مضموناگر بعد از اینکه ضامن همه مال را به  (87

 مراجعه کند. عنه مضمونپرداخته به چه  آن د برای دریافت همهتوان میببخشد )هبه کند(، ضامن 

از میان قیمت کاال و مقدار حق )دین(، مبلغ کمتر د توان میضامن  له کاالیی داده باشداگر ضامن به مضمون (88

 را بگیرد.

 عرضاَ = متاعاَ = کاال  (89

ضامن باید تمکن مالی داشته باشد یعنی به جز مستثنیات دین چیز دیگری هم داشته باشد که دین را  (91

شته باشد اگر نسبت به اعسار او اگاهی ندا له هنگام ضمان از اعسار ضامن اگاه باشد وبپردازد. یا مضمون

 تواند عقد ضمان را فسخ کند.می

شرط نیست. پس اگر آن  مالئت و تمکن مالی ضامن تنها در ابتدای عقد ضمان شرط است و استمرار  (91

له حق فسخ ندارد زیرا در حین ایجاد عقد، شرط مالئت وجود داشته ضامن بعد از عقد معسر شود مضمون

 است.

کان استیفای دین از ضامن به هر دلیل دیگری، به عقد ضمان اعسار ضامن بعد از عقد ضمان و عدم ام (92

 .آورد میبوجود ن له مضمونضرری نمی رساند و حق فسخ برای 

   .در فقه= الزم است ضامن مالئت داشته باشد  (93

 در حقوق= الزم نیست ضامن مالئت داشته باشد.  (94
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شان برابر  دار، مدتدین مدت دار جایز است چه ضمان ودار از دین حال و دین مدتضمان حال و مدت (95

 باشد یا متفاوت زیرا اصل عدم شرط مساوی بودن زمان است.

مراجعه عنه  نومضم، ضامن به محض پرداخت دین به دار مدتاگر دین حال باشد، چه ضمان حال باشد یا  (96

  کند می

-رداخت دین می، ضامن تنها بعد از سررسید دین و پدار مدتاگر دین موجل باشد، چه ضمان حال باشد یا  (97

 عنه مراجعه کند.تواند به مضمون

جایز باشد یعنی بر ذمه ثابت شده باشد حتی اگر به آن  توان ضمانت کرد که گرفتن رهن برتنها از مالی می (98

 صورت متزلزل ثابت شده باشد.

زگرداند را باآن  اگر کسی در برابر مشتری )برای مشتری( ضمانت کند که در صورت نیاز به بازگزداندن ثمن (99

)چه ثمن معین )یعنی ضمان درک ثمن را بنماید(، ضمان الزام آور است حتی اگر بیع از اساس باطل باشد 

زه کند ولی اجازه ندهد که ااین که مال ثالثی فرخته شده و او بیع را اجازه نکند یا اج مثالًباشد یا نباشد( 

 حت، باطل باشد.بایع ثمن را قبض کند. یا اینکه بیع به دلیل نبودن شرط ص

را آن  اگر کسی در برابر مشتری )برای مشتری( ضمانت کند که در صورت نیاز به بازگزداندن ثمن (111

بازگرداند )یعنی ضمان درک ثمن را بنماید(، اگر از بین رفتن )بطالن( بیع مربوط به زمان بعد از عقد باشد 

فسخ به سبب خیار ضمان الزام آور نخواهد بود  بیع فسخ شود یا اقاله شود یا تلف مبیع قبل از قبض یا مثالً

 حین ضمان مشغول نبوده است. عنه مضمونزیرا ذمه 

زمین در به سود خریدار، نسبت به جایی که زمین متعلق به دیگری باشد و بنا و  ضمان درک از فروشنده (111

ن خسارت یا پرداخت درختانی را که خریدار در زمین ایجاد کرده و مالک تخریب کرده است و نیاز به جبرا

اجرت از سوی ضامن باشد صحیح است. فایده بحث این است که اگر مشتری حق رجوع ناشی از بیع را از 

 دست بدهد، حق رجوع ناشی از ضمان را دارد.

 حواله
 = ثالثعلیه محال محتال = طلبکار محیل= بدهکار (112

قول قوی تر این است و  دهکار استرا به محیل بآن  حواله: تعهد به پرداخت مال از سوی کسی که مثل (113

 که به دلیل اصاله الصحه حواله به کسی هم که بدهکار نیست جایز است.

در حواله رضایت سه طرف شرط است. اما از آنجا که محیل محتال را قائم مقام خود در قبض مال  (114

 را شرط ندانست. علیه محالرضایت  توان مینظر شهید ثانی این است که  کند می
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-)ثالث( می علیه محالعقد الزم است و مثل ضمان باعث انتقال مال از ذمه محیل )بدهکار( به ذمه  حواله (115

 .شود می الذمه بریمحیل به مجرد حواله خود بخود و  شود

 حواله ادای دین نیست بلکه تنها نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگر است. (116

واجب است چه  آن بر محتال واجب نیست زیران آ اگر محیل محتال را به فرد ثروتمندی حواله دهد قبول (117

 ادای دین است و حواله ادای دین نیست. بلکه تنها نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگر است.

در حین عقد حواله معسر بوده محتال حق فسخ عقد حواله را دارد. چه  علیه محالاگر معلوم شود که  (118

 قبل از فسخ قادر به پرداخت شود یا نشود. علیه محالتمکن مالی وی شرط شده باشد یا نشده باشد و چه 

در حین عقد حواله معسر بوده محتال حق فسخ عقد حواله را دارد حتی اگر  علیه محالاگر معلوم شود که  (119

قبل از فسخ قادر به پرداخت شود اگرچه ضرر منتفی شود. زیرا جواز فسخ عقد استصحاب  علیه محال

 .شود می

عقد حواله دارای توانایی مالی بوده و بعد از عقد معسر شود، محتال حق فسخ عقد  در حین علیه محالاگر  (111

 حواله را ندارد زیرا شرط صحت حواله موجود بوده است.

محتالل را بر ثالثی و او بر شخص دیگری حواله  علیه محالترامی )توالی( در حواله صحیح است. یعنی  (111

 .شود میقبلی بری  علیه محالدهد. در این صورت ذمه 

به محیل قبلی حواله دهد. در هر  علیه محالدر حواله، دور )یعنی بازگرداندن حواله( صحیح است. یعنی  (112

 .کند میفرق  علیه محالصورت محتال یک نفر است و فقط 

 در حواله و ضمان توالی و دور صحیح است. (113

در ذمه چه  آن جاییحواله به غیر جنس دین صحیح است چه حواله را استیفای دین بدانیم یا جاب (114

 است.  علیه محال

 است.  علیه محالدر ذمه چه  آن اعتیاضا= جابجایی (115

دو آن  د او را به دینی که از دو نفر دارد حواله دهد و هر یک ازتوان میکسی که به یک نفر بدهکار است  (116

 ند ضامن یک دیگر شوند.توان مینفر 

 دیگر شوند.ند ضامن یک توان میدو نفر آن  متکافلین= هر یک از (117

 .شود مینظر فقهای امامیه این است که حواله باعث نقل ذمه به ذمه  (118

در برابر محیل  علیه محالاز دین محیل است و ظاهر این است که  علیه محالاصل برائت ذمه  (119

خورد که مدیون نیست و به  قسم می هعلی محالو  است. در صورت تعارض، اصل مقدم است الذمه مشغول

 .کند یممحیل مراجعه 

 توان با لفظ ضمان منعقد کرد.حواله را می (121
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 کفالت
 هر وقت که مکفول له بخواهد. کفالت: تعهد به نفس است یعنی التزام به حاضر کردن مکفول (121

 در عقد کفالت رضایت کفیل و مکفول له شرط است. نه مکفول (122

 کفالت عقد الزم است. (123

 ایجاد شود. دار مدتد به صورت حال یا توان میکفالت  (124

 د به صورت حال ایجاد شود چون حضور حق شرعی است که منافاتی با سررسید ندارد.توان میکفالت  (125

له به مکفول . کامل یعنی مانعی در دسترسی مکفولشود میکامل بری  طور بهکفیل با تحویل مکفول  (126

 نباشد.

یم در غیر مکان و با تسل آید میبه عمل  در صورت اطالق، تحویل مکفول در شهری که عقد منعقد شده (127

 ، تحویل گرفتن واجب نیست اگرچه ضرر منتفی باشد.شده معین

 در صورتی که کفالت حال باشد، هر موقع که مکفول له بخواهد باید مکفول تحویل داده شود. (128

و در صورت عدم  دهد میرا تحویل کاکم آن  اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری کند، کفیل (129

 گیرد.له میادل در مورد تحویل و امتناع مکفولامکان دو شاهد ع

به عهده اوست را چه  آن د از حاکم درخواست کند که او را حبس کند یاتوان میله با امتناع کفیل، مکفول (131

وجود دارد مثل دین، و در صورتی که غیرممکن باشد مثل قصاص و زوجیت آن  بپردازد، اگر امکان پرداخت

د او را توان می، و برای احضار هم حاکم شود میکفیل ملزم به احزار مکفول  یا جرم موجب حد و تعزیر،

مجازات کند. اگر کفیل قدرت به تسلیم نداشت اگر حق ادعایی بدل داشت مثل دیه قتل یا مهرالمثل زن، 

 بدل را میدهد.

مکفول پرداخته به  اگر کفیل، مکفول را احضار نکرد و مالی که به عهده او بود را پرداخت کرد، اگر با اذن (131

 د رجوع کند.توان می. همچنین اگر بدون اذن وی بپردازد ولی کفالتش با اذن بوده است کند میاو مراجعه 

 فرق کفالت و ضمانت: (132 

در کفالت اگر کفیل اذن در پرداخت داشته باشد هرچند بدون اذن کفالت کرده باشد الف: 

گیرد و کفیل در اصل به مال تعلق نمی امکان مراجعه به مکفول را دارد. زیرا کفالت در

  استآن  اذن در کفالت اذن در لوازمو  ارتباط با مال در حکم اجنبی است

در حالی که کسی که در ضمانت تنها اذن در پرداخت داشته ولی اذن در ضمانت ب: 

پس اذن در  شود مینداشته حق مراجعه ندارد زیرا با ضمانت مال به ذمه ضامن منتقل 

دیگر بری شده و دینی بر عهده ندارد که اذن در  عنه مضمونت سودی ندارد چون پرداخ
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به ضامن دهد یعنی اذن در پرداخت از سوی شخص غیرمدیون به مدیون آن  پرداخت

 است. پس تنها در صورتی حق مراجعه دارد که اذن در ضمانت هم داشته باشد.

ی مشروط به شرطی محتمل الوقوع )متوقعٍ( یا صفتی اگر کفالت یا ضمانت یا حواله یا هر عقد الزم دیگر (133

 قطعی الحصول )مترقبهٍ( شود کفالت باطل است.

اتفاق افتاده در چه  آن )یعنی شود میهرگاه کسی به زور مدیون را از دست دائن رها سازد کفالت محقق  (134

صورت پرداخت دین بدون اذن حکم کفالت است( و باید او را احضار یا اگر امکان دارد دین او را بپردازد.و در 

 حق رجوع ندارد. زیرا فراری دادن مدیون اقتضای رجوع به او را ندارد.

در قتل عمد یا غیرعمد، کفیل باید مکفول را احضار کند در غیر این صورا دیه را باید بپردازد ولی در قتل  (135

اگر بعدا ولی دم به و  ندارد زیرا قصاص بر غیر مباشر امکان شود میعمد از کفیل یا فراری دهنده قصاص ن

قاتل دسترسی پیدا کرد باید دیه را به فراری دهنده که دیه را پرداخت کرده بپردازد حتی اگر نخواهد از 

قاتل قصاص کند. زیرا فراری دهنده مثل حایلی میان ولی دم و قاتل بوده که از بین رفته و عدم قصاص هم 

 به اختیار ولی دم است.

و کفیل هم به  کند میا از دست کفیل فراری دهد، طلبکار یا ولی دم به کفیل مراجعه اگر کسی مکفول ر (136

 فراری دهنده حق رجوع دارد.

اگر مکفول غایب باشد و مکان او نیز معلوم باشد به اندازه یک رفت و برگشت  دار مدتدر کفالت حال یا  (137

اگر مکان و  شود میت کفیل حبس و الزام بعد از این مدو  تا او را احضار کند شود میبه کفیل مهلت داده 

مکفول نامعلوم باشد کفیل تکلیفی به احضار ندارد زیرا امکان احضار وجود ندارد و چیزی هم بر عهده او 

باشد زیرا او مالی را ضمانت نکرده بوده است و در حال حاضر هم کوتاهی و تقصیری در احضار مکفول نمی

 نکرده است.

-گوید تو در هنگام کفالت حقی بر مکفول نداشتی پس من ملزم به احضار او نمیاگر کفیل به مکفول ب (138

زیرا بازگشت ادعا به صحت و بطالن کفالت است پس قول مدعی صحت  باشد میله مقدم باشم، قول مکفول

 مقدم است و مکفول له قسم می خورد. 

ول دین تو را پرداخت کرده است قول اگر کفیل به مکفول له بگوید تو مدیون را ابراء کردی یا بگوید مکف (139

 زیرا اصل بقای دین سابق است. شود میمکفول له مقدم 

اگر کفیل بگوید که مکفول دینی ندارد و مکفول له قسم بخورد که بر مکفول دینی دارد و کفیل مکفول  (141

فی نیست زیرا له خورده بود کارا حاضر کند و مکفول هم ادعا کند که دینی ندارد، سوگندی که قبال مکفول

له سوگند سوگند سابق برای این بود که کفالت ثابت شود. پس باید سوگند دیگری یاد کند. حال اگر مکفول

ولی مال همچنان باقی است و  شود میرد کرد و کفیل قسم خورد، از عقد کفالت بری  کفیلیاد نکرد و به 

 .شود میبا قسم شخصی، فرد دیگری بری نمشغول است. زیرا دو دعوا اتفاق افتاده و آن  ذمه مکفول به
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اگر دو نفر از یک نفر را کفالت کنند تحویل کامل از یک نفر کافی است و حتی با فرار مکفول، کفیل دوم  (141

. تسلیم کننده نیز الزم نیست قصد کند که از طرف خود و دیگری مکفول را شود میملزم به احضار او ن

 تسلیم کند.

با هم تحویل دهد. زیرا عقد  ها آندو نفر کفالت کند باید او را به هر دوی  اگر شخصی یک نفر را برای (142

 جداگانه کفالت کند. طور بهواحد در این جا به منزله دو عقد است و مانند موردی است که برای هر شخص 

که یک نفس بوده از بین رفته آن  زیرا موضوع شود میاگر مکفول قبل از تحویل فوت کند کفالت باطل  (143

ست مگر در شهادت بر شخص مکفول )در جایی که او مالی را تلف کرده یا معامله ای کرده و هویت او را ا

 شناسد ولی صورت او را ی شناسد، ( اگر جنازه مکفول تغییر نکرده باشد. پس نبش قبر حرام نیست.نمی

 صلح
 صلح عقد الزم است. (144

یز )امکان پذیر( است چه نزاعی در بین باشد یا نه. صلح در مورد حقی که مورد اقرار یا انکار واقع شده جا (145

 مگر اینکه حاللی را حرام یا حرامی را حالل کند.

 شرایط صلح: بلوغ. رشد. جایزالتصرف بودن (146

 صلح: هو اصلٌ فی نفسه: صلح خود عقد مستقلی است زیرا اصل بر عدم فرع بودن عقد است. (147

 صحیح است.طلب صلح اقرار نیست زیرا صلح با اقرار و انکار  (148

اصل سرمایه و دیگری بقیه مال را بردارد، خواه  ها آناگر دو شریک بر این موضوع صلح کنند که یکی از  (149

ای سود باشد یا زیان، صحیح است اگر این صلح در هنگام برهم زدن عقد شرکت صورت گیرد تا اگر زیاده

شد به منزله ابراء شریک دیگر  نصیب یکی شد به منزله هبه از طرف دیگری و اگر هم خسارت نصیب او

 محسوب شود.

اگر دو شریک بر این موضوع صلح کنند که شرکت باقی باشد ولی سود و زیان تنها متعلق به یکی باشد  (151

 اشکال دارد زیرا خالف مقتضای شرکت است.

همجنس  ردو یا هم جنس یا غیآن  صلح بر هر یک از عین و منفعت در برابر چیزی مانند هر یک از (151

اجاره را  یح است زیرا اگر صلح همان اثر بیع را داشته باشد صلح بر عین صحیح است و اگر همان اثرصح

داشته باشد صلح بر منفعت صحیح است و جواز صلح بر مالی همجنس یا غیر همجنس، فرع بر جایز 

 بودن صلح است. همچنین اصل صحت است.

 حق شفعه قابل صلح است. (152
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ی که در برابر مالی دیگر مورد صلح قرار گرفته بوده متعلق حق دیگری اگر معلوم شود که عین معین (153

آن  است، صلح ) مثل بیع ( باطل است و اگر حق غیر به عوضی که مال کلی بوده تعلق بگیرد به بدل

د عقد صلح توان میاگر معلوم شود که عوضی که عین معین بوده معیوب است طرف دیگر و  شودرجوع می

اگر مغبون شده بوده او حق فسخ صلح را به سبب خیار غبن و  ال را به همراه ارش بگیردرا فسخ کند یا م

 دارد.

در صلح بر طال و نقره قبض در مجلس عقد ضروری نیست زیرا صَرف به بیع اختصاص دارد و صلح نیز  (154

 عقد مستقلی است. )اگرچه از جهت ربا از هر دو از یک جنس باشند معامله ربوی خواهد بود(.

 لح به کمتر یا بیشتر از قیمت مال صحیح است.ص (155

اگر کسی که منکر مالکیت شخص دیگری بر خانه ای است با سکونت او در مدت معینی صلح کند این  (156

اگر ابتدا به مالکیت او اقرار سپس با او در مورد سکونت او  و صلح صحیح است و فایده عاریه را هم دارد.

و در هر دو حال نیز حق رجوع ندارد. زیرا صلح عقد الزم است و فرع در خانه صلح کند نیز صحیح است 

 عقود دیگر نیست.

اگر در دست دو نفر دو درهم باشد و یکی ادعای هر دو درهم را کند و دیگری مدعی یک درهم باشد  (157

 زیرا او ادعا دارد که یکی از درهم ها به دیگری تعلق دارد. رسد میبه نفر دوم نصف درهم 

به شرطی که  ،ریختن اب بر بام یا حیاط مورد صلح یا عوض صلح قرار داد. همچنین توان میرا بیاری آ  (158

 ب جریان می یابد مشخص باشد.آمکانی که 

ف کنند، صاحب طبقه پایین قسم اگر صاحب طبقه باال و پایین در مالکیت دیوار طبقه پایین اختال (159

 خورد زیرا دیوار جزئی از خانه است. می

که مشارکت میان دو نفر در موضوع راه نداشته باشد و صرفا حقی باشد که  شود میدی زده قرعه در مور (161

 است. یک نفر کدامآن  به یک نفر تعلق داشته باشد و نمی دانیم

را گرفته در مالکیت با هم اختالف پیدا کنند، قول سواره مقدم آن  سواره بر حیوان و کسی که افساراگر  (161

 صرفش شدیدتر است.است زیرا یدش قوی تر و ت

در دست کسی است اختالف کنند، حق هر دو در آن  اگر دو نفر در مورد مالکیت لباسی که بیشتر (162

 تر است. اگر یکی پوشیده، ید او قویو  لباس یکسان است. زیرا در اشتراک ید یکسان هستند
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 شرکت
ر به صورت غیر قابل سبب شرکت چهار مورد است: ارث. عقد. حیازت یکباره. امیختن اموال چند نف (163

 تشخیص.

مثل شرکت در اجاره، و گاهی  باشد میشرکت گاهی عینی است یعنی در عین، و گاهی در منفعت  (164

 مثل شرکت در شفعه و خیار و رهن باشد میشرکت در حق 

 شراکت در شفعه امکان پذیر است. (165

 ت.شرکت عنان )مَرکَب( یا شرکت اموال تنها شرکت دارای اعتبار نزد امامیه اس (166

و آن  مساوی بودن اختیارات شرکا در فسخ، تصرف در ،علت نامیدن شرکت اموال به شرکت عنان (167

 استحقاق سود و زیان است.

 شرکت اعمال و مفاوضه و وجوه معتبر نیستند. (168

شرکت اعمال یعنی دو نفر قرارداد ببندند مبنی بر این که هر یک به تنهایی کار کند ولی در حاصل  (169

از نظر اندازه و نوع برابر باشد یا نه یا از یک جهت برابر و از جهت دیگر متفاوت  ها آنکار شریک باشند. خواه 

 مال مباح تالش کنند. آوردنخواه با سرمایه خودشان کار کنند یا در بدست و  باشد

علت بطالن شرکت اعمال این است که شرکا دو نفر هستند و کارشان هم از یکدیگر متمایز است پس  (171

 .گیرد میس به خودش تعلق نفع هر ک

د و سود آوردنشرکت مفاوضه یعنی دو یا چند نفر در عقدی لفظی با هم شریک شوند که هر چه بدست  (171

که همانند چیزی  شود میحاصل و خسارت ایجاد شده برای هر دو باشد. پس هر یک در برابر دیگری متعهد 

و قیمت مال تلف شده  ضمان ناشی از غصب ارش جنایت و مثالًکه او به عهده دارد را بر عهده بگیرد 

چه  آن وغرامت ضمانت و کفالت و در عوض از طرف مقابل ارث ببرد یا دفینه ای که طرف دیگر پیدا میکند و

 را با او تقسیم کند. آورد میدر تجارت بدست 

ک شوند که با . دو فرد ابرومند و معتبر که سرمایه ای ندارند با عقد لفظی با هم شری1شرکت وجوه یعنی  (172

را  آن ثمن کلی ) فی الذمه ( چیزهایی را بخرند و هر مالی که هر کدام خریدند بینشان مشترک باشد. سپس

به را  آن . یا فرد معتبری چیزی بخرد و فروش2بفروشند و پولش را بدهند و سود اصل شده را تقسیم کنند. 

د معتبر بی سرمایه با فرد گمنام سرمایه دار شریک . یا فر3فرد گمنامی بسپارد و سود به هر دو تعلق یابد. 

شود تا فرد معتبر با سرمایه دیگری کار کند بدون این که سرمایه را به فرد معتبر بدهد یعنی در دست خود 

. یا اینکه فرد معتبر سرمایه فرد گمنام را با سودش بفروشد 4فرد گمنام باشد و سود حاصله را تقسیم کنند. 

 را بردارد. و بخشی از سود

 است.« به نسبت سرمایه»در شرکت عنان مالک تقسیم سود و زیان  (173
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اگر شرکا شرط کنند که در صورت تساوی سرمایه، سود متفاوتی ببرند یا در صورت مساوی نبودن  (174

 .شود میهم باطل  )یعنی اذن در تصرف( شرکتآن  باطل است و به تبع شرطسرمایه سود یکسانی ببرند 

 . علت بطالنشود میحتی اگر شرط کنند سود به نسبت سرمایه تقسیم و  (شوند میطل )شرط و شرکت با

بدون عوض بوده است و این زیادی در ضمن عقد معاوضی  گیرد میاست که اضافه سودی که هر شریک آن 

ای هم وجود ندارد تا موجب تملک زیادتی گردد. هبهو  دیگری شرط نشده است تا به عوض ضمیمه شود

 کار بیشتری بکند اشکالی ندارد. برد میاگر کسی که سود بیشتری البته 

د در مال مشترک تصرف کند مگر به اذن تمام شرکاء به خاطر قبح عقلی و شرعی توان میهیچ شریکی ن (175

 تصرف در مال غیر.

و تنها در این  شود میشرکت نامیده  شود میعقدی که موجب جواز تصرف مالکین در مال مشترک  (176

 .شود میشرکت یکی از عقود است و متصف به صحت و فساد  معناست که

شریک نسبت به مالی که مشترک و در دست اوست و ماذون هم باشد امین است و تنها با تعدی و تفریط  (177

 ضامن است.

اگرچه سبب تلف آشکار باشد مثل اتش  شود میسوگند امین ) شریک ( در تلف مال مشترک پذیرفته  (178

سرقت هم مورد  مثالًامکان اقامه بینه وجود دارد. اما ادعای تلف به سبب امر مخفی سوزی و غرق شدن. زیرا 

 قبول است.

پول آن  نصف( پول را بگیرد، هر دو در مثالًقسمتی ) ها آناگر دو شریک یک مال را بفروشند و یکی از  (179

مجبور نیست که  است. ولی شریکی که چیزی نگرفته ها آنشریک هستند. زیرا هر جزء از ثمن مشترک بین 

ثمن شراکت کند بلکه مخیر است از خریدار کاال )بدهکار( بقیه پول یعنی سهم خود را مطالبه  مقدارآن  در

با شریک دیگر شراکت کند و قبل از انتخاب یکی از این دو، شریک که پول گرفته قبض فضولی  کند یا اینکه

در صورت رد یا اجازه، قابض ضمان ید و  شود میآن  کرده است که اگر اجازه کرد مالک عین سهم و منفعت

 دارد.

-اگر شریک ادعا کند چیری را که خریده برای خود خریده یا برای هردویشان خریده است سوگند می (181

صرف و  اگاه تر استآن  . زیرا بازگشت ادعای وی به قصد اوست که خود او بهشود میادعایش پذیرفته  خورد

است  با اینکه قصد از امور باطنیو  د تعیین کننده تصرف او باشدتوان میاو ن شریک بودن بدون توجه به قصد

 علت لزوم قسم این است که ممکن است که شریک دیگر به واسطه اقرار از واقعیت اگاه باشد.

 مضاربه
 مضاربه نسبت به دو طرف عقد جایز است. (181
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 کار کند.آن  باآن  از سود در برابر سهم معینی مضاربه یعنی کسی به دیگری مالی بدهد تا او (182

 کند.آن  به هر لفظی است که داللت برآن  از لوازم جایز بودن هر عقدی، وقوع (183

با شرط لزوم یا و  در مضاربه شرط لزوم یا شرط مدت باطل است یعنی وفای به این شرط واجب نیست (184

 .شود میاستصحاب آن  . بلکه در طول مدت جایز است و جوازشود میمدت الزم ن

در مال تصرف کرد مگر به اذن  توان میده شرط مدت کردن در عقد مضاربه این است که بعد از مدت نفای (185

همچنین اگر تنها بعضی از انواع خرید یا فروش .تصرف تابع اذن است و اذن هم از بین رفته است جدید زیرا

 اقدام کند. نوع از خرید یا فروش هاآن  د بهتوان میاز مدت تنها ن د شوند، بعددار مدتها 

 با هم برابرند.آن  شرط صحت و مدت از نظر صحیح بودن عقد و عدم لزوم (186

مشهور فقها شرط لزوم کردن در عقد مضاربه را باطل و مبطل می دانند. زیرا خالف مقتضای عقد است.  (187

اما شرط مدت کردن این چنین نیست. زیرا بازگشت شرط مدت به مشروط کردن تصرف به زمانی معین 

 این خالف مقتضای عقد نیست. است و

د عامل را در هرتصرفی و معامله ای آزاد بگذارد یا عامل را در تصرفات خود در عقد مضاربه توان میمالک  (188

مالک شرط کرده بسنده میکند واال ضامن است و معامله فضولی چه  آن مشروط و مقید کند. اگر مقید کرد به

 .شود میسودی عاید شد، طبق شرط تقسیم  است. ولی اگر خارج از اذن تصرفاتی کرد و

نیازمند است را از اصل سرمایه بر می دارد مگر این آن  عامل در عقد مضاربه تمام هزینه های سفر که به (189

 .باشد می« تبرع محض»که شرط شود که از اصل مال برندارد و به هزینه خود عامل باشد و اگر بعدا اذن داد 

نیازمند است را از اصل مال و سرمایه بر می دارد.)و آن  نه های سفر که بهعامل در عقد مضاربه تمام هزی (191

د مقدار توان میهم تاکید است(. پس با اسراف از جیب خود می پردازد و اگر خیلی کم هزینه کند نآن  شرط

 اضافه را پس بگیرد.

بخرد واال معامله فضولی المثل یا کمتر عامل در عقد مضاربه باید به صورت نقد و به پول رایج و به ثمن (191

 .شود میاست و با عدم اجازه مالک معامله باطل است. اطالق هم بر معامله متعارف حمل 

عامل در عقد مضاربه باید به عین مال بخرد نه بر ذمه. مگر با اجازه یا اذن. پس اگر در ذمه خرید و نه در  (192

. اگر در لفظ اشاره به مالک کند شود میواقع  لفظ و نه در نیت نامی از مالک نبرد، معامله برای خود عامل

معامله فضولی است و اگر در نیت اشاره به مالک کند بر حسب ظاهر معامله برای مالک است و باطنا موقوف 

 به اجازه مالک است.

مضاربه تنها با درهم و دینار صحیح است و با کاال )عروض( و پول مسکوکی که از جنس طال و نقره  (193

 فرقی هم بین معین و مشاع نیست.و  .. صحیح نیست.و دین و نیست )فلوس(

داده شود نه اجرت. زیرا مضاربه عقدی  شده معیندر عقد مضاربه با شرط کردن، باید به عامل سهم  (194

 الزام اور است.آن  صحیح است و مقتضای
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و او  ماند میبا تعدی و تفریط هم عقد باقی و  عامل در عقد مضاربه امین است مگر با تعدی و تفریط (195

 .باشد میاگرچه ضامن مال هم  باشد میمستحق سودی که شرط شده 

عمل خود تا  المثل اجرتاگر مالک عقد مضاربه را فسخ کند و سودی حاصل نشده باشد عامل مستحق  (196

 .برد میزمان فسخ است و اگر سودی بدست امده سهم خود را از سود 

 = تبدیل کاال به پول نقد هانضاف (197

 د از عامل تبدیل کاال به پول نقد را بخواهد.توان میعقد مضاربه را فسخ کند ناگر مالک  (198

)مرگ و حجر و  کند میرا باطل  چیزی که عقد جایز مثالًاگر مضاربه بدون استناد به مالک منفسخ شود  (199

 جنون مالک( یا انفساخ از ناحیه عامل باشد، عامل مستحق چیزی نیست و تنها اگر سودی حاصل شده بوده

 .برد میسهم خود را از سود 

در عقد مضاربه در میزان سرمایه قول عامل مقدم است. زیرا او منکر زاید است و اصل هم عدم زیادتی  (211

 است.

 در عقد مضاربه در میزان سود قول عامل مقدم است زیرا او امین است. (211

 .کند میده هم کفایت ن)طبق قول قویتر( مشاهو  در عقد مضاربه در حین عقد باید سرمایه معلوم باشد (212

 ودیعه
در سایر موارد مثل وکالت و  باشد میودیعه: نیابت گرفتن در حفظ مال است. نیابت گرفتن مقصود اصلی  (213

در فروش، اگرچه نیابت در نگهداری هم وجود دارد ولی این نیابت الزمه این امور است و بالعرض وجود دارد 

 ازه موکل به وکیل است.اج مثالً اجازه انجام کاریعنی مقصود اصلی 

 ودیعه عقد جایز است. (214

 در عقود جایز قبول فعلی یعنی قبض هم کافی است. (215

 در ودیعه مقارن بودن قبول با ایجاب واجب نیست. (216

د ملتزم به حفظ مال به سبب قبض شود اگرچه توان میودیعه را اذن محض دانست چون شخص  توان می (217

 ایجابی در بین نباشد.

چیزی که داللت بر رضا کند از او سر بزند و که  آن یا قراردادن مال نزد کسی بدون اکراه در قبض مال (218

. زیرا قبول شرعی وجود ندارد و نگهداری مال واجب نیست. مگر شود میقبض نیز نکند، ودیعه محسوب ن

 این که مکرِه )اکراه شونده( ناچار از سپردن مال باشد که یاری رساندن بر او واجب است.

عقدی جایز است که  آن وب نگهداری مال ودیعه و عدم وجوب باقی ماندن بر ودیعه به جهتمیان وج (219

 منافاتی وجود ندارد.
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 مستودع تنها با تعدی و تفریط ضامن است. (211

اگر مستودع بتواند در برابر ظالم از مال مورد ودیعه محافظت کند بر او واجب است به شرطی که منجر به  (211

 ود.تحمل زیان بسیار بر او نش

 .شوند میعقود جایز با اغماء و بیهوشی هرچند کوتاه مدت باطل  (212

با مرگ و جنون و بیهوشی، مال در دست مستودع یا وراث او امانت شرعی است. یعنی مستودع از طرف  (213

 شارع ماذون در نگهداری مال است نه از طرف مالک. زیرا اذن مالک با بطالن عقد از بین رفته است.

 ت شرعی وجوب رد فوری مال است اگرچه مالک درخواست نکرده باشد.یکی از آثار امان (214

در امانت مالکی رد امانت تنها با درخواست مالک یا چیزی که در حکم درخواست است مثل سپری شدن  (215

 مدت واجب است.

 قول مستودع یا کسی که مال در دست اوست مبنی بر بازگرداندن مال جز با اقامه بینه پذیرفته نیست. (216

کلی قول نگهدارنده مال مبنی بر رد کردن آن، در مواردی که مال به عنوان امانت مالکی در دست  ورط به (217

را جهت تامین منافع خود تحویل گرفته مثل عاریه و آن  و در مواردی که شخص شود میفرد است پذیرفته 

 مضاربه پذیرفته نیست..

 .شود میاگر امانت مالکی باطل شود تبدیل به امانت شرعی  (218

از راه حسبه از غاصب چه  آن نچه باد به خانه دیگری ببرد امانت شرعی در دست یابنده است، همچنینآ (219

گرفته شود.، هرچه از دست صغیر یا مجنون گرفته شود و مال دیگران باشد )حتی اگر از راه قمار بدست 

که در میان کاالهای  شود، اموالی تهگرف ها آناورده باشد(، اموال صغیر و مجنون که از ترس تلف از 

 و داخل مبیع نیست، مال گمشده در دست یابنده با پیدا شدن مالک. شود میخریداری شده یافت 

یافتن بر شیء وجود داشته باشد اگرچه  کلی مالک امانت شرعی این است که اذن شرعی بر استیال طور به (221

 مالک اذن نداده باشد.

د باید اجرا گردد و به مکان دیگری مننتقل نشود حتی اگر اگر مودع برای حفظ مال مکانی را تعیین کر (221

مکان بترسد. پس به مکان مناسبتر یا مساوی منتقل آن  )احفَظَ( باشد. مگر اینکه از تلف در مناسبتر

 ضمانی بر او نیست به خاطر اذن شرعی.و  و با غیرممکن بودن به مکان با اطمینان کمتر کند می

ون را بپذیرد چون اهلیت اذن ندارند گیرنده ضامن است. مگر اینکه از تلف اگر کسی ودیعه صغیر یا مجن (222

 هر وقت توانست باید به ولی او مراجعه کندو  بگیرد و ضامن نیست حسبهبترسد که باید به قصد آن  شدن

 .شود میبا رد مال به ولی خاص و در صورت تعذر به ولی عام بری و 

)انتظار قطع شدن باران( مثل عذر  عادی یا مستحب( و عذر)مثل تمام کردن نماز واجب  عذر شرعی (223

 عقلی است.
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باید ودیعه را بازگرداند حتی اگر مودع کافر باشد و مال او مانند مال کافر حربی مباح باشد. زیرا در رد  (224

 امانت قیدی نیست.

 اگر مستودع با مطالبه مالک و امکان رد کوتاهی کند ضامن است. (225

 رت امانت دهد ولو به همسر یا فرد مورد اعتمادی، ضامن استاگر ودیعه را بدون ضرو (226

و با سکوت مالک نزد حاکم می رود  کند میاگر مالک به گیرنده حیوان دستور انفاق دهد به مالک رجوع  (227

و در صورت تعذر می پردازد و نیت رجوع میکند و قول او در دادن خرجی  گیرد میو اگر تعذر داشت شاهد 

 .شود میپذیرفته  به اندازه متعارف

اگر مودع بمیرد و همه وراث اهلیت دارند باید مال به همه وراث تحویل شود )حتی اگر وراث از مال خبر  (228

ضامن است.زیرا با تسلیم مال به غیر  ها آنندارند( و اگر تحویل بعضی دهد در برابر بقیه به نسبت سهم 

 مالک تعدی به مال غیر کرده است.

و مال را از حرز بیرون اورد و سپس به حرز بازگرداند یا تفریط کند و حرز را قفل  اگر مستودع تعدی کند (229

 .شود مینکند و رها کند و سپس قفل کند ضامن است زیرا در حکم غاصب است و ضمان او استصحاب 

. اگرچه او در هر حال مدعی است شود میقول مستودع مبنی بر بازگرداندن مال ودیعه با سوگند پذیرفته  (231

یرا مستودع احسان کننده است و مال را فقط به نفع مالک قبض کرده است و اصل هم برائت ذمه او از ز

 مسئولیت است.

 عاریه
 عاریه عقد جایز است. (231

 .ماند میو غالبا نیز اصل مال باقی آن  فایده عاریه جواز تصرف در عین مال غیر است با بهره مند شدن از (232

 معیر= ایجاب کننده= عاریه دهنده (233

 مستعیر= قبول کننده= عاریه گیر (234

 ن مال با استفاده قابل بقا باشدشرایط عاریه: معیر اهلیت داشته باشد/ عی (235

اگر مستعیر از اذن ولی فرد مجنون اگاه باشد عاریه را از مجنون می پذیرد در غیر این صورت گفته صغیر  (236

 علم شود.  را نمی پذیرد. مگر اینکه قراینی همراه باشد که موجب ظن نزدیک به

 د مال کودک را عاریه دهد.توان میولی کودک تنها با مصلحت  (237

استثناء « منحه»)از این حکم  عاریه دادن چیزی که جز با از بین رفتن عین ممکن نیست باطل است. (238

 .(شود میگوسفندی است که برای دوشیدن شیرش عاریه داده آن  شده و
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. عاریه برای دفن میت مسلمان و در حکم 1در سه مورد  مالک هر زمان حق رجوع به عاریه را دارد مگر (239

 ها آنزیرا نبش قبر تا زمان پوسیده شدن استخو مسلمان. که بعد از )طمََّ( پر کردن قبر رجوع جایز نیست

. عاریه کردن مال برای 3. اگر با رجوع معیر زیانی متوجه مستعیر شود که قابل جبران نباشد. 2حرام است.

 قوع رهن.بعد از وآن  رهن

 عاریه در دست معیر امانت است و او تها با تعدی و تفریط ضامن است. (241

اگر کسی زمینی را عاریه کند که قابل زراعت و ساختمان سازی و درخت کاری است در صورت اطالق یا  (241

 جمع کند. ها آند هر کدام را که خواست انتخاب کند یا بین توان میتصریح به عموم، مسعیر 

چند مساوی  د به انتفاعی دیگر هرتوان میفاع خاصی را بر مستعیر شرط کرده باشد، مستعیر ناگر معیر انت (242

است و مقدار پرداختی از آن  المثل اجرتزمین( و  مثالًیا کمتر تجاوز کند و در صورت تجاوز ضامن مال )

کم آن  منوع باشد از. ولی اگر انتفاع ماذون جزء انتفاء مشود میمیزان اجرت در برابر انتفاع ماذون کم ن

 میگردد.

و اگر  د درختی را که کاشته یا بنایی را که ساخته هرچند به غیر مالک زمین بفروشدتوان میمستعیر  (243

)خیار عیب دارد(. در صورت علم حق رجوع  مشتری جاهل به موضوع باشد به خاطر عیب حق فسخ دارد.

 ندارد و در حکم مستعیر است.

ب استفاده ناقص شود مستعیر ضامن نیست زیرا نقص به خاطر عملی بوده که اگر مال مورد عاریه به سب (244

 نظر وجیه این است که حتی با تلف عین هم ضامن نیست.و  اذن داشته استآن  در انجام

و نیز در صورتی که مال مورد عاریه طال و نقره آن  مستعیر با شرط ضمان چه شرط ضمان عین یا اجزاء (245

 .شود یمباشد )بدون شرط( ضامن 

. زیرا شود میادعای تلف مال )چه تلف در اثر امری اشکار یا پنهان( از سوی مستعیر با قسم او پذیرفته  (246

 .شود میامکان صدق او هست و اگر ادعای او پذیرفته نشود حبس ابد 

او مال و  اگر مستعیر ادعای بازگرداندن مال را کند مالک قسم می خورد زیرا اصل عدم بازگرداندن است (247

که عین متعذر باشد )نه  را به خاطر منفعت خود گرفته است. پس او ضامن مثل یا قیمت است در مواردی

 ممکن باشد یا نباشد.(آن  ضمان عین چه تحصیل

در صورت عاریه دادن ضامن عین و منفعت است و  د بدون اجازه مالک عین را عاریه دهدتوان میمستعیر ن (248

 دو )مستعیر اول یا دوم( رجوع کند.آن  یک از د به هرتوان میمالک و 

 = مال مورد عاریههمستعار= معار (249

ولی اگر شرط  شود میدر صورتی که مال مورد عاریه طال و نقره باشد حتی بدون شرط، مسعیر ضامن  (251

 عدم ضمان شود صحیح است.
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 د صحیح باشد زیرا در حکم اذن در تلفتوان میشرط سقوط ضمان مستعیر در صورت تعدی و تفریط  (251

است و احتمال هم دارد که صحیح نباشد زیرا تعدی و تفریط از اسباب ضمان است و از این رو اسقاط 

معقول نیست زیرا مانند ابراء ذمه ای است که مدیون نشده است. ولی نظر اول قوی آن  ضمان قبل از تحقق

 د صحیح باشد(توان میاست )یعنی 

 شود می قول مستودع در رد پذیرفته (252

 شود مین در رد پذیرفته قول مستعیر (253

 هیجوز للمعیر االستضالل بالشجر الذی غرسه المستعیر فی االرض المعار (254

 مزارعه
 مزارعه: معامله زمین در برابر سهم معینی از محصول تا مدت زمانی معلوم. (255

ودن مگر مواردی که به دلیل جایز ب گیرد میمزارعه عقد الزم است زیرا اوفوا بالعقود همه عقود را در بر  (256

 عقد خارج شده اند.

 صیغه عقد الزم باید ماضی باشد (257

 در مزارعه ایجاب با مالک و قبول با زارع است. (258

 عقد مزارعه قابل اقاله کردن است. (259

 عقودی که معاوضه محض هستند قابل اقاله کردن هستند. مثل مضارعه و بیع (261

حاکم کسی را برای کار روی زمین اش قایم مقام او هستند واال در عقد مزارعه اگر عامل فوت کند ورثه (261

 مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد. کند میاجیر 

دو مقدار معینی شرط آن  در عقد مزارعه نماء و محصول باید بین طرفین مشاع باشد واال اگر برای یکی از (262

 شود حتی اگر بذر باشد عقد مزارعه باطل است

طرف دیگر عالوه بر سهم او به او چیزی مثل طال و یا در عقد مزارعه اگر یکی از طرفین شرط کند که  (263

( و اگر از هکامل برداشت شود )بالسالم طور بهکه محصول  شود مینقره بدهد صحیح است وشرط زمانی اجرا 

زیرا مشروط له در حکم شریک است  شود میمحصول مقداری تلف شود به همان نسبت از شرط کاسته 

 .باشد میاگرچه سهم او معین 

)یعنی  سایر موارد المثل اجرتر عقد مزارعه باطل شود تمام حاصل به صاحب بذر تعلق دارد و او باید اگ (264

و نسبت به  شود میاگر بذر مشترک باشد حاصل تقسیم و  عوامل یا زمین( را به طرف دیگر بپردازد عامل و

 دیگری را بدهد. المثل اجرتزمین و سایر عناصر اختصاصی هر یک باید 
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مزارعه سپری شد و زراعت همچنان باقی بود عامل باید اجرت زمان باقی مانده را بپردازد و  اگر مدت (265

مالک میتواند محصول را قلع کند یا اگر عامل راضی به پرداخت اجرت شد باقی بگذارد و اجرت زمین را 

ه عامل از محصول قلع د اجرت مقدار زیاده را بگیرد مگر اینکتوان میبگیرد و اگر قلع محصول را انتخاب کرد ن

 شده منتفع شده باشد. زیرا مقتضای عقد مزارعه محدود بودن حق او به مقدار سهم اوست.

 اگر عرفا امکان انتفاع از زمین مورد مزارعه ممکن نباشد عقد مزارعه باطل است اگرچه عامل راضی باشد. (266

اب وجود داشته است  آن عادتاً اگر در سراسر مدت عقد مزارعه آب زمین قطع شود در حالی که قبل از (267

اگر در طول مدت اب قطع شود عقد باقی است ولی عامل به جهت عیب حق و  شود میعقد مزارعه منفسخ 

 و ضرر هم با خیار برطرف می گردد. شود میفسخ دارد و بقای عقد هم استصحاب 

. زیرا از زمین غیر دهد می زمین را به نسبت زمان به مالک المثل اجرتاگر عامل عقد مزارعه را فسخ کند  (268

عوض از بین رفته است. این مطلب بیشتر آن  بدون پرداخت عوض استفاده کرده است و به سبب فسخ او

 زمانی قابل توجیه است که زمین را برای زراعت اجاره کرده است.

رط هر د بکند اگر بذر از خودش باشد یا طبق شتوان میاگر عقد مزارعه مطلق باشد عامل هر زراعتی  (269

 بذری از مالک خواست او بدهد.

 .کند میو عام بر تک تک افراد داللت  کند میمطلق تنها بر ماهیت داللت  (271

اگر نوع زراعت در عقد مزارعه تعیین شده ولی عامل به کشت محصول زیانباری اقدام کند قول قوی تر  (271

 زمین را بگیرد. المثل اجرتد توان میاین است که مالک تنها 

راعت در عقد مزارعه تعیین شده ولی عامل به کشت محصول کم ضررتری اقدام کند جایزاست اگر نوع ز (272

 زمین را بگیرد. المثل اجرتد توان میو قول قوی تر این است که مالک تنها 

جایز است که یکی از طرفین عقد مزارعه فقط زمین را تامین کند و دیگری بذر و کار و عوامل )ادوات  (273

نیز جایز است که دو موردشان از یکی و بقیه را دیگری یا یکی و و  ر مزارعه همین استزراعت( و اصل هم د

 هر حالت دیگری هم جایز است.و  بخشی از دیگری را یکی و بقیه را دیگری بیاورد

در عقد مزارعه اگر عامل و مالک در مدت اختالف کنند کسی که منکر زیادتی است قسم می خورد زیرا  (274

 اگر هر دو بینه بیاورند بینه عامل مقدم است.و  تی استاصل بر عدم زیاد

در عقد مزارعه اگر عامل و مالک در میزان سهم اختالف پیدا کنند صاحب بذر قسم می خورد و قول او  (275

مقدار آن  و اصل عدم خروج بیش از . زیرا محصول تابع بذر استشود میدرباره میزان سهم طرف دیگر قبول 

بر عقدی که  ها آنتوافق و  ل عدم استحقاق دیگری نسبت به مقدار مازاد استاز ملک اوست و نیز اص

اگر و  نه سهم معین شود میدربردارنده سهام است تنها سبب خروج اصل سهم از شمول اصل عدم استحقاق 

هر دو بینه بیاورند بینه کسی مقدم است که صاحب بذر نیست. زیرا در صورت نبود بینه قول صاحب بذر 

 است.مقدم 
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 هر کسی که در صورت نبود بینه قولش مقدم است در وجود بینه، بینه طرف دیگر مقدم است. (276

د با دیگری عقد مزارعه منعقد کند یا شریک شود. زیرا وی مالک منفعت توان میعامل در عقد مزارعه  (277

نکه مالک سهم مالک مهمتر است(. مگر ای زمین است)و اینکه چه کسی روی زمین کار میکند مهم نیست و

 مباشرت او را شرط کند که دیگر حق مزارعه و شراکت ندارد.

نه به زراعت. مگر  گیرد میزیرا خراج در اصل به زمین تعلق  گیرد میدر مزارعه خراج زمین به مالک تعلق  (278

 با شرط خالف. 

ار زیادتی افزایش دهد مقدرا  آن اگر شرط شود که خراج زمین مورد عقد مزارعه را عامل بدهد ولی حاکم (279

 را مالک می پردازد نه عامل.

 مساقات
« اصول». با کلمه ها آنمساقات یعنی معامله ای نسبت به درختان )االصول( در برابر سهمی از ثمره  (281

)زیرا اجاره در برابر سهم مشاع  اجاره درختان خارج می گردد« سهم = حصه». با کلمه شود میمزارعه خارج 

 مره میوه است )نه برگ و گل(.گردد( و مراد از ثواقع نمی

 مساقات از جانب طرفین عقدی الزم است. (281

 مساقات قابل اقاله است. (282

 رضایت امر باطنی است و باید به نحوی اعالم و ابراز شود. (283

صحیح است چه آن  باعث افزایش ثمره بشود مساقات برآن  اگر برای عامل عملی موجود باشد که انجام (284

 شود میر شود یا بعد از عقد. ولی مساقات بر کارهایی که باعث افزایش ثمره نثمره قبل از عقد مساقات ظاه

 باطل است ولی اجاره یا صلح یا جعاله در برابر مقداری از ثمره صحیح است.

و  ممکن باشدآن  با بقای عینآن  برای صحت عقد مساقات باید درخت روینده باشد و استفاده از ثمره (285

 غالبا بیش از یک سال بماند.

در مساقات شرط است که مدت معین شود ولی اگر مدت اطالق داشت عامل باید عملی که هر سال  (286

 و به صالح ثمره است را انجام دهد. شود میتکرار 

شرط کرد که قسمتی از عمل را مالک انجام دهد و عمل هم باید معین باشد. ولی  توان میدر مساقات  (287

 جام دهد.شرط کرد که همه عمل را مالک ان توان مین

صد  مثالً( صورت گیرد نه جزء معین )سوم یک مثالًدر مساقات شرط است که تعیین سهم به جزء مشاء ) (288

 کیلو(.
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مکروه است که مالک شرط کند که عامل عالوه بر سهم خود مالک مقداری طال یا نقره هم به مالک  (289

اگر طال و نقره را شرط کرد و  استبدهد. ولی شرط کردن غیر طال و نقره مکروه نیست زیرا اصل عدم کراهت 

اگر همه ثمره تلف شود یا و  زمانی انجام شرط واجب است که ثمره سالم باشد واال اکل مال به باطل است

 شود.درخت میوه ندهد شرط الزم الوفا نیست و اگر مقداری از ثمره تلف شود چیزی از شرط کاسته نمی

یرا ثمره تابع اصل است و اگر عامل از فساد اگاه نباشد و با بطالن عقد مساقات ثمره مال مالک است ز (291

دهد زیرا کارش  المثل اجرتفساد عقد هم به خاطر شرط کردن عدم حصه برای عامل نباشد باید به عامل 

  تبرعی نبوده و عوض مشروط در عقد را هم دریافت نکرده است واال چیزی به او داده نمیشود.

)یعنی این  ساقات دیگری شرط شود صحیح است زیرا مقتضی موجوداگر در ضمن عقد مساقات عقد م (291

 شرط شرط کردن یک عقد مشروع در ضمن یک عقد مشروع دیگر است( و مانع مفقود است.

در عقد مساقات اگر عامل و مالک در خیانت عامل اختالف پیدا کنند عامل قسم می خورد زیرا امین  (292

 و اصل نیز عدم خیانت است. شود میقبول  است و قول او با قسمش در مورد عدم خیانت

تواند ملک مورد مساقات را به دیگری مساقات دهد زیرا باعث )برخالف مزارعه( در مساقات عامل نمی (293

 . شود میتسلط بر درختان غیر 

عبارت است از اینکه فردی زمینی به دیگری بدهد تا او درخت بکارد و سپس هر آن  مغارسه باطل است و (294

د درختان را قلع کند و برای مدتی که درختان در زمین توان میصاحب زمین و  تان شریک شونددو در درخ

و ارش  دهد میاگر درخت با کندن اسیب ببیند صاحب زمین ارش و  دریافت دارد المثل اجرت قرار داشته اند

اگر ماند و  میاقی در زمین ب المثل اجرتعبارت است از تفاوت قیمت درخت کنده شده و درختی که در مقابل 

و او زمین را بخواهد و صاحب زمین هم درخت را بخواهد اجابت خواسته هر یک بر  دصاحب درخت عامل باش

 دیگری واجب نیست.

 مگر با شرط خالف که باید مقدار خراج معین شود. در مساقات خراج بر مالک زمین و درخت است (295

یدا کنند مالک قسم می خورد زیرا نماء تابع اصل در عقد مساقات اگر طرفین در میزان سهم اختالف پ (296

به ملک دیگری و عدم تملک دیگری نسبت به آن  مقدار و منتقل نشدنآن  است و اصل نیز باقی ماندن غیر

 مقدار زائد است.

در عقد مساقات اگر طرفین در مدت عقد اختالف پیدا کنند منکر سوگند می خورد زیرا اصل عدم  (297

 .یگر ادعا داردکه طرف د زیادتی است
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 اجاره
اجاره عقدی است مبنی بر تملک منفعتی معلوم در برابر عوض معلوم. با تعلق عقد به منفعت، بیع و صلح  (298

مهریه « معلوم». با قید شود میوصیت به منفعت خارج « عوض». با قیدشود میمتعلق به اعیان خارج 

 وض معلومی وجود ندارد. زیرا در مقابل تعیین مهریه ع شود میقراردادن منفعت خارج 

-شامل صلح بر منفعت در برابر عوض معلوم هم می« تملک منفعتی معلوم در برابر عوض معلوم»تعریف  (299

 شود.

اگر کسی لفظ بیع را به کار ببرد و اجاره را قصد کند اگر لفظ بیع را در مورد عین بکار برده باشد عقد  (311

 ره منافات دارد.این با اجا باطل است. زیرا مفید نقل عین است و

 اجاره نسبت به دو طرف عقد الزم است و از بین نمی رود مگر با اقاله و فسخ. (311

. زیرا منافاتی ندارند یعنی بیع به عین و اجاره شود میاگر بعد از اجاره عقد بیعی واقع شود اجاره باطل ن (312

تاجر مال مورد اجاره را بخرد . چه خریدار همان مستاجر باشد یا غیر ان. پس اگر مسگیرد میبه منافع تعلق 

اگر مال را به غیر مستاجر بفروشد اگر خریدار عالم باشد باید تا پایان و  باید اجاره بها و ثمن بیع را بدهد

در و  ثمن بیع را از او گرفت قبل از پایان مدت اجاره و به فوریت توان میمدت اجاره صبر کند و به عالوه 

نه  رسد میفسخ یا این که صبر کند و اگر فسخ کرد منفعت به بایع  د مجاناتوان میصورت جهل تنها 

 مشتری.

ای باشد که انتفاع از عین غیرممکن گردد. پس لزوم اگرچه به اندازه کند میعذر مستاجر اجاره را باطل ن (313

خ برف راه را مسدود کند هر یک از طرفین حق فس مثالًعقد استصحاب می گردد. اما اگر عذر همگانی باشد 

 اجاره را دارد زیرا مقتضای استیفای منفعت وجود ندارد. همچنین با عذر شرعی 

مگر در صورتی که عین مورد اجاره بر موجر یا نسلهای بعد  شود میاجاره با مرگ یکی از طرفین باطل ن (314

-ل میرا برای مدتی اجاره دهد و قبل از سرامدن مدت اجاره فوت کند که اجاره باطآن  وقف شده باشد و او

و او نیز تنها در زمانی که استحقاق داشت حق تصرف در عین را  شود میشود. زیرا حق به دیگری منتقل 

 نبوده است.آن  داشت و قادر بر انتقال و تلف

اگر موجر بر مستاجر شرط کند که وی در استیفای منفعت مباشرت داشته باشد با مرگ مستاجر اجاره  (315

 باطل میشود.

ممکن باشد عاریه و اجاره دادنش صحیح است. برعکس، عاریه آن  با بقای عینآن  هر چیزی که انتفاع (316

دادن حیوان برای بهره برداری از شیر حیوان صحیح ولی شیر حیوان که مقصود اصلی از اجاره است باقی 

 باطل است.آن  و اجاره ماند مین

 دهد.د مال مشترک را به نسبت سهم خود به شریک دیگر اجاره توان میشریک  (317
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مستاجر تنها با تعدی و تفریط ضامن مال است. زیرا مال را با اذن قبض کرده است. چه در مدت و چه  (318

به شرطی که با طلب مالک عمدا به تاخیر آن  بعد از مدت اجاره و نیز چه قبل از طلب مالک و چه بعد از

 نیندازد.

د اجاره باطل است زیرا خالف شرع اگر در اجاره ضمان عین مستاجره بدون تعدی و تفریط شرط شود عق (319

 و خالف مقتضای عقد است.

)فرقی بین اجاره معین و مطلق  شرط خیار برای موجر و مستاجر یا یکی در مدت معین صحیح است. (311

 نیست(

ند برای مستاجر یا اعم از او شرط خیار کنند مگر این که وکیل اذن داشته و وصی توان میوکیل یا وصی ن (311

شامل حق خیار هم بداند و را  آن که وکیل شود میزیرا اطالق وکالت در امر اجاره باعث ن نیز مصلحتی ببیند.

 وصیت هم همین طور است زیرا متوقف بر وجود مصلحتی است.

 اجاره دادن از سوی کودک چه ممیز و چه غیر ممیز صحیح نیست حتی اگر ولی به او اذن داده باشد. (312

 ولی) یا در حکم ولی( صحیح است. اجاره دادن از سوی سفیه تنها با اذن (313

 صحیح نیست. مطلقاًاجاره دادن از سوی مجنون  (314

شروط صحت اجاره: اهلیت طرفین، جایزالتصرف بودن، معلوم بودن منفعت مقصود از اجاره، معلوم بودن  (315

 مال االجاره

 معلوم بودن مال االجاره با دیدن و وصف است (316

مقصود نباشد با تعیین نوع آن  منفعت متعدد است و تمامآگاهی از منفعت مال االجاره در مواردی که  (317

 .شود میمنفعت حاصل 

زیرا اجاره معاوضه ای الزم است که  کند میکفایت نآن  د از اندازه گیریتوان میمشاهده اجرت در اجاره ن (318

 مغبون شدن راه دارد.آن  در

انتقال هر یک از دو عوض  زیرا الزمه صحت معاوضه شود میبه صرف عقد اجره اجرت به دیگری منتقل  (319

به طرف دیگر است ولی تسلیم اجرت قبل از انجام عمل واجب نیست. فایده این عمل در ثبوت اصل ملکیت 

 منافع منفصل و متصل است.

تسلیم اجرت در عقد اجاره با تسلیم عین مورد اجاره است و در اجاره برای انجام کاری، تسلیم بعد از  (321

 ا وصی تنها با اجازه یا قراینی دال بر اجازه قبل از عمل حق تسلیم دارند(پایان عمل است. )و وکیل ی

 خودداری کند اجیر حق فسخ دارد.آن  اگر انجام عمل متوقف بر اجرت باشد و مستاجر از تحوی (321

د اجرت معیوب را با ارش بگیرد اگر اجرت توان میاگر در اجرت عیبی حاصل شود اجیر حق فسخ دارد یا  (322

اجیر  در صورت عدم امکان تهیه بدلو  گیرد میرا  آن اگر تعیین نشده بدلو  شده است در عقد تعیین

 حق فسخ دارد.
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 )مثل اجاره.(شود میتعیین اجرت در عقد مانع دریافت بدل  (323

اگر مستاجر )اجیر کننده شخص( برای دو فرض مختلف دو اجرت قرار دهد صحیح است. زیرا هر دو  (324

اصل هم جواز است. )اشکال این است که مورد اجاره معلوم نیست و این  عمل و اجرت هر یک معلوم است و

موجه است زیرا آن  .(. ولی اگر این عقد به نحو جعاله منعقد گردد صحتکند میغرر است و اجاره را باطل 

اگر برای یکی از دو فرض عدم اجرت شرط و  کند میعقد جعاله جهالتی را که در اجاره راه ندارد را تحمل 

 .شود میثابت  المثل اجرتو  د عقد اجاره باطل استشو

موجر باید مالک منفعت باشد چه اصالتاَ )یعنی اجاره کردن مالی و مالک منفعت شدن( و چه تبعا )به تبع  (325

 ملکیت عین(

د مال مورد اجاره را اجاره دهد مگر اینکه موجر استیفای منفعت به نفسه )به مباشرت( را توان میمستاجر  (326

. ولی حتی در موردی که شرط مباشرت برای مستاجر اول شده اگر او بر مستاجر دوم شرط کند شرط کند

که خود مستاجر اول به استیفای منفعت بپردازد، اجاره دوم صحیح است. زیرا استیفای منفعت توسط 

سلیم مستجر اول اعم است از اینکه برای خود مساجر اول باشد یا مستاجر دوم. نظر قوی این است که ت

است و نیز به آن  عین مستاجره به مستاجر دوم نیاز به اجازه مالک ندارد زیرا اذن در شیء اذن در لوازم

 قبض دادن عین از ضروریات اجاره دادن عین است.

 اجره فضولی منوط به اذن مالک است. (327

 منفعت مورد اجاره به یکی از این صورتها باید معین شود:  (328

 نزل. شیر دادن به بچه() مثل سکونت در م به زمان .1

 زمان یا مسافت )سواری حیوان( .2

 زمان یا عمل. )خیاطی( .3

 اجیر خاص: کسی که اجیر شده است که در مدت معینی خودش کاری را انجام دهد. (329

آن  د برای برای غیر مستاجر )اجیر کننده( کار کند مگر به اذن او زیرا منفعت او درتوان میاجیر خاص ن (331

اگر بخواهد در وقت و  به مستاجر اختصاص دارد دهد میانجام آن  اری را درک عادتاًزمان خاص که 

احتصاصی مستاجر برای دیگری کار کند یا باید در قالب اجاره باشد یا جعاله یا تبرعی. اگر در قالب اجاره 

آن  ای)اجیر کننده( به دلیل از بین رفتن تمام یا بخشی از منافع، مخیر بین فسخ عقد یا بق باشد مستاجر

و با فسخ بعد از انجام عمل، اجاره تبعیض  گیرد میاست. اگر قبل از عمل اجیر فسخ کرد اجیر چیزی ن

د اجاره دوم را فسخ توان میبا بقای عقد و  بپردازد جرت المسمیو باید به نسبت عمل انجام شده از ا شود می

 مربوط به المثل اجرتاست برای دریافت )اجیر کننده( مخیر  یا اجازه کند. با فسخ عقد اجاره دوم مستاجر

مراجعه کند  مستاجر دوممنفعت بوده است. یا به آن  مراجعه کند زیرا او مباشر در اتالف اجیرزمان به آن 

و  //////برای اوست  المسمی اجرتو با اجازه و بقای عقد دوم  زیرا مبادرت به استیفای منفعت کرده است.
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جر در صورتی که اجاره اش را باقی گذاشت مخیر است جعاله را اجازه کند و اگر در قالب جعاله باشد مستا

و  اگر اجیر مجانی برای دیگری کار کند .////////رجوع کند المثل اجرتجعل را بگیرد و اجازه نکند و به 

د به هر کدام از اجیر یا ثالث که مخیر است توان میعمل عرفا اجرت داشته باشد مستاجر با بقای عقد 

بگیرد. واال مستحق چیزی نیست. کار اجیر برای خودش هم در حکم عمل تبرعی برا  المثل اجرتمراجعه و 

شود و باید آن  اجیر مالک شود میی دیگران است. حیازت مباحات برای خودش توسط اجیر باعث 

 زمان را به ممستاجر بدهد.آن  المثل اجرت

هم معین است. یا آن  و مدت شود مینجام عملی اجیر اجیری که بدون قید مباشرت برای ا اجیر مطلق: (331

. علت شود میاینکه بدون قید مدت و با شرط مباشرت اجیر شود. یا بدون شرط مباشرت و مدت اجیر 

د برای خود و توان می ومطلق نامیدن او این است که منفعت اجیر منحصر در شخص معینی نیست و ا

 دیگری کار کند.

وجود دارد گذشت، آن  حویل گرفت و مدت زمانی که عرفا امکان انتفاع ازهرگاه مستاجر عین را ت (332

از آن  حتی اگر از عین استفاده نکرده باشد. تحویل عین و نگرفتن شود میعهده او مستقر  پرداخت اجرت بر

 سوی مستاجر در حکم تحویل گرفتن است.

غرر است مگر اینکه چیزی که ارزش  منفعت مورد اجاره باید مباح و مقدورالتسلیم باشد زیرا همراه با (333

ضمیمه کند زیرا در بیع چنین است پس در اجاره به طریق اولی جایز است. زیرا در اجاره آن  مالی دارد به

 غرری هست که در بیع نیست.

اگر مانع انتفاع از عین مستاجره قبل از به قبض مستاجر دادن ایجاد شده، مستاجر حق فسخ دارد. زیرا  (334

د توان میاجرت المسمی پرداخت شده به موجر را مطالبه کند. یا و  قبض در ضمان موجر است عین قبل از

بگیرد. بلکه  المثل اجرتبه بقای عقد رضایت داده و منتظر رفع مانع بماند. یا اگر غاصبی مانع شده از او 

تا زمان قبض در بر د به موجر هم مراجعه کند زیرا ضمان عین مستاجره توان می المثل اجرتبرای دریافت 

 به خاطر اصل بقاء ان. شود میعهده موجر بوده است و خیار با زوال مانع در اثناء مدت ساقط ن

اگر مانع انتفاع از عین مستاجره بعد از به قبض مستاجر دادن ایجاد شده، اگر مانع تلف است اجاره باطل  (335

زیرا عقد  شود میغصب باشد عقد باطل ناگر مانع و  . زیرا تحصیل منفعت موضوع عقد ممکن نیستشود می

 عین موجود بوده و استیفای منفعت امکان داردو  اصل برائت موجر از ضمان استو  شود میبا قبض مستقر 

حتی اگر غاصب همان  کند میمنفعت فوت شده به غاصب مراجعه  المثل اجرتمستاجر برای دریافت و 

 موجرباشد.

از بین آن  اره مستاجر حق فسخ دارد زیرا قسمتی از ارزش مالیبا ظهور عیب در منفعت مال مورد اج (336

روش تعیین ارش چنین است که در صورت بقای عقد نظر بهتر این است که ارش بگیرد. و  رفته است

عین در حال سالمت و معیوبی تعیین می گردد و نسبت بین معیوب و صحیح را از  المثل اجرت
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فسخ را انتخاب کرد اگر قبل ار گذشتن بخشی از مدت اجاره باشد اگر و  اجرت المسمی دریافت می دارد

-چیزی بر موجر نیست و اگر بعد از سپری شدن بخشی از مدت باشد موجر باید به همان نسبت از اجرت

 المسمی به مستاجر بدهد.

 هرگاه عیب بعد از عقد اجاره حاصل شود مستاجر حق فسخ دارد حتی اگر بعد از استیفای مقداری از (337

تعلق گرفته آن  که در برابر عوض معیوبی که معوضه به کند میمنفعت باشد. زیرا تصرفی خیار را ساقط 

و تا زمانی که مستاجر استیفا نکرده  آید میواقع شود ولی در اینجا عوض یعنی منفعت به تدریج به دست 

 .شود میتصرف محسوب ن

حتی به آن  حق فسخ دارد که امکان انتفاع ازهرگاه عیب بعد از عقد اجاره حاصل شود مستاجر زمانی  (338

در صورتی که موجر به سرعت و  مقدار کم ممکن باشد یا مانع برطرف شدنی باشد واال اجاره باطل است

ی که مقدار قابل توجهی از منفعت از دست نرود باز هم طور بهعین مستاجره را به حال اول بازگرداند 

 شود. میتصحاب مستاجر حق فسخ دارد و بقای خیار اس

به مقدار کمتری به دیگری بسپارد. زیرا را  آن دتوان میکسی که انجام عملی را قبول کرده و اجیر شده  (339

 اصل جواز است. به شرطی که مباشرت خود او شرط نشده باشد.

به دیگری اجاره دهد به خاطر اصل جواز و عموم آن  د به بیشتر ازتوان می اگر کسی چیزی را اجاره کرده (341

 امر به وفای عقد.

مستاجر با تعدی و تفریط )طبق نظر اکثر فقها( ضامن قیمت عین در روز تفریط است زیرا ضمان در این  (341

زیرا این روز، روز  )طبق نظر درست تر( ضامن قیمت در روز تلف استو  روز بر عهده او مستقر شده است

 انتقال به قیمت است.

 غاصب ضامن عین در روز غصب است. (342

نگهداری حیوان مورد اجاره با مالک است زیرا هزینه نگهداری تابع ملک است و اصل نیز عدم هزینه  (343

را بپردازد اگر گرفتن اذن از مالک و حاکم  ها آناگر مستاجر با قصد رجوع و  بر غیر مالک استآن  وجوب

 ممکن نباشد پرداخت صحیح است.

 خرجی اجیر با مستاجر )اجیر کننده( است. اگر شرط شود. (344

د توان میصحیح نیست زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است بنابراین نآن  اسقاط منفعت معین یعنی ابراء از (345

صحیح است.  گیرد میبه اعیان و منافعاعیان تعلق گیرد. ولی اسقاط منفعت کلی )مطلق( که به ذمه تعلق 

 نباشد.آن  اگرچه مستاجر مستحق مطالبه

 عین باشد.که  آن ه به ذمه تعلق گرفته باشد نهاسقاط اجرت در صورتی صحیح است ک (346

 .گیرد میابراء اسقاط ما فی الذمه است بنابراین به اعیان و منافع اعیان تعلق ن (347
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اگر دو طرف دعوا بر وجود عقد اجاره اختالف کنند منکر قسم می خورد خواه منکر مالک باشد یا طرف  (348

 استیفای مقداری از منفعت باشد هر عوضی به صاحب دیگر. زیرا اصل عدم اجاره است. اگر اختالف قبل از

باشد و سوگند آن  بر می گردد. ولی اگر بعد از استیفای تمام یا قسمتی از منفعت باشد و منکر مالکآن 

اگر منکر شخص و  بیشتر باشد کند میاست حتی اگر اجرتی که دیگری ادعا  المثل اجرتبخورد مستحق 

چیزی باشد که آن  بیشتر از المثل اجرترا بپردازد و اگر  المثل اجرتد متصرف باشد و سوگند بخورد بای

آن  د پس بگیرد زیرا اعتراف دارد که مالک مستحقتوان میرا پرداخته نآن  در صورتی که کند میمالک ادعا 

و  است. مالک هم حق گرفتن زیادی را ندارد زیرا معترف است که بیش از اجرت المسمی استحقاق ندارد

 د در صورتی که مقدار زاید را پرداخته پس بگیردتوان میباشد منکر  المثل اجرتالمسمی بیشتر از اجرتاگر 

ضمان عین مستاجره هم به عهده متصرف نیست زیرا مالک اعتراف دارد که به سبب اجاره عین در دست و 

 او امانت بوده است.

مقدار زاید قسم می خورد زیرا اصل عدم  نفی کننده اگر دو طرف در مقدار عین مستاجره اختالف کنند (349

 وقوع اجاره نسبت به مازاد انچیزی است که طرفین توافق دارند.

اگر دو طرف در بازگرداندن عین مستاجره اختالف کنند مالک قسم می خورد زیرا اصل عدم رد است و  (351

 را برای منفعت خودش قبض کرده است.آن  مستاجر

اجیر گرفته شده است اختالف شود اجیر قسم می خورد آن  که برای اگر نسبت به از بین رفتن کاالیی (351

فرقی بین تلف و  (شود میزیرا امین است و امکان صدق او هست )زیرا اگر قول او پذیرفته نشود حبس ابد 

 به سبب امر اشکار مثل غرق شدن و امر پنهان مثل سرقت نیست.

وختن پیراهن یا قبا، مالک قسم می خورد زیرا او اگر اختالف در نوع اجازه در انجام عمل باشد مثل د (352

منکر تصرف خیاط در مال خود )مالک( است و اصل هم عدم وقوع اذنی است که خیاط ادعا دارد و اینکه 

زیرا بازگشت نزاع به  شود میهم پذیرفته آن  در ویژگی های شود میچون قول مالک در اصل اذن پذیرفته 

خیاط( باید اختالف قیمت  مثالً) الک قسم خورد طرف دیگر یعنی اجیروقتی مو  نزاع در اذن خاص است

 .باشد میمال را بپردازد و مستحق اجرت هم ن

اگر موجر و مستاجر در میزان اجرت اختالف کنند مستاجر قسم می خورد زیرا اصل عدم زاید است و  (353

 منکر زیادتی قسم می خورد.

 واکلت
نایب گرفتن در امثال مضاربه و مزارعه و « بالذات»است. با قید وکالت: نایب گرفتن بالذات در تصرفات  (354

زیرا وصیت به تصرف  شود میوصیت به تصرف خارج « نایب گرفتن = هاستناب». با قید شود میمساقات خارج 
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زیرا ودیعه نایب گرفتن در  شود میودیعه خارج « تصرف» ایجاد والیت است نه نایب گرفتن. با قید 

 نگهداری است.

 الت عقد جایز است.وک (355

 در قبول وکالت فوریت شرط نیست. حتی اگر مدت زیادی طول بکشد. (356

 وکیل کردن شخص غایب مجاز است. (357

کند مثل امدن « متوقعٍ»وکالت باید منجز باشد پس اگر عقد وکالت را معلق به شرطی محتمل الوقوع  (358

 ید صحیح نیست.مثل بیرون امدن خورش «همترقب»مسافر یا معلق به صفتی قطعی الحصول 

بگوید که حق تصرف نداری مگر بعد از یک  مثالًد معلق باشد. توان میوکالت باید منجز باشد اما تصرف  (359

ماه. زیرا شرطی جایز است. البته اگرچه این شرط در حکم معلق کردن خود عقد است ولی عقد صحیح 

 نیست(است.)یعنی اگرچه اثار عقد معلق را دارد ولی خود عقد معلق و باطل 

باطل است. ولی اگر موکل او را عزل کند، بطالن وکالت مشروط  مطلقاًاگر وکیل خود را عزل کند وکالت  (361

. منظور از اگاهی، رسیدن خبر عزل به شود میبه اگاهی وکیل است و وکیل بدون اگاهی از عزل منعزل ن

اشد و حتی برای منعزل وکیل توسط کسی است که خبر از او قابل پذیرش باشد اگرچه یک نفر عادل ب

 کردن وکیل توسط موکل، شاهد گرفتن از سوی موکل مبنی بر عزل وکیل کافی نیست بلکه حتما باید خبر

 به وکیل برسد.

ای( وکالت حتی با جنون اطباقی )دورهو  شود میچند کوتاه مدت وکالت باطل  با اغماء و بیهوشی هر (361

 اگاهی نداشته باشد. ها آنشود. حتی اگر موکل از عارض شدن باطل می

محجور شود  وکالت داده استآن  که در انجامچه  آن دراگر موکل به واسطه سفه یا ورشکستگی  (362

 .شود میوکالت باطل 

 موضوع را به دیگری ندارد.آن  منع شود حق وکالت دادن درآن  در هر موضوعی که فرد از انجام (363

اری از سوی موکل که منافی وکالت باشد، وکالت باطل با انجام متعلق وکالت توسط موکل و نیز با انجام ک (364

 شود.می

موضوع عقد باشد یا آن  توسط خود فرد واجب نباشد چهآن  وکالت تنها در اموری صحیح است که انجام (365

 ایقاع.

 شرایط طرفین عقد: اهلیت به عقل وبلوغ. جایز التصرف بودن موکل.  (366

ممنوع است آن  د برای کارهایی که از تصرف درتوان میمحجور مانند غیر رشید و ورشکسته فی الجمله  (367

 که نیاز باشد اذن بگیرد.آن  وکیل گردد، بدون



           ردنجانیعابدین رحیمی پُ                                                                                                             استداللی( فقه کتابِ )خالصهجزوه متون فقه          

35 
 

. اذن 2. اذن صریح )حتی به لفظ عام( داشته باشد یا 1د دیگری را وکیل کند مگر این که توان میوکیل ن (368

. باال بودن جایگاه 3کند. یا ای که قراین داللت بر اجازه ضمنی )مانند گسترده بودن متعلق وکالت( به گونه

 وکیل در موضوعی که وکیل شده است.

هرگاه موکل به وکیل اذن در توکیل دهد چنانچه صراحتا به وکیل بگوید که وکیل تو وکیل از سوی  (369

خودت باشد )نه وکیل از سوی من موکل( یا صریحا بگوید وکیل تو وکیل از سوی من باشد، وکیل دوم در 

را انتخاب کرده است )یعنی اگر به وکیل بگوید که وکیل تو وکیل از سوی خودت حکم کسی است که او 

باشد، وکیل دوم وکیل از سوی وکیل اول است و اگر موکل به وکیل گفته وکیل تو وکیل از سوی من باشد 

وکیل دوم در حکم موکل است(. در صورت اول )وکیل از سوی وکیل( با عزل وکیل اول وکیل دوم هم 

در صورت دوم و  شود زیرا فرع بر اوست و هم موکل و هم وکیل اول حق دارد او را عزل کندیمنعزل م

 .شود می)وکیل از سوی موکل( وکیل دوم تنها از سوی موکل یا باطل کردن وکالت دوم از سوی موکل عزل 

 با اطالق وکالت بهتر است وکیل دوم را وکیل وکیل اول بدانیم.

تجاوز کند مگر اینکه عرف شهادت دهد که محدوده مورد تجاوز داخل در اذن وکیل نباید از حد وکالت  (371

 است. مثل ارزان تر خریدن یا گران تر فروختن.

عادل است. وکالت با شاهد و قسم  مرداثبات وکالت )مثل سایر حقوق مالی و غیر مالی( فقط با دو شاهد  (371

بر مال هم باشد. پس اگر کسی ادعا کند که در  مگر اینکه عالوه بر مشتمل بر والیت، مشتمل شود میثابت ن

برابر حق الوکاله )جُعلٍ( وکیل دیگری است و شاهد و قسم باورد یا شاهد مرد و دو شاهد زن بیاورد، تنها 

 نه وکالت. شود میحق الوکاله ثابت 

 مشکل است. مثل وصیتآن  شهادت زنان به تنهایی اختصاص به مواردی دارد که اگاهی مردان در (372

 در حکم مال است اختصاص دارد.چه  آن شهادت زنان به همراه مردان به مال و (373

 است. اما مال هدف اصلی نیست.آن  وکالت والیت در تصرف است اگرچه مال نیز مترتب بر (374

بدهکار( مبنی بر این که مدعی وکالت، وکالت داشته حقی را از او  ،وکالت با تصدیق مدعی علیه )غریم (375

 زیرا تصدیق مدعی نسبت به حق غیر است. شود میثابت نبرای دیگری بگیرد 

چه در دست اوست را آن  با درخواست موکل بایدو  وکیل امین است و جز با تعدی و تفریط ضامن نیست (376

و  شرعاًقبل از درخواست بر او واجب نیست. پس تنها با درخواست و نیز امکان تسلیم، و  به موکل پس بدهد

 واجب است. )مثل ودیعه( واال ضامن است.عرفا بازگرداندن بر او 

 د از بازگرداندن مال به موکل خودداری کند تا این که شاهد بگیرد.توان میوکیل  (377

اگر طرفین در اصل وکالت اختالف کنند منکر قسم می خورد زیرا اصل عدم وکالت است خواه منکر  (378

 وکیل باشد یا موکل.
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وکالت اختالف کنند موکل قسم می خورد. زیرا اصل عدم اگر وکیل و موکل در رد و بازگرداندن موضوع  (379

گفته شده )قیل( که در صورت تبرعی بودن وکالت وکیل قسم می خورد زیرا وی امین است و ))) رد است.

در فرض و  مانند مستودع احسان کرده استو  مورد وکالت را برای تامین منفعت موکل قبض کرده است

می خورد زیرا وکیل مورد وکالت را برای تامین منافع خود قبض کرده غیرتبرعی بودن وکالت موکل قسم 

 ((.و یا مستاجر( ه )القراض(است مانند عامل در عقد مضارب

و اقامه  اگر وکیل و موکل در تلف موضوع وکالت اختالف کنند وکیل قسم می خورد زیرا وی امین است (381

الف اصل عدم تلف است. چه تلف به سبب امر . اگرچه ادعای او مبنی بر تلف مخبینه بر تلف مشکل است

 پنهان باشد یا اشکار.

 اگر وکیل و موکل در وقوع تفریط اختالف کنند وکیل قسم می خورد زیرا امین است. (381

اگر وکیل و موکل در مقدار قیمت )در فرض ثابت شدن ضمان( اختالف کنند وکیل قسم می خورد زیرا  (382

 اصل عدم زاید است.

ولی مرد ادعا کند که وکالت نداده و منکر وکالت گردد  درآوردوکالت زنی را به عقد او اگر کسی به ادعای  (383

نیز اینکه انکار زوج و  وکیل باید نصف مهریه را به زن بدهدو  زوج قسم می خورد زیرا اصل عدم وکالت است

-و زن می دشو میدر حکم فسخ عقد نکاح قبل از نزدیکی است. پس مانند طالق باععث ثبوت نصف مهریه 

. ولی اگر در واقع شود میاز طرف زوج عقد نکاح باطل  تواند با دیگری ازدواج کند. زیرا با انکار عقد وکالت

زن را طالق دهد زیرا زن در نکاح اوست و انکار  ،مرد برای تزویج وکالت داده باشد باید بینه و بین اهلل

حرام است و باید نصف مهریه را به وکیل بپردازد. زوجیت و قراردادن وی در معرض ازدواج با دیگری امری 

باطل است و چیزی بر عهده وکیل نیست زیرا عقدی ثابت نشده است تا به  ظاهراً)گفته شده که عقد نکاح 

و مهریه عوض  با ثابت شدن مهریه هم تنها مرد باید مهریه را بدهدو  حکم شودآن  ثبوت مهریه یا نصف

 و این قول قوی است(کیل، زوج نیست بضع )کامجویی از زن( است و

وکیل قسم می خورد زیرا او امین و قادر به انشای  اگر وکیل و موکل در اصل تصرف وکیل اختالف کنند (384

 عقد است و انجام تصرف نیز با اوست و بازگشت نزاع به عمل اوست و او نسبت به عمل خودش اگاه تر است.

خریداری شده است اختالف کنند وکیل قسم آن  وکالت با اگر وکیل و موکل در مقدار ثمنی که موضوع (385

می خورد زیرا او امین و قادر به انشای عقد است و انجام تصرف نیز با اوست و بازگشت نزاع به عمل اوست و 

گاهتر است و ظاهر نیز داللت دارد که عمل وکیل صحیح است. پس به صحت آاو نسبت به عمل خودش 

 .شود میعمل وکیل حکم 

 اختالف بین طرفین هر عقدی منکر قسم می خورد. در (386

 عقد است.آن  با اختالف طرفین در اصل عقد در هر عقدی منکر قسم می خورد به خاطر اینکه اصل عدم (387

 وکیل با اذن عام حق توکیل به غیر را دارد ولی با اذن مطلق ندارد. (388
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 شفعه
 زمان شراکت او فروخته شده است.شفعه: عبارت است از حق شریک نسبت به حصه شریک دیگر که در  (389

 .آید میشفعه برای غیر شریک واحد بوجود ن (391

موضوع شفعه مال غیر منقول است مثل درخت و ساختمان و زمین )قرار(. )البته درخت و ساختمان باید  (391

 فروخته شود نه بدون زمین(.آن  همراه با زمین

 شرایط شفعه:  (392

 اصل عدم ثبوت حق شفعه است.: موضوع شفعه باید قابل تقسیم باشد. زیرا 1

. پس شفعه در شود می: شفعه در مال مفروز )مقسوم( حتی اگر سابقه اشاعه داشته باشد ثابت ن2

. مگر با شراکت در ممر و مجری هنگامی که به ضمیمه مال مفروزی شود میثابت ن مطلقاًغیرمشترک 

 فرخته شده اند.

 ریبه مشتآن  : قدرت شفیع در پرداخت ثمن و دادن3

مشتری مسلمان باشد. پس کافر نسبت به مسلمان حق شفعه که  آن : مسلمان بودن شفیع به شرط4

 ندارد

کسی که ناتوانی مالی دارد یا با داشتن قدرت از دادن ثمن خودداری کند یا در ادای ثمن تعلل کند حق  (393

 شفعه ندارد.

به ضرر که  آن داده میشود به شرط اگر شفیع ادعا کند که مال در دسترس او نیست سه روز به او مهلت (394

 مشتری نباشد.

. به شرطی که خودش یا از طریق وکیل توانایی شود میشفعه برای فرد غایب اگرچه طوالنی باشد ثابت  (395

اخذ به شفعه نداشته باشد و توانایی او بر شاهد گرفتن هم الزم نیست. بیمار و کسی که به ناحق یا ناتوانی 

ست ازاد و اخذ به توان میست در حکم غایب است. ولی اگر بعد از گذشت مدتی که در ادای دین در زندان ا

 شفعه کند از این کار خودداری کند حق او از بین می رود.

و در صورت مصلحت اخذ به شفعه با ولی است و  شود میحق شفعه برای مجنون و سفیه و کودک ثابت  (396

 باشد یا دیگری.  فرقی نیست که شریکی که سهم خود را می فروشد ولی

اخذ به شفعه کند یا با فروش سهم  ها آند با فروش سهم خود برای توان میولی مجنون و سفیه و کودک  (397

د با فروش مال یکی از مولی علیه ها برای مولی علیه دیگر که با توان میو  برای خود اخذ به شفعه کند ها آن

 او شریک است اخذ به شفعه کند.

تواند بعد از اهلیت دار شدن علیه میمیتواند اخذ به شفعه کند این کار را نکند مولیاگر در جایی که ولی  (398

اخذ به شفعه کند مگر این که ولی با رعایت مصلحتی اخذ به شفعه نکرده باشد و اگر معلوم نیست که به چه 
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به دلیل مصلحتی دلیل ولی اخذ به شفعه را ترک کرده است مولی علیهم حق اخذ به شفعه ندارند زیرا شاید 

 را ترک کرده است.آن  ولی

اگرچه در عقد خیار باشد اگر به محض عقد مال  شود میاستحقاق اخذ به شفعه به محض وقوع عقد ثابت  (399

 بهملکیت مشتری دراید.

به خاطر اصل بقای خیار. پس اگر مشتری یا بایع  شود میاخذ به شفعه مانع اعمال خیار در عقد خیاری ن (411

 دند حق شفعه از بین می رودعقد را فسخ کر

 اگر مشتری یا بایع عقد خیاری را فسخ کردند حق شفعه از بین می رود (411

اعمال حق شفعه قبل از پایان مدت خیار جایز است نه الزامی بلکه قبل از پایان مدت خیار هم این امکان  (412

 در منافع است.آن  و ثمره شود میهست اگرچه عین به تصرف او داده ن

اعمال حق کند آن  د نسبت به قسمتی از مبیع اخذ به شفعه کند بلکه باید نسبت به همهوانت میشفیع ن (413

و اینکه حق شفیع )همانند خیار( به  ترک کند. تا مشتری به خاطر تبعض صفقه ضرر نکندرا  آن یا همه

در اعمال تعلق گرفته است واال شفعه او باطل است زیرا اگر فوریت را آن  مجموع مبیع به عنوان مجموع

 شفعه الزم بدانیم این امر منافی با فوریت است. 

واقع شده اخذ به شفعه کند یعنی با مثل همان ثمن اخذ به آن  شفیع باید با همان ثمنی که عقد بیع بر (414

شده باشد که آن  خودش مالککه  آن ثمن ممکن نیست مگرآن  شفعه کند زیرا اخذ به شفعه در برابر عین

 زامی نیست.شدن هم الآن  مالک

بر شفیع غیر از ثمن، چیز دیگری مانند حق داللی و حق الوکاله و اجرت شمردن و وزن کردن و... الزم  (415

 .شوند میمحسوب نآن  نیست زیرا اگرچه این هزینه ها از توابع ثمن هستند ولی در شمار و مقدار

را بپردازد و آن  ید قیمتو اگر قیمی است باآن  در اخذ به شفعه اگر ثمن مثلی است شفیع باید مثل (416

قیمت روز عقد مالک است. زیرا بایع در این زمان مستحق دریافت ثمن شده است و چون امکان دریافت 

 روز بپردازد.آن  را درآن  عین ثمن نیست باید قیمت

حق شفعه فوری است زیرا در موارد خالف اصل باید بر مورد وفاق بسنده کرد زیرا شفعه برای دفع ضرر  (417

)قول ضعیف این است که اخذ به شفعه فوری نیست زیرا حقی که از قبل ثابت شده استصحاب است 

و اصل عدم فوریت است بنابراین استصحاب از شمول اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر خارج  شود می

 .(شود می

 گشودن بند از پای شتر =حل العقال  (418

اخذ به شفعه نکند شفعه اش از بین می رود ولی کسی که از فوریت اخذ به شفعه اگاه است و به اختیار  (419

جاهل است و کسی هم که اصل حق یا آن  اگاه نیست مانند کسی است که به اصلآن  کسی که به فوریت

 .شود میو ادعای جهل او پذیرفته  را فراموش کرده است عذرآن  فوریت
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با اقاله آن  . دلیل عدم سقوطشود یمحق شفعه به خاطر فسخ بعد از بیع در اثر اقاله یا خیار عیب ساقط ن (411

در حالی که حق شفعه به واسطه خود عقد ثابت  شود میاین است که اقاله بعد از عقد به عقد ملحق 

است که داشتن حق فسخ به سبب عیب فرع آن  با خیارآن  مقدم است. دلیل عدم سقوطآن  و بر شود می

رد مالی که به دیگران تعلق دارد معقول نیست و بر داخل شدن مال معیوب در ملکیت مشتری است. زیرا 

در ملکیت مشتری زمانی است که عقد صحیحی اتفاق افتاده باشد. در این زمان حق شفعه آن  داخل شدن

 شود میو حق شفعه مقدم  شوند میآید. بنابراین خیار عیب و حق شفعه با هم محقق هم بوجود می

در حصه فروخته شده بوجود اید بایع برای دریافت قیمت  چه عیب در ثمن معین بوجود اید و چه عیب (411

 .کند میحصه خریداری نموده به شفیع مراجعه 

آن  بیع یا هبه یا وقف مثالًاز بین نمی رود ) شوند میحق شفعه با عقدهایی که بعد از عقد بیع واقع  (412

ل کند و نسبت به بیع اول را باط ها آند همه توان میحصه( زیرا حق شفیع مقدم بر این عقود است و شفیع 

زیرا هر یک از این  د بیع را اجازه کند و نسبت به بیع دوم اخذ به شفعه کندتوان میاخذ به شفعه کند و نیز 

دو بیع سبب تام برای ثبوت حق شفعه هستند و بیع دوم اگرچه متوقف بر اجازه شفیع است اما صحیح 

 است

عقود قبلی اگر نسبت به عقد اخر اخذ به شفعه کند  اگر بعد از بیع اول عقود متعددی واقع شوند (413

 هستند. عقود بعدی باطلاگر نسبت به عقد اول اخذ به شفعه کند و  است صحیح

آن  اش را از مشتری دریافت کند زیرا در زمان اخذ به شفعه مشتری مالک است و درکشفیع باید حصه (414

و سایر  ثمناست. پس شفیع برای دریافت  یعنی درک حصه در صورتی که مستحق للغیر دراید با مشتری

را از شفیع گرفته باشد اما آن  مالک اصلیکه  آن . به شرطکند میخسارات متحمل شده به مشتری مراجعه 

 را به قبض مشتری نداده باشد.آن  فرقی نیست که حصه در دست مشتری باشد و یا هنوز بایع

 را از بایع بگیرد مالشفیع باید اگر بایع مال را هنوز به قبض مشتری نداده باشد  (415

 مثالً. )شود میها تقسیم آن  به نسبت سهامو بین ورثه  رسد میحق شفعه )مانند مال( از شفیع به ارث  (416

-( اگر یکی از ورثه از حق شفعه خود گذشت حق بقیه از بین نمیرسد می هشتم یکاگر فرزند دارد به زنش 

 .شود میعه کنند و تبعض صفقه پذیرفته نرود. ولی بقیه باید نسبت به کل حصه حق شف

یکی بودن شریک در وقت بیع مالک است و نه در زمان اخذ به شفعه. بنابراین اگر با فوت کسی چند  (417

در اعمال حق شفعه ضرر ندارد زیرا شریک  ها آنوارث از او باقی بماند همه حق شفعه دارند و متعدد بودن 

 اصلی )مورث( یک نفر بوده است.

 . منظور از اخذ، دریافت مبیع است.کند میو سپس اخذ  دهد میمشتری ثمن را ابتدا  (418

 اخذ به شفعه مقدم بر تسلیم ثمن است. (419
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د ابتدا مبیع را توان مید رضایت دهد که ثمن به ذمه شفیع باشد که در این صورت شفیع توان میمشتری  (421

( )شفیع در اینجا هضی الشفیع بکونه فی الذمیرآن  تحویل بگیرد. )و یجب تسلیم الثمن اوال... ثم االخذ...اال

 یعنی مشتری( 

اخذ به شفعه تنها بعد از علم به مقدار و جنس وصف ثمن صحیح است زیرا اخذ به شفعه نوعی معاوضه  (421

است و نیازمند علم به عوضین است. بنابراین اگر قبل از این علم اخذ به شفعه کند صحیح نیست. زیرا 

 ق شفعه از بین نمی رود.شود ولی حموجب غرر می

 و نه با هبه و وقف و مهریه دادن حصه. آید میتنها با بیع حق شفعه بوجود  (422

اگر شفیع و مشتری در مقدار ثمن اختالف کنند مشتری قسم می خورد زیرا او نسبت به عقد بیع آگاهتر  (423

 از شفیع است و نیز او مالک است.

یمانده سهم را از بایع خریده است و علیه او دارای حق اگر کسی ادعا کند که که شریکش بعد از او باق (424

شفعه است ولی شریکش منکر تاخر باشد شریک قسم می خورد زیرا او منکر است و اصل نیز عدم استحقاق 

 حق شفعه است و قسم او بر نفی حق شفعه )نه نفی تاخیر( کافی است.

رسد اند نوبت به تحالف میاز بایع خریدهاگر دو نفر مدعی شوند که پیش از دیگری حصه باقیمانده را  (425

زیرا  شود میبعد از قسم هر دو ملکیت هر دو مستقر و  علیه هستندزیرا هر کدام هم مدعی و هم مدعی

ادعای هر یک با قسم هر یک از بین رفته است و به دلیل منتفی شدن تقدم در معامله حق شفعه در کار 

 نخواهد بود.

 حق شفعه وجود داردآن  شده است و نسبت به ای که فروختهحصه =الشقص (426

که  آن را به بهایی کم معاوضه کند و یاآن  هرگاه مشتری حصه شریکی را به ثمن گزاف بخرد و سپس (427

بایع ذمه او را از مقدار زیادتر ابراء کند اگرچه از روی حیله باشد تا شفیع حق شفعه خود را ترک کند شفیع 

ید در برابر تمام ثمن اخذ به شفعه کند زیرا ثمن بیع همان مقدار است و اگر بخواهد اعمال شفعه کند با

 قبال ثابت شده بوده است.چه  آن ای جدید است یا اسقاطکارهای بعدی یا معاوضه

 

 سبق و رمایه
 تیر پراکنی =الریش اسب دوانی =حافر شتردوانی =خُفٍ  تیراندازی =نصل  (428

 شد عقد مسابقه باید ایجاب و قبول داشته با (429

 های خاص جعاله در عقد مسابقه وجود دارند مثل قرار دادن عوض برای کاری که حصولبعضی از ویژگی (431

 قطعی نیست، عدم تعیین عامل، عدم لزوم عقد.آن 
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د از یک طرف باشد توان میتعیین عوض و  این شرط صحت استو  در عقد مسابقه باید عوض تعیین شود (431

ا از طرف بیت المال زیرا بیت المال برای مصالح مسلمانان است و این هم یا از هر دو طرفیا از طرف ثالثی ی

 د عین یا دین باشد. توان میعوض و  یکی از مصالح مسلمین است

. تعیین جایزه )تقدیر الخطر و 2. تعیین مسافت مسابقه از جهت ابتدا و انتها 1شرایط مسابقه سوارکاری:  (432

مسابقه می دهند از طریق مشاهده. )مطلق آن  ای که بان وسیله. تعیی3( مطلقاًشرطاه او آن  هو العوض

. احتمال برنده شدن )احتمال السبق( 4به وصف کافی نیست. بخاطر تفاوت اغراض( آن  یا تعیینآن  گذاردن

مترتب نیست. )احتمال بیشتر در آن  پس اگر ناتوانی یکی معلوم باشد مسابقه باطل است. زیرا فایده بر

. )ان یجعل السبق و هو العوض( عوض مسابقه 5 ا احتمال برنده شدن دیگری اشکال ندارد(پیروزی یکی ب

 تنها برای یکی که برنده شده قرار داده شود نه برنده و غیربرنده

. )معرفه الرشق( شناخت تعداد دفعات تیراندازی و تعداد تیرهایی که باید به 1شروط تیراندازی )رمایه(:  (433

. معلوم بودن 3 . معلوم بودن مقدار مسافت به مشاهده یا اندازه گیری2 صابت تیرهاهدف بخورد و چگونگی ا

 . همسان بودن وسیله تیراندازی نه شخص ان4 اندازه هدف و عوض )قدر الغرض و السبق و هو العِوض(

 : تیراندازیهالمراما النضال: تیراندازی (434

تواند برای به حساب ر به هدف زد نمیاگر یکی از طرفین شرکت کننده در تیراندازی چند تیر بیشت (435

 .شود میمقدار زیادی با هم مصالحه کنند زیرا مخالف هدف مسابقه و خالف تشریع  آوردننی

عوض معین قرار گرفته آن  اگر کسی که در مسابقه تیراندازی عوض معینی قرار دهد ولی حق ثالثی به (436

را بپردازد. )اشکال این بیان این است که با ن آ باشد کسی که عوض را قرار داده است باید مثل یا قیمت

 و باید به اجره المثل رجوع کرد( شود میتعلق حق غیر به عوض معین عقد فاسد 

آید )البته در شباهت تیراندازی و اجاره: این است که عوض به محض عقد به ملکیت طرف دیگر درمی (437

 تیراندازی هنوز در حین عقد شخص پیروز معلوم نیست(.

 آید ت تیراندازی با جعاله: این است که تنها بعد از پایان کار به ملکیت درمیشباه (438

شباهت تیراندازی با اجاره و جعاله: این است که در هر سه در پایان عوض به طرف مورد نظر داده  (439

 .شود می

 جعاله
آن  ی که فایدها عبارت است از صیغه و در شرع گیرد میجعاله در لغت مالی است که در برابر عملی قرار  (441

 منفعت در برابر عوض است و علم به عوض و عمل شرط نیست. آوردنبدست 

 در جعاله علم به عوض و عمل شرط نیست. (441
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 اختالف اجاره و جعاله این است که در اجاره تعیین عمل و تعیین اجرت شرط است. (442

صحیح است. پس  شرط نیستآن  جعاله بر هر عمل حاللی که مورد عمل عقال است و مباشرت فرد در (443

مثل رفتن در تاریکی جایز نیست. مگر اینکه هدف  جعاله بر زنا و یا کاری که هدف عقلی قابل توجهی ندارد

 تمرین شجاعت باشد.

 جعاله بر کارهای واجب مثل نماز صحیح نیست. (444

 برای تحقق جعاله نیاز به تعیین و خطاب به فرد خاصی نیست. (445

بگوید هر کس پیراهن مرا بدوزد  مثالًد مجهول باشد توان می دده میدر جعاله عوضی که جاعل قرار  (446

 چیزی به او خواهم داد.

است. ولی اگر بخواهد عوض را آن  در جعاله علم به عوض شرط نیست بلکه فقط شرط تشخص و تعین (447

د را ذکر کند در غیر این صورت در مقابل بازگرداندن مال مورد نظر بایآن  تعیین کند باید جنس و مقدار

 بپردازد. المثل اجرت

جاعل باید عقل و بلوغ داشته باشد و محجور نباشد. زیرا مال می پردازد. اما اگر عامل حتی صغیر ممیز  (448

 نگرفته باشد مستحق جعل است. باشد و از ولی خود اذن

رد کننده متبرع است و چیزی  ،را رد کندآن  هر گاه جاعل عمل را برای فرد مشخصی قرار دهد و دیگری (449

آن  اگرو  چون کاری انجام نداده است شود میهم چییزی داده ن شده معینو به فرد  شود میبه او داده ن

در رد مال مشارکت کند و ثالث قصد تبرع داشته باشد تمام عوض به فرد  شده معینشخص ثالث با فرد 

رع نداشته باشد نصف اگر ثالث قصد تبو  رسد می شده معینزیرا تمام کار به دست فرد  رسد می شده معین

که یکی در برابر عملش عوض قرار کار با عمل دو نفر انجام شده است آن  زیرا رسد میمال به فرد معین 

داده شده است و دیگری تبرعی عمل کرده است. پس اگر عوض را به تعداد نفرات تقسیم کنیم )نه به مقدار 

 .استآن  کار هر نفر( او مستحق نصف

اگر و  صحیح است و اگر مالک دستوری نداده باشد خود ثالث باید عوض را بپردازد جعاله از طرف ثالث (451

 بدون اذن مالک عوض را از مال او قرار دهد فضولی است.

 .شود میبه عوض در جعاله جعل )جُعلُ( گفته  (451

هد د هر موقعی که بخواتوان میجعاله از طرف عامل جایز است چه قبل و چه بعد از انجام عمل. پس عامل  (452

از عقد رجوع کند. ولی از طرف جاعل تا زمانی که عامل شروع به کار نکرده باشد جایز است و بعد از شروع 

 بافسخ باید اجرت مقدار عمل انجام شده را بپردازد.و  عمل تنها نسبت به مقدار باقی مانده جایز است

( مطلقاً) گیرد میچیزی نآن  در برابراگر عمل قبل از انجام کامل عمل، مقداری از کار را انجام داده باشد  (453

 چه تمام نکردن عمل به سبب اختیاری باشد یا قهری.

 (کند میاز جایز بودن خارج نرا  آن جایز است. )و لزوم پرداخت بخشی از عوض مطلقاًعقد جعاله  (454
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اشد و و عامل خبر نداشته ب اگر جاعل )مالک( قبل از انجام تمام یا بخشی از عمل توسط عامل رجوع کند (455

عمل را به پایان برساند باید تمام اجرت به عامل داده شود. ولی اگر عامل در اثنای عمل علم پیدا کند به 

 شرعاًآن  علمی است که به سبب ،. منظور از علمگیرد مینسبت عملی که قبل از علم انجام داده اجرت 

 ادل را در بر گیرد.رجوع ثابت شود تا شنیدن از جاعل و شیاع مفید علم و خبر دو نفر ع

 .شود میعزل وکالت با گفته یک عادل پذیرفته  (456

اگر جاعل دو صیغه برای جعاله قرار دهد که در مقدار عوض یا ویژگی های جعاله متفاوت باشند و عامل  (457

هر دو را بشنود باید بر طبق صیغه دوم عمل کند. زیرا جعاله عقدی جایز است و صیغه دوم رجوع از صیغه 

کمتر باشد یا بیشتر. ولی اگر هر دو را نشنیده باشد بر طبق هر کدام که آن  چه عوض شود می اول محسوب

صیغه دوم را بشنود از آن  کند. حال اگر شروع به عمل مطابق صیغه اول کند و در حینشنیده عمل می

 .گیرد میعوض اول مطابق عمل انجام شده و از صیغه دوم متناسب با بقیه عمل اجرت 

نها با رد مال به مالک مستحق جعل است. پس اگر فرد مورد نظر را به خانه جاعل بیاورد و او فرار عامل ت (458

کامل انجام نداده است. یا اگر فرد مورد نظر نزدیک خانه  طور بهکند چیزی بر عامل نیست. زیرا عمل را 

عل یا منزل وی برساند جاعل فوت کند چیزی بر عامل نیست. ولی اگر شرط شده که تنها او را به شهر جا

 .)اگرچه فرد مورد نظر فرار کند یا بمیرد(است  عامل مستحق تمام جعل

گردد. چه این عامل تنها با بذل مالک )جاعل( یعنی با درخواست بازگرداندن او مستحق اجرت می (459

است چه  درخواست با بذل عوض باشد یا نه. پس اگر عامل بدون درخواستی اقدام به انجام عمل کند متبرع

قصد عوض داشته یا نداشته باشد. کسی که صیغه جعاله را نشنیده باشد و تبرعا یا به قصد دریافت عوضی 

که از نظر جنس یا وصف متفاوت با عوضی که جاعل قرار داده باشد عمل را انجام دهد متبرع محسوب 

 .شود می

د یا جعل از ابتدا مبهم بوده است اگر در مواردی که جعل تعیین نشود چه جعل از ابتدا تعییین نشده باش (461

 پرداخت.  المثل اجرتعامل قصد تبرع نداشته است باید به او 

طور مساوی  را بازگردانند بهآن  و سپس گروهیهر گاه جاعل برای بازگردندن مال جعلی قرار دهد  (461

 )بالسویه(. شوند میمستحق عوض 

 طور بهآن  باشد، یعنی عملی باشد که انجام اگر عمل در عقد جعاله کاری غیر از بازگرداندن چیزی (462

داخل شدن در خانه جاعل با داشتن غرض صحیحی، هر عاملی  مثالًجداگانه توسط هر عاملی ممکن باشد 

 .شود میمستحق عوض تعیین شده 

 عمل در عقد جعاله کاری غیر از بازگرداندن چیزی باشد. (463

با جعل دیگران قرار دهد و هر سه با هم مورد اگر جاعل برای هر یک از سه نفر عامل عوضی متفاوت  (464

اگر یکی از و  جعلی است که برای او قرار داده شده است سوم یکجعاله را بازگردانند، هر کدام مستحق 
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اگر کسی که برایش جعلی تعیین نشده بوده به همراه و  گیرد میرا بازگرداند تمام جعل خودش را آن  ها آن

و دومی نصف جعل را  المثل اجرتعل تعیین شده مال را بازگرداند اولی نصف هایی که برایش جآن  یکی از

 .گیرد می

 وصیت
 یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت است. ملیک عین یا منفعتوصیت: ت (465

تملیک به منزله جنس است و سایر تصرفات موجب تملیک مانند هبه و بیع و وقف را شامل  (1

 شود.می

 الفعل باشد )مثل درخت( یا بالقوه )مثل ثمره(د عین موجود بتوان می« عین» (2

 د منفعت موبد باشد یا موقت یا مطلقتوان می« منفعت» (3

وصیت به غیر برای انجام وصیت و نیز والیت بر کسی که « مسلط کردن بر تصرف»در مفهوم  (4

 موصی بر او والیت دارد داخل است. 

 .شود میرد در زمان حیات او خارج ، هبه، وکالت و سایر تصرفات منجز ف«قید بعد از فوت»با  (5

شود زیرا جامع افراد بودن تعریف فوق با وصیت به ابراء مدیون و وصیت به وقف مسجد نقض می (6

زیرا اگرچه  شوند مینیز وصیت به مضاربه و مساقات خارج و  وقف، فک ملک است نه تملیک

ممکن است سودی ولی حقیقتشان این نیست و  شود میعامل نسبت به سهمی از سود مالک 

 حاصل نشود و تملیک منتفی شود.

اگر کلمه وصیت ذکر شد دیگر الزم نیست عبارت بعد از مرگ ذکر شود زیرا مقتضی وصیت بعد از مرگ  (466

 بودن است.

وصیت بر تعدادی معین نه  مثالًوصیت در جایی به قبول نیازمند است که در حق او قبول ممکن باشد  (467

 غیر معین مانند فقرا.

عقد است چون به ایجاب و قبول نیاز دارد و جایز است چون موصی در زمان حیات حق رجوع وصیت  (468

 .(شود می)ولی بنا بر مالحظاتی به عقد الزم ملحق له نیز بعد از فوت حق قبول دارد دارد و موصی

 ان باد بعد از ایجاب یا همزمتوان میدر عقود جایز مثل وصیت مقارن بودن ایجاب با قبول شرط نیست و  (469

 باشد.آن 

د قبول کند توان میرا دارد و اگر رد کرد دیگر نآن  له تنها تا زمانی که وصیت را رد نکرده حق قبولموصی (471

 زیرا ایجاب باطل شده است.
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د بعد از فوت او قبول کند زیرا رد توان میله در زمان حیات موصی ایجاب را رد کرده باشد اگر موصی (471

 و ملکیت مورد وصیت در زمان حیات موصی قابل تحقق نیست. وصیت قبل از فوت اثری ندارد

به را قبض . اگرچه موصیشود میله بعد از فوت و قبل از قبول وصیت را رد کند وصیت باطل اگر موصی (472

 کرده باشد. زیرا قبض بدون قبول اثری ندارد.

را قبض نکرده باشد.  بهاگر موصی له بعد از فوت قبول و سپس رد کند رد اثری ندارد حتی اگر موصی (473

متوقف بر وجود سبب ناقل است که آن  . زیرا زوال ملکیت بعد از تحققشود میزیرا با قبول ملکیت حاصل 

 وجود ندارد

متوقف بر وجود آن  آور رد بعد از قبول اثری ندارد. زیرا زوال ملکیت بعد از تحققدر همه عقود ملکیت (474

 سبب ناقل است که وجود ندارد

. چه در زمان حیاط موصی رسد میله قبل از قبول وصیت فوت کند حق قبول او به ارث هرگاه موصی (475

له باطل له باشد با فوت موصیبمیرد یا بعد از آن. )قول قوی این است که اگر مقصود موصی خود موصی

 (رسد میشود واال به ارث می

 .شود مین له واردله قبل از مرگ موصی باشد مال در ملکیت موصیاگر مرگ موصی (476

وصیت مطلق یعنی مقید نبودن به وصف یا زمان صحیح است. وصیت مقید هم صحیح است و اگر شرایط  (477

 .شود میوصیت رعایت نشود وصیت باطل 

وصیت برای جهت عمومی نیاز به قبول ندارد به خاطر تعذر آن. قبول حاکم هم شرط نیست حتی اگر  (478

 ممکن باشد.

له به سبب فوت موصی است. نه اینکه ف از تقدم ملکیت برای موصیظاهر این است که قبول وصیت، کاش (479

 .ماند میناقل ملکیت از هنگام قبول باشد. زیرا در این صورت ملک موصی از حین فوت تا قبول بدون مالک 

فوت موصی شرط انتقال ملکیت موصی به است و حقیقت وصیت نیز تملیک بعد از فوت است. اگر قبول  (481

ملکیت متوقف بر فوت است. پس کامل شدن ملکیت متوقف بر ایجاب و قبول و فوت قبل از فوت باشد 

 است.

 موصی باید عقل و بلوغ داشته و محجور نباشد. (481

این فرد سفیه و و  وصیت دیوانه و مست و کسی که عمدا با ابزار کشنده خود را مجروح کرده باطل است (482

 .دشو میدر حکم میت است و احکام فرد زنده بر او بار ن

له باید در زمان وصیت موجود باشد و بتواند تملک کند. پس وصیت برای حملی که در حین موصی (483

ماه از زمان وصیت به دنیا اید یا اگر شوهر حاضر  6باشد اگر در کمتر از وصیت موجود است صحیح می

کند. اما اگر شوهر بگذرد و وضع حمل آن  نیست از حین وصیت به اندازه حداکثر مدت بارداری و یا کمتر از

حاضر است وصیت صحیح نیست زیرا علم به وجود حمل در زمان وصیت وجود ندارد و اصل نیز عدم وجود 
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حمل است. اگرچه ممکن است گفته شود که در صورت عدم حضور شوهر نیز ممکن است حمل در حین 

 .شود میست این گفته رد وصیت موجود نباشد ولی چون اصل عدم اقدام مسلمان به زنا و وطی به شبهه ا

 .شود میحمل باید زنده به دنیا اید واال وصیت باطل  (484

 .رسد میاگر حمل زنده به دنیا آید و سپس بمیرد وصیت صحیح و موصی به به ورثه او  (485

ها تقسیم شود. چه همه مذکر باشند یا آن  وصیت برای چند نفر اقتضا دارد که موصی به یکسان بین (486

 ین که موصی بعضی را بر دیگران ترجیح داده باشد.مونث یا مختلف، مگر ا

 .رسد میاگر موصی بگوید طبق کتاب خدا عمل شود به پسر دو برابر دختر  (487

اگر موصی بگوید برای خویشاوندانم وصیت کردم، خویشاوند کسی است که عرفا هم نسب موصی باشد  (488

کسانی هستند که در چهل زراعی خانه منظور از خویشاوندان و  (شود می)زیرا با عدم نص به عرف مراجعه 

 او هستند ولی قول قویتر این است که به عرف مراجعه شود.

جمع معرف به الف و « الفقراء»نه هر فقیری. اگرچه  شود میوصیت به فقرا تنها شامل فقرای هم کیش  (489

امل مسکین هم ولی با شهادت اوضاع و احوال تخصیص خورده است. البته فقیر ش باشد میالم و مفید عموم 

را یکسان بدانیم واین دو را دو لفظ در معنی واحد)مترادف( بدانیم. یا این  ها آناگر وضع معیشتی  شود می

 که بدتر از فقرا بدانیم. همین مطلب است در وصیت برای مسکین.

 ستی. واال وصیت باطل است، خواه به دلیل پشود میمورد تملک واقع  عادتاًموصی به هر چیزی است که  (491

یا این که قابل تملک نیست مثل خوک. یا اینکه  مانند یک دانه گندم.آن  مانند فضوالت یا ناچیز بودنآن 

 قابل انتقال نیست مثل موقوفه.

به در نیز الزم نیست که موصیو  الزم نیست موصی به برای موصی یا موصی له یا دیگران معلوم باشد (491

ن که بتواند در اینده موجود شود کافی است. پس وصیت بخشی زمان وصیت بالفعل موجود باشد. بلکه همی

یا بهره ای از مال یا بخش کم یا زیادی از مال صحیح است. پس در مواردی که آن  از مال یا سهمی از

را که وارث تعیین کرده است اراده نموده، وارث در چه  آن معلوم نباشد که موصی مقداری معین یا بیش از

 که مایل باشد اختیار دارد.تعیین هر مقداری 

وصیت نسبت به حقوق غیر قابل انتقال مثل حق قصاص یا حد قذف یا حق شفعه صحیح نیست. زیرا  (492

. حق قذف یا تعزیر شود میهدف قصاص تسکین خاطر وارث است و با انتقال به دیگری این هدف حاصل ن

شی از شراکت است در حالی که نیز هدف از شفعه دفع زیان ناو  به دلیل فحاشی هم این چنین است

 له سهمی در مورد شرکت ندارد.موصی

 اجازه وارث در زمان حیات موصی کافی است.و  بدون اجازه وراث وصیت بیش از ثلث باطل است (493

زمان معتبر در مقدار ترکه جهت تعیین ثلث هنگام وفات است )نه زمان وصیت و نه مدت بین وصیت نا  (494

. پس اگر وصیت کننده به قتل برسد و دیه اش گرفته گیرد میت به ترکه تعلق فوت.(زیرا وصیت در زمان فو
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. زیرا دیه با وفات ثابت شده اگرچه شود میمحاسبه آن  و ثلث شود میشود مقدار دیه جزء ترکه محسوب 

 هنگام وصیت موجود نبوده است.

فاظ متواطی: لفظی که بر در مورد الفاظ متواطی و الفاظ مشترک وارث در تعیین مصداق مخیر است )ال (495

شریک هستند( )الفاظ مشترک: الفاظی که بر دو معنای آن  که افراد بسیاری در شود میمعنایی حمل 

 شود(.جداگانه و بیشتر حمل می

امر واجبی باشد بر بقیه مقدم است حتی اگر از  ها آناگر چند موضوع با هم وصیت شوند چنانچه در بین  (496

واجب، مالی باشد مثل دین و آن  واجب مالی باشد و چه واجب غیر مالی. اگر نظر زمانی موخر باشد. چه

واجب بدنی باشد مثل نماز و روزه، از ثلث خارج آن  و اگر شود میحج از اصل ترکه و غیرمالی از ثلث خارج 

 .شود میشود و اگر امر واجبی وصیت نشده به ترتیب وصیت نامه عمل می

و از هر وصیتی به  رسد میترتیبی نیست ثلث به مصرف همه  ها آنبین  اگر چند موضوع وصیت شده ولی (497

بسط الثلث علی الجمیع و  هگردد(. )و لو لم یرتب بان ذکر الجمیع دفع)باطل می شود میکسر آن  نسبت

و اگر  شود میبطل من کل الوصیه بحسابها(. اگر ترتیب معلوم است ولی مورد اول مشتبه گردد قرعه زده 

 .شود مییا عدم ترتیب معلوم نباشد رعایت ترتیب به وسیله قرعه  هم ترتیب

بعد از اجازه ادعای کمی مقدار موصی به را نمایند و اینکه گاه  آن اگر ورثه زاید بر ثلث را اجازه کنند و (498

اند بوده است چنانچه وصیت به عین معین تعلق گرفته ادعای ورثه گمان میکردهچه  آن موصی به بیشتر از

معین بوده است. ولی اگر وصیت به جزء مشاعی  ها آن. زیرا ادعا بر چیزی واقع شده که نزد شود میرفته نپذی

بنا را بر اصل  ها آن. زیرا احتمال هست که شود میبا یک قسم پذیرفته  ها آناز ترکه مانند نصف باشد ادعای 

 ثابت شده است.آن  عدم زیادی مال قرار داده باشند و خالف

و روایت صحیح است آیه قرآن  دن برای کافر ذمی اگرچه بیگانه باشد به دلیل اصل صحت ووصیت کر (499

ولی نسبت به کافر حربی صحیح نیست اگرچه خویشاوند باشد زیرا با اجرای وصیت مال به کافر حربی تعلق 

ری هم در حالی که اموال کافر حربی از غنایم )فیءٌ( مسلمین است. وصیت برای مرد مرتد فط گیرد می

 صحیح نیست. ولی برای مرتد ملی یا زن اشکالی ندارد.

توان می شود میاگر وصیت کند که فی سبیل اهلل مصرف شود در هر راهی که موجب نزدیکی به خدا  (511

 مصرف کرد زیرا الزمه عام بودن لفظ این است.

تواند هر مصرفی میله تعیین نکند موصیرا  آن له داده شود و مصرفاگر وصیت کند که مالی به موصی (511

 له باید در همان راه مصرف کند.به را تعیین کرد موصیبکند ولی اگر موصی راه مصرف موصی

. ولی به همه به صورت برابر از شود میبا وصیت برای نزدیکترین خویشاوندان، به ترتیب طبقات ارث عمل  (512

 کسی بر دیگری مقدم نیست. مطلقاًو  شود میمال داده 
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به اندازه کمترین سهم وراث او به  ،له به اندازه سهم یکی از وراثم بدهیدید به موصیاگر موصی بگو (513

 و اصل نیز برائت از مقدار زاید است. کند میزیرا سهم یکی از وراث بر همین صدق  شود میله داده موصی

که مال در  ثلث هر مالی را به فقرای همان شهری توان میاگر ثلث اموال خود را برای فقرا وصیت کند  (514

اگر ثلث تمام اموال او به مصرف فقرای شهر موصی یا شهر دیگری برسد جایز است. و  انجا واقع شده داد

 زیرا غرض حاصل شده است.

اگر وصیت کند که به زید و فالنی بدهید نصف مال برای زید است زیرا وصیت برای دو دسته است و  (515

 .شود میر وصیت برای دو نفر یا دو گروه هم این چنین تعداد دسته مالک است نه تک تک افراد دسته. د

هرگاه کسی در مرض منجر به فوتش بخششی منجز که در زمان بیماری قطعی است مانند هبه و وقف و  (516

. شود میانجام دهد بخشش منجز مقدم و از ثلث خارج  شود میابراء و بخششی موخر که بعد از مرگ قطعی 

 اگرچه در لفظ موخر باشد.

-د رجوع لفظی یا عملی کند. رهن دادن موصی به هم رجوع محسوب میتوان میدر زمان حیات  موصی (517

کند مانند آرد کردن گندم یا به تغییر کند بر رجوع داللت میشود. اگر هم کاری کند که عنوان موصی

 خمیر کردن ارد یا مخلوط کردن با گندم مرغوب تر. )نه مساوی یا پست تر(.

تواند در زمان حیاتش انجام دهد. چه وصایت فرد وری ممکن است که خود فرد میوصایت تنها در ام (518

 کند.ای که وصی دیگر تعیین میباشد مثل ولی قهری و چه بالعرض باشد مثل وصی هباالصال

وصیت به والیت بر کودکان تنها از سوی پدر و جد پدری یا وصی یکی از این دو که از جانب او ماذون در  (519

. پس اگر پدر یا جد پدری، وصی را از وصایت نهی کند او باشد میادن فرد دیگری است صحیح وصی قرار د

 د دیگری را وصی قرار دهد. ولی اگر وصایت پدر یا جد پدری مطلق باشد صحیح است.توان مین

 شرایط وصی:  (511

ال ی که صغیر و مجنون بتوانند در حطور بهاهلیت )کمال(: پس وصی قرار دادن کودک و مجنون  .1

 نیست. حجر تصرف کنند حتی به ضمیمه دیگری صحیح

توان وصی قرار داد اگرچه از خویشاوندان نسبی )رحماً( میت باشد مسلمان بودن: پس کافر را نمی .2

. )مگر اینکه موصی هم شود میامین محسوب نو  زیرا کافر شایستگی والیت بر مسلمان را ندارد

 کافر باشد اگر عدالت در وصی شرط نباشد(

عادل بودن )مطابق نظر قویتر(. اعتبار عدالت برای این است که به عمل او اطمینان پیدا شود نه  .3

 اینکه در اصل عمل او نقش داشته باشد. )عدالت شرط اطمینان است نه شرط صحت(

 کفر کافر بزرگتر از فسق مسلمان است.  (511

 تحقیق در مورد خبر فاسق واجب است.و  آید میفاسق امین به حساب ن (512



           ردنجانیعابدین رحیمی پُ                                                                                                             استداللی( فقه کتابِ )خالصهجزوه متون فقه          

49 
 

گیرند و هر فرق بین وصایت با وکالت و ودیعه این است که وکالت و ودیعه به حق موکل و مودع قرار می (513

مسلط کند. اما موصی آن  تواند مال خود را تلف کند چه رسد به این که غیرعادلی را بردو میآن  یک از

( چه ثلث چه مطلقاً. )شود یمکند زیرا با مرگ موصی مال از ملکیت او خارج وصی را بر حق غیر مسلط می

 اصل مال.

عادل و باطنا فاسق است وصی قرار دهد و او نیز مطابق وصیت عمل کند عمل او نافذ  ظاهراًاگر کسی که  (514

 است.

وصی قرار دادن کودک به ضمیمه فرد دارای اهلیتی صحیح است اما کودک تا زمان رشد و بلوغ حق  (515

کنند. بعد از بلوغ با هم عمل میو  کند میارد به تنهایی عمل تصرف ندارد. پس قبل از بلوغ فرد اهلیت د

البته اگر شرط شود که فرد دیگر تا زمان بالغ شدن صغیر تصرف نکند صحیح است. در مواردی که تصرف 

فرد قبل از بلوغ کودک جایز است تصرفات او به موارد ضروری اختصاص ندارد و تنها اموری که بعد از بلوغ 

د بعد از بلوغ به منظور نقض اعمالی که توان میکودک هم ن.لف( باید به اشتراک انجام شودمانده )المتخ

 دیگری بر طبق شرع انجام داده اعتراض کند.

 مفقود است و بطالن قیاس وصایت با قضاوت روشن است. ،توانند وصی شوند. زیرا مانعزن و خنثی می (516

کی مباشر باشد( مگر اینکه انفراد شرط شود که هر کنند. )اگرچه یهای متعدد به اجتماع عمل میوصی (517

در امور ضروری )مثل تامین نفقه  ها آند طبق نظر خود عمل کند ولی اگر اختالف کردند تصرف توان مییک 

تواند عوض کند زیرا در اموری که برای را مجبور به توافق کند ولی نمی ها آنتواند کودک( جایز و حاکم می

را تغییر  ها آنرا مجبور به اجتماع کند  ها آناگر حاکم نتوانست و  ده شده والیتی نداردوصی قرار دا ها آن

 ست. زیرا نتیجه هر دو یکی است.ها آندر صورت عدم توافق در حکم نبود  ها آن. زیرا وجود دهد می

اوصیای متعدد در مقام تصرف حق تقسیم مال را ندارند زیرا خالف مقتضای وصیت یعنی اجتماع  (518

 ست.ها نآ

ند به اشتراک عمل کنند زیرا خالف شرط توان مین ها آناگر شرط شود که چند وصی به انفراد عمل کنند  (519

نیز الزمه اجتماع صدور عمل از رای همه است در حالی که شرط استقالل یعنی موصی راضی به و  است

 محدودیت.عمل از رای هر یک بوده است. ونیز ظاهر شرط استقالل اجازه است نه ایجاد 

 ست.االجرا الزماگر موصی چند وصی را از اجتماع نهی کند  (521

 درست =مصیب  (521

تجویز نموده چه  آن هرگاه موصی اجازه دهد که اوصیاء به هر یک از دو حالت اجتماع یا انفراد عمل کنند (522

مساوی  ند مال را تقسیم کنند چهتوان مید به هر صورت که بخواهد عمل کند و توان مینافذ است و هر یک 

چه غیر مساوی. )به شرطی که از تقسیم ضرری حاصل نشود( زیرا فایده تقسیم تصرف در قسمتی از مال 
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تواند در ند در قسمتی تصرف کنند. بعد از تقسیم هم هر یک میتوان میاست درحالی که بدون تقسیم هم 

 وصایت دارد.قسمت دیگری تصرف کند حتی اگر در دست دیگری باشد زیرا او نسبت به مجموع 

اگر در وصی واحد یا چند وصی با حالت اجتماع ناتوانی پیدا شود، حاکم یک نفر امین )معیناً( را به او  (523

کند زیرا با ناتوانی از استقالل در عمل که مانع والیت حاکم بود خارج شده است ولی از سوی ضمیمه می

دو )یعنی ناتوانی و قدرت فی آن  س بیندیگر هم فی الجمله قدرت دارد وصایت را از دست نداده است پ

 شودالجمله( با ضمیمه شدن امین جمع می

حالت اجتماع حق تصرف داشته اند بمیرد حاکم یک نفر امین )معیناً( را به او  اگر یکی از دو وصی که در (524

جود تواند امین ضمیمه فرد زنده کند. زیرا وصی کامل موکند ولی در صورت انفراد حاکم نمیضمیمه می

 است.

. بلکه طبق کند میخیانتی کند مرتکب فسق شود حاکم او را عزل که  آن اگر وصی خیانت کند یا بدون (525

حاکم یک نفر را به جای او و  . زیرا یکی از شرایط وصایت را از دست داده استشود میقول بهتر منعزل 

 گمارد.می

ند و نیازی هم به حکم حاکم یا قسم وصی د دین خود را از مالی که در دست دارد استیفا کتوان میوصی  (526

 بر بقای دین نیست.

د دیون موصی را که علم دارد در زمان پرداخت باقی هستند را بپردازد. علم این گونه حاصل توان میوصی  (527

که یا دائن کسی باشد که اسقاط دین از جانب او ممکن نیست )مثل صغیر و مجنون( یا وصی قبل  شود می

 موصی امکان پرداخت دین را نداشته اقرار موصی را شنیده باشد.آن  عد ازاز مرگ موصی که ب

اگر موصی صراحتاً اجازه نداده تصمیم با و  تواند وصی دیگری تعیین کند مگر با اذن موصیوصی نمی (528

 حاکم است. زیرا حاکم وصی کسی است که وصی ندارد.

صی با حاکم است. زیرا حاکم وصی کسی نداشته باشد تصمیم در مورد تعیین واگر کسی بمیرد و وصی  (529

مومن عادلی از باب حسبه و کمک بر نیکی و تقوی با دسترسی نداشتن به حاکم و  است که وصی ندارد

 .کند میوصیت را اجرا 

موجود باشد زیرا  زمان تعیین وصییعنی عقل و بلوغ و اسالم و عدالت باید در  وصیصفات معتبر در  (531

تواند اجرای نیز در زمان وصیت، موصی نمیو  است. )واال وصیت صحیح نیست(زمان انشای عقد این زمان 

 در زمان تعیین وصیاین است که صفات باید  نظر قویوصیت را به کسی بگمارد که واجد شرایط نیست. )

 موجود بوده و تا زمانی که او در سمت وصایت باقی است ادامه داشته باشد(.

نظارت خود را از اموال موصی علیهم بردارد.  المثل اجرتدن حق دارد وصی در صورت نیاز یعنی فقیر بو (531

 ولی در صورت بی نیازی جایز نیست.
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رد وصیت توسط وصی تا زمانی که موصی زنده است صحیح است به شرطی که خبر رد به موصی برسد.  (532

 پس اگر رد کند ولی خبر رد به موصی نرسد رد باطل است.

عمل کند حتی آن  ننده از وصیت اگاهی نداشته باشد الزم است که بهاگر وصی تا زمان مرگ وصیت ک (533

از اجرای وصیت ناتوان باشد پس از او به خاطر  قبول نکرده باشد )نظر مشهور( مگر این کهآن  اگر قبل از

 .شود میعسر و حرج ساقط 

 وصی =موصی الیه  (534

 کاحن 
 سد مستحب موکد است، والَِّا واجب است.تررا دارد و از افتادن در گناه نمیآن  برای کسی که امکان (535

 زن باید دارای اصالت خانوادگی باشد )کریمه االصل( یعنی والدینش درست کار و با ایمان باشند. (536

جایز و بلکه مستحب است که مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند حتی بدون اذن  (537

 د دستها و صورت زن است.زن، تا جهل او برطرف شود. جواز تنها در مور

 شرط است که مرد از فاقد شوهر بودن زن و در عده نبودن و در حال احرام نبودن زن اگاه باشد. (538

 صیغه عقد نکاح فقط باید به لفظ ماضی باشد (539

 .کند میدر نکاح شرط نیست که ایجاب بر قبول مقدم باشد زیرا به مقصود خللی وارد ن (541

 ایجاب باشد )به خاطر صراحت و رساندن مقصود واحد(.در نکاح الزم نیست قبول به لفظ  (541

 در صورت توانایی جایز نسیت که صیغه عقد نکاح به غیر عربی باشد. (542

 عاقد باید اهلیت داشته باشد پس عقد فرد مست حتی با اجازه بعدی باطل است (543

 د ایجاب و قبول عقد را از طرف خود یا دیگری به عهده بگیرد.توان میزن  (544

 ، اگرچه بهتر استنیستحضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز حضور ولی در ازدواج دختر رشیده شرط  (545

دختر دارد در عقد نکاح تعیین زن و شوهر به اشاره یا اسم یا وصف الزم است )پس اگر فردی که چند  (546

زیرا کامجویی از  اح باطل استو مبهم بگذارد و نزد خود هم تعیین نکند نک یکی را به عقد مردی درآورد

 ت(.معین ممکن نیسغیر

 والیت در ازدواج تنها برای پدر و جد پدری و وصی از طرف این دو و حاکم است. (547

 تر(. پدر و جد پدری بر دوشیزه بالغ رشیده والیتی ندارند. )طبق نظر صحیح (548

 در و جد پدری ناشی از قرابت است.والیت پ (549

مایل دختر از ازدواجش با هم کفو او جلوگیری کند، والیت اگر ولی، دختر را عضل کند یعنی با وجود ت (551

 .شود میو دختر در ازدواج مستقل  شود میولی ساقط 
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اگر فرد مجنون یا سفیهی بالغ شده و ازدواج برای او سودمند و به مصلحت باشد و پدر و جد پدری هم  (551

 غ رشید ندارند.ولی والیتی بر صغیر و بال دهد مینداشته باشد حاکم و وصی او را همسر 

حاکم و وصی بر صغیر و بالغ رشید والیت ندارند و تنها بر فرد کبیر مجنون یا کبیر سفیه والیت دارند.  (552

 البته حاکم بر بالغ رشیدی که بعدا دیوانه شود والیت دارد.

شرط خیار )شرط خیار فسخ نکاح( در عقد نکاح جایز نیست. زیرا نکاح ملحق به عبادات است نه  (553

آن  . زیرا به عقد مقید به شرط فاسد رضایت داده بوده کهشود می باطلنکاح  عقدت. پس با شرط، معاوضا

هم حاصل نشده است. )اینکه بگوییم شرط باطل است چون عقد و شرط مستقل هستند صحیح نیست 

 (.شود می چون در خارج تنها یک چیز واقع

 توان میکاح، شرط صحت عقد نکاح نیست و شرط خیار در مهریه جایز است زیرا ذکر مهریه در عقد ن (554

را شرط کرد. پس شرط خیار در مهریه خالف مقتضای آن  منعقد ساخت یا نبودنآن  عقد نکاح را بدون

با فسخ مهریه، عقد نکاح واقع شده و  شود میعقد نیست. پس داخل در عموم المومنون عند شروطهم 

 .شود میثابت  مهرالمثل

 ودن مهریه را شرط کرد.در عقد نکاح نب توان می (555

توسط آن  د در عقد نکاح به دیگری وکالت دهد زیرا قابل نیابت است و اجرایتوان میهر یک از زوجین  (556

 خود فرد مورد نظر شارع نیست.

با توکیل در عقد نکاح، بر خالف سایر عقود نباید وکیل طرف عقد و خطاب قرار گیرد بلکه باید موکل او  (557

و وکیل هم باید بگوید عقد نکاح را برای فالنی قبول کردم و اگر تنها بگوید قبول  را طرف ایجاب قرار دهد

 کردم هم صحیح است.

 مگر با اذن عام یا خاص موکل. درآوردوکیل نباید موکل را به عقد نکاح خود  (558

غیر  زیرا مقتضای اطالق این وکالت تزویج به درآوردد موکل را به عقد نکاح خود توان میوکیل با اطالق ن (559

 است که وکیل غیر زوجین است.آن  وکیل است زیرا متبادر

د موکل را به عقد نکاح خود در بیاورد زیرا لفظ عام بر توان میدر صورت عام بودن لفظ وکالت، وکیل  (561

 .شود میخالف لفظ مطلق، افراد خود را صریحا شامل 

 د.توان می = عام دتوان مین =اطالق (561

 .ولی و وکیل نباید به کمتر از مهرالمثل شوهر دهند =مهرالمثل  ال یزوج الولی و ال وکیل بدون (562

 ولی و وکیل نباید دختر را به مجنون یا کسی که یکی از عیوب فسخ نکاح را دارد تزویج کند. (563

حق دارند بعد از رفع  ها آن. واال هر یک از درآوردولی نباید کودک را به کسی که عیبی در او هست  (564

 ل یا ابقاء نمایند.حجر، عقد نکاح را ابطا
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اگر ولی یا وکیل بدون رعایت مصلحت عقد را به کمتر از مهرالمثل واقع کنند، زن در قبول یا رد مهر  (565

 اختیار دارد.

 اگر تزویج زن به کمتر از مهرالمثل از روی مصلحت باشد قول بهتر این است که زن خیاری ندارد. (566

اختیار فسخ نکاح  عقد نکاحزن نسبت به  درآوردمعیوب اگر ولی یا وکیل زن را به عقد غیر همتا یا مرد  (567

 دارد.

ولی نفوذ عقد موقوف به اجازه  شود میعقد نکاح فضولی چه از سوی یکی یا از سوی هر دو طرف واقع  (568

 .شود میفرد است و نکاح از اصل باطل ن

« ه فخیرها النبیاباها زوجها و هی کارهآن  جاریه بکرا اتت النبی ص فذکرت» این روایت که می گوید: (569

 در مورد عقد فضولی و اختیار طرف عقد در اجازه و رد است.

ی که قبول عقد همزمان باشد عقد جد طور به درآورنداگر پدر و جد، دختر را همزمان به عقد دو مرد  (571

 .شود میمقدم 

 .دشو میو به نحو حقیقت یا مجاز پدر اطالق  شود میبر جد و پدرِ جد به نحو حقیقت جد اطالق  (571

و هر دو وکیل باشند عقد اول صحیح است و اگر هیچ  درآورنداگر دو برادر خواهر خود را به عقد دو مرد  (572

یک مختار نباشند دختر مخیر است هر کدام را خواست برگزیند. اگر هر دو همزمان باشند و هر دو نیز 

هر دو ممکن است. )الستحاله وکیل باشند هر دو عقد باطل است زیرا نه ترجیح یکی امکان دارد و نه جمع 

الترجیح و الجمع(. ولی اگر تنها یکی وکیل باشد عقد او صحیح است و اگر هردو فضولی و همزمان باشند 

 دختر مختار است یکی را انتخاب یا هر دو را ابطال کند.

ست و بر فرزند والیتی ندارد پس اگر پسر یا دختر خود را همسر دهد مانند عقد فضولی ا اصالًمادر  (573

 بعد از رفع حجر مالک است. ها آنرضایت 

و پسر انکار کند عقد باطل  درآورداگر مادر با ادعای وکالت از جانب پسر کامل خود دختری را به عقد او  (574

است و مادر مسئول پرداخت نصف مهریه به زن است زیرا باعث تفویت بضع زن شده است و زن را فریفته 

فاق افتاده است )گفته شده که باید مادر همه مهر را بپردازد زیرا مهر با است و جدایی قبل از نزدیکی ات

 و اینجا طالفی نیست.(. شود میطالق نصف 

: نسب. سبب. رضاع. شبهه و زنا. عقد زن در حال عده. زنا با زن شوهردار. مورد هستند 13محرمات  (575

 مسلمان شدن زن. لواط. احرام. استیفای عدد. طالق سوم و نهم. لعان. کفر و ارتداد.

. دختر دختر و 3. دختر 2. مادر و هرچه باال رود 1: شوند میدسته زن بر مرد حرام  9به واسطه نسب  (576

. دختر 7. دختر خواهر و هرچه پایین رود 6. خواهر 5. دختر پسر و هرچه پایین رود 4هرچه پایین رود 

. خاله و هرچه باال 9. عمه و هرچه باال رود 8ی( برادر و هرچه پایین رود )برادر مادری باشد یا پدری یا ابوین

 رود..
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ی عمه و خاله، زیرا این عمه و خاله پدر و مادر است نه عمه و خاله« و هر چه باال رود»مرداد از عبارت  (577

 .شوند میدو هیچ وقت حرام ن

 هر کسی که بر مرد حرام است بر زن هم حرام است. (578

ت که به جز فرزندان عمو و عمه و خاله و دایی بر انسان محرم مالک و ضابطه کلی در محام نسبی این اس (579

 هستند.

 .شود میبه سبب رضاع و شیرخوارگی نیز بر انسان حرام  شود می هر کس با نسب بر انسان حرام (581

. شیر زن ناشی از نکاح باشد چه نکاح دایم و چه نکاح موقت و چه نکاح 1شرایط حرمت ناشی از رضاع:  (581

ته شبهه از دو طرف وگرنه با شبهه از طرف یک نفر باشد حکم رضاع تنها برای او ثابت ناشی از شبهه )الب

. شیر از زنی که به سبب نکاح باردار شده یا وضع حمل کرده است حاصل شده باشد واال اگرچه 2شود( می

مل باشد یا . اینکه شیر گوشت برویاند یا استخوان سفت گردد یا یک شبانه روز کا3متاهل باشد موثر نیست 

. شیرخوار باید تا دو 4( شود میمرتبه هم حرمت حاصل  11مرتبه متوالی باشد )طبق قول درست تر با  15

سالگی شیر بخورد و شیر خوردن بعد از دو سالگی اعتباری ندارد )دو سالی که مالک است دو سال دو 

نباید به بچه از شیر زنی دیگر . نباید بین مدت شیر خوردن 5زن( آن  سالگی شیرخوار است نه طفل خود

و بنابراین اگر زن کودکانی را که از شیر دو یا  . شیر زن از یک شوهر باشد6داده شود حتی اگر ناقص باشد 

چند شوهر شیر دهد بگونه ای که هیچ یک از د.و کودک از شیر یک مرد تغذیه نشوند هیچ یک بر دیگری 

 شود.محرم نمی

مرد صاحب شیر )صاحب اللبن(  نسبی )والدهً( یا رضاعید با فرزندان توان مینپدر شیرخوار )ابوالمرتضع(  (582

زنی که شیر داده ازدواج فرزندان نسبی )والدهً( د با توان میازدواج کند. همچنین پدر شیرخوار )ابوالمرتضع( ن

 د(..توان میکند )اما با فرزندان رضاعی او 

 ها آنخواهران و برادران رضاعی او ازدواج کنند زیرا میان  ند باتوان میخواهران و برادران نسبی شیرخوار  (583

برادران و خواهرانِ برادرشان هستند و برادران برادر یک زن اگر برادر خود  ها آنرابطه ای وجود ندارد و تنها 

زن محرم و حرام نیستند. مثل برادر ابی که خواهر امی او بر برادرش حرام نیست زیرا آن  زن نباشند بر

بتی ندارند )و ینکح اخوه المرتضع نسبا فی اخوه رضاعا اذا ال اخوه بینهم و انما هم اخوه اخیهم و اخوه قرا

 االخ اذا لم یکونوا اخوه ال یحرمون علی اخوه کاالخ من االب اذا کان له اخت من االم(.

لسابق( و نکاح )ولو لحق الرضاع العقد حرم کا شود میرضاع بعد از عقد مانند رضاع سابق موجب حرمت  (584

 .کند میسابق را باطل 

 حرمت با مصاهره یعنی حرمت به سبب ) ازدواج(. (585

 .آید میمصاهره یعنی رابطه ای که بین فرد با خویشاوندان همسرش به سبب ازداج پدید  (586

 با مصاهره این افراد بر فرد حرام هستند: (587
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دختری باشد بر دیگری حرام  زن پدر و هر چه باال رود و زن پسر و هرچه پایین رود اگرچه فرزند .1

است اگرچه )بین این زن و شوهر( نزدیکی صورت نگرفته باشد ))زن پدر و زن پسر یکی بر دیگری((. 

زیرا لفظ نکاح حقیقت در عقد است و « و حالئل ابنائکم» و « والتنکحوا ما نکح ابائکم»به خاطر ایه 

 قطع حقیقت در معقوده پسر است. طور بهکلمه حلیله نیز 

 مادر و جده زنی که با او نزدیکی شده چه نزدیکی به حالل و چه حرام.  .2

 مادر و جده زنی که با او عقد نکاح بسته حتی اگر با او نزدیکی هم نکرده باشد. .3

 دختر.آن  دختر زنی که با او امیزش شده و نوادگان دختری و پسری .4

و اگر  بین زن و مرد نزدیکی واقع شود دختر زنی که تنها با او عقد شده تنها در صورتی حرام است که .5

 نزدیکی واقع نشده حرام نیست.

 نه به تنهایی )جمعاٌ ال عیناً( شود میخواهر زن که جمعا حرام  .6

 پایان =آخِر  دیگر =آخَر (588

ازدواج با دخترِ برادرِ زن یا دخترِ خواهرِ زن تنها با رضایت زن امکان دارد )یعنی عمه و خاله با دختر  (589

نظر بهتر این است که اگر بدون رضایت او ازدواج کرد صحت ازدواج متوقف به اذن عمه و  .اهر او(برادر یا خو

 .شود میخاله است و اگر رضایت نداد ازدواج با دختر خواهر یا برادرش باطل 

است. زیرا مورد نهی واقع شده است و  هر دو باطل درآورداگر مادر و دختری را با یک عقد به نکاح  (591

 ی بر دیگری نیز محال است.ترجیح یک

است. زیرا مورد نهی واقع شده است و ترجیح  هر دو باطل درآورداگر دو خواهر را با یک عقد به نکاح  (591

 یکی بر دیگری نیز محال است.

است. زیرا مورد نهی واقع شده است و ترجیح یکی بر  همه باطل درآورداگر پنج زن را با یک عقد به نکاح  (592

 ت.دیگری نیز محال اس

 اگر سه زن دارد و با یک عقد دو زن دیگر را نکاح کند عقد دو زن باطل است. (593

 اگر دو زن دارد و با یک عقد سه زن دیگر را نکاح کند عقد سه زن باطل است.. (594

زن بر پدر و آن  نزدیکی به شبهه و زنا قبل از عقد از جهت حرمت سببی حکم نکاح صحیح را دارد پس (595

سایر احکام مصاهره هم جاری و  زن را بگیردآن  د دختر یا مادرتوان میرد نمرد حرام است و مآن  پسر

 .شود می. ولی اگر نزدیکی بعد از عقد صورت بگیرد زن وی بر او حرام نشود می

کسی که با زنی که در عده است ازدواج )چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت( کند چه عده بائن چه  (596

به شبهه، در حالی که از عده و از حرمت خبر دارد عقد باطل است و  رجعی چه وفات و چه عده نزدیکی

میان نکاح دائم و موقت فرقی نیست. ولی اگر نسبت به عده یا حرمت یا هر دو جاهل و  شوند میحرام ابدی 
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اگر تنها یکی از و  شود میکه نزدیکی واقع شود واال حرمت حاصل ن شود میباشد تنها در صورتی زن حرام 

 .شود میبر این موضوع اگاهی داشته باشد تنها از جهت او حرمت حاصل  طرفین

مگر این که زن صاحب شوهر باشد چه به عقد دایم و  شود میزنی که با او زنا شده بر مرد زناکار حرام ن (597

چه به عقد موقت. زنی که در عده رجعیه است هم در حکم زن شوهر دار است ولی زنی که در عده بائن 

 ور نیست.است این ط

مکروه است. دلیل جواز  مطلقاًشود ولی ازدواج با او زن زناکار بر مرد زناکار و شخص دیگری حرام نمی (598

 ازدواج اصل عدم حرمت است

 . به خاطر اصل بقای زوجیت.شود میزن زنا کار حتی اگر بر زنا مداومت کند بر شوهرش حرام ن (599

 زنا =سفاح  (611

چه بالغ( لواط کند تنها مادر )و هر چه باال رود( و خواهر مفعول  اگر کسی با مردی یا پسری )چه صغیر و (611

شود نه دختران خواهر و نه دختر خود مفعول و نه نوادگان دختری و پسری مفعول. بر لواط کننده حرام می

باشد ولی اگر عقد سابق باشد باطل  ها آنکه لواط قبل از نکاح با  شود میالبته حرمت تنها زمانی حاصل 

و نیز به خاطر روایت الیحرم الحرام  شود می. زیرا بقای زوجیت استصحاب شوند میو حرام نیز ن شود مین

 الحالل.

 فاعل لواط =موقب   لواط. =اوقب  (612

حتی اگر نزدیکی  شود میازدواج با زن در حال احرام در حالی که از احرام خبر دارد باعث حرمت ابدی  (613

ولی عقد باطل است و بعد  شود میولو اینکه نزدیکی کنند حرام ن هم نکنند. ولی اگر جاهل به حرمت باشد

 ند ازدواج کنند.توان میاز احرام 

 مرد در حال احرام =مُحرِمُ  (614

 زیرا اصل عدم حرمت است باشد میبیش از چهار زن دائم ممنوع است ولی در متعه حصری ن (615

د توان میه زن از عده خارج نشده ناگر کسی که چهار زن دائم دارد یکی را طالق رجعی دهد تا زمانی ک (616

زن دیگری را به عقد دایم بگیرد. زیرا مطلقه رجعی در حکم زوجه است و به منزله جمع بین پنج زن است. 

زن نیز ممنوع است. اما اگر طالق بائن باشد اشکالی ندارد ولی آن  همچنین ازدواج دائم یا موقت با خواهر

 کراهت شدید دارد.

 نها با محلل زن بر شوهر سابق خود حالل است.بعد از سه طالق ت (617

بار به طالق عدی طالق داده شده است و بعد از طالق سوم و ششم دو مرد به عنوان محلل با  9زنی که  (618

 .شود میاو نکاح کرده اند بر شوهر خود حرام ابدی 

 .شود میبا لعان زن حرام ابدی  (619
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و ادعا کند  شود میگر زن سالم بود موجب لعان اگر مردی زنش کر و اللش را قذف کند به صورتی که ا (611

 .شود میکه زنش زنا کرده در حالی که خودش زنا را دیده ولی شاهد ندارد، زن بر مرد حرام ابدی 

 ازدواج دایم )نه موقت( با زن کافر غیر کتابی یعنی یهودی مسیحی و زرتشتی بر مرد مسلمان حرام است.  (611

و اگر فرد مرتد شده مرد باشد باید نصف  شود میمرتد شود نکاح باطل اگر قبل از نزدیکی یکی از زوجین  (612

اگر فرد مرتد شده و  عمل او هم شبیه طالق استو  مهریه را به زن بدهد. زیرا او باعث فسخ نکاح شده است

 . زیرا فسخ قبل از دخول از جانب او بوده است.گیرد میزن باشد مهری به او تعلق ن

ارتداد که  آن شویی باشد و ارتداد از طرف زن باشد )چه ارتداد فطری و چه ملی(، یااگر ارتداد بعد از زنا (613

شوهر ملی باشد، انفساخ نکاح متوقف بر سپری شدن عده است. پس اگر فرد مرتد شده قبل از انقضاء عده 

ا نزدیکی زیرا ب شود میو چیزی از مهر کم ن شود میواال منفسخ  ماند میبه دین اسالم برگردد نکاح باقی 

 عهده مرد مستقر شده است. تمام مهر بر

زیرا توبه مرتد فطری پذیرفته نیست و با ارتداد  شود میاگر ارتداد مرد فطری باشد زن فورا از مرد جدا  (614

 و زن هم باید عده وفات نگه دارد. شود میاموال مرد به دلیل ارتداد از مالکیت مرد جدا 

 .ماند میکاح باقی اگر شوهر یک زن کتابی مسلمان شود ن (615

اگر تنها زن بعد از دخول مسلمان شود )و شوهر کافر باقی بماند( فسخ نکاح متوقف بر سپری شدن عده  (616

با پایان عده و مسلمان نشدن شوهر و  شود میزن محاسبه  آوردناست که عده طالق است و از زمان اسالم 

با مسلمان شدن مرد قبل از انقضاء و  ه استکه جدایی از حین مسلمان شدن زن اتفاق افتاد شود میمعلوم 

 که نکاح باقی است. شود میعده معلوم 

و زن مهری ندارد.  شود میاگر تنها زن قبل از دخول مسلمان شود )و شوهر کافر باقی بماند( عقد باطل  (617

اح با مسلمان شدن مرد نکاح باقی است و اگر هر دو مسلمان شوند نکو  به خاطر جدایی قبل از نزدیکی

 باقی است به خاطر منتفی شدن سبب نکاح.

کفائه: )همتایی( یعنی مساوی بودن زن و مرد در اسالم و ایمان )ایمان یعنی اعتقاد به دوازده امام(. مگر  (618

 در دو مورد:

نشده است)چه در عقد دایم  ها آن. اینکه مرد شیعه باشد و زن از سایر مذاهب اسالمی که حکم به کفر 1 

 و چه موقت(

 . اینکه زن از اهل کتاب باشد و عقد هم دایم نباشد.2 

 د به عقد دایم یا موقت مرد کار درایدتوان میزن مسلمان ن (619

د با مرد شیعه توان می( ازدواج کند و برعکس. ) زن ناصبی نمومن) شیعهد با زن توان میمرد ناصبی ن (621

 )مومن( ازدواج کند(.
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حی یهودی زرتشتی( ازدواج موقت کند یا بعد از اسالم د با زن کافر کتابی )مسیتوان میمرد مسلمان  (621

 خود به نکاح با زن کافر کتابی ادامه دهد. آوردن

 د با مرد شیعه ازدواج کند چون زن متاثر از اعتقادات شوهر است.توان میزن غیر شیعه  (622

 تمکن در دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست. (623

ابل فسخ نیست به خاطر اصل لزوم عقد نکاح و اصل بقای با جهل زن به فقر شوهر و علم بعدی ازدواج ق (624

 نکاح.

 قدرت بر انفاق تنها شرط وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج مرد است. (625

 برد جایز نیست.به کنایه خواستگاری کردن از زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه به سر می (626

بائن است خواستگاری کنند ولی تنها  ند به کنایه از زنی که در عده طالقتوان میشوهر یا غیر شوهر  (627

زن متوقف بر رجوع زن نسبت به آن  د به صراحت خواستگاری کند )حتی اگر حلیت نکاح باتوان میشوهر 

 فدیه باشد(.

 خواستگاری صریح شوهر سابق از زن در صورتی که حلیت نکاح متوقف بر محلل باشد حرام است.. (628

 بر غیر شوهر حرام است. مطلقاًست )هر عده ای( خواستگاری صریح از زنی که در حال عده ا (629

کلی  طور بهبار طالق داده شده یا مورد لعان واقع شده و  9خواستگاری به کنایه )و صراحت( از زنی که  (631

 در مواردی که حرام ابدی است بر شوهر حرام است.

ی از این زن خواستگاری بعد از پذیرش پیشنهاد دیگری حرام است. ولی در هر حال اگر مرد دیگر (631

 نکاح او صحیح است. درآوردخواستگاری کند و او را به عقد نکاح خود 

خواستگاری بعد از پذیرش پیشنهاد دیگری حرام است. ولی در مقابل گفته شده است )قیل( که مکروه  (632

و این نظر قوی تر است. ولی اجتناب  شود میاست زیرا اصل اباحه است و زن با خواستگاری زوجه محسوب ن

 طریق احتیاط است.

 نکاح شغار باطل است. (633

اختالف کردند ولی آن  اصل مشروعیت ازدواج موقت بین مسلمانان مورد قبول است ولی بعدا در نسخ (634

 تاکنون مورد قبول شیعیان و فقهای امامیه است.آن  استمرار

 در مورد مشروعیت ازدواج موقت است.« فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن»ایه  (635

. 2. ذکر مدت معین 1اب و قبول ازدواج موقت مثل ازدواج دایم است و شرایط اضافه ای هم دارد: ایج (636

 ذکر مهریه معین )با ذکر نشدن مهریه، عقد باطل است(.

 عقد متعه منحصر به تعداد معینی نیست. (637

 عقد متعه اهل کتاب از ابتدا جایز است. (638

 ی است.در عقد موقت مهریه و مدت حد معینی ندارد و توافق (639
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در عقد موقت اگر شوهر قبل از دخول تمام مدت را به زن ببخشد نصف مهرالمسمی را باید بدهد و ظاهر  (641

 این است که این بخشش اسقاط و در حکم ابراء است و بنابراین به قبول نیاز ندارد.

 )تقاص کند(از مهر بکاهد آن  د به نسبتتوان میدر عقد موقت اگر زن مقداری از مدت را هدر دهد شوهر  (641

 شود میاگر مدت در عقد موقت در خود عقد ذکر نشود در اینکه عقد باطل است یا تبدیل به عقد دایم  (642

نظر بهتر این است که عقد باطل است زیرا شرط نکاح موقت، مدت است و الزمه عدم شرط عدم مشروط 

 است و نیز نکاح دایم قصد نشده است در حالی که عقود تابع قصد هستند.

به هر دلیلی نکاح موقت باطل شد باید مهرالمثل پرداخت شود به شرطی که نزدیکی صورت گرفته  اگر (643

باشد و زن هم به بطالن نکاح جاهل باشد. )زیرا زناشوییِ محترم است و باید عوضی داشته باشد و با نبود 

 مهرالمسمی باید مهرالمثل داده شود(

 در عقد موقت طالق وجود ندارد.  (644

 «عزموا الطالقآن  و»ایالء وجود ندارد. به خاطر ایه  در عقد موقت (645

 جدایی در عقد موقت تنها با پایان مدت عقد و یا بذل مدت از طرف شوهر است. (646

 «(و الذین یرمون ازواجهم»در عقد موقت لعان وجود ندارد مگر اینکه نسبت زنا داده باشد.)به استناد ایه (647

 .شود میوجود ندارد زیرا فرزند بدون لعان هم نفی  مطلقاًدر عقد موقت لعان برای نفی فزرند  (648

در عقد موقت ارث وجود ندارد مگر این که شرط شود. عدم ارث در صورت عدم شرط به خاطر اصل عدم  (649

 به جعل شارع نیاز دارد.آن  توارث است و ارث حکم شرعی است که تحقق

 ظهار در عقد موقت امکان پذیر است. (651

کاح موقت( در صورت نزدیکی و انقضای مدت یا بذل مدت دو حیض است عده زن منقطعه )زن در عقد ن (651

 روز است.  45اگر زن مسترابه باشد )یعنی با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نبیند( و  اگر زن یائسه نباشد

 عده وفات زن مسترابه چهار ماه و ده روز است. (652

 دو مدت چهار ماه و ده روز و وضع حمل.ترین مدت از میان عده وفات زن منقطعه عبارت است از طوالنی (653

حد معینی نیست به خاطر ایه آن  درو  مهر قرار داد اعم از عین و منفعت توان میهر چیز قابل تملکی را  (654

 و مراد از قنطار، مال زیاد است. « و اتیتم احدیهن قنطارا»شریفه 

 درهم است کراهت دارد. 511تجاوز از مهرالسته که  (655

مشاهده کرد. زیرا عمده جهالت با مشاهده از را  آن جای اندازه گیری یا وزن و پیمانه به توان میدر مهر  (656

اگر مهر مشاهده نشود و  زیرا نکاح معاوضه صرف نیست گیرد میمورد توجه قرار نآن  باقیو  بین می رود

 اگر توصیف کافی است باید به توصیف معین شود.و  باید از نظر جنس و وصف معین گردد

 = مورد توجه قرار نگرفتن اغتفار (657
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عقد نکاح دایم بدون مهر صحیح است که به این عقد تفویض بضع می گویند. در این صورت به مجرد  (658

عقد، مهری الزم نیست. پس اگر مرد با زن نزدیکی کند مهرالمثل را باید بدهد. اگر شوهر قبل از نزدیکی 

 زن را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.

ه حال مرد از نظر غنا و فقر مالک است. که با مراجعه به عرف از نظر زمان و مکان تعیین در مهرالمتع (659

 .شود می

در عقد بدون مهر )تفویض بضع( اگر زن و شوهر بعد از عقد بر مهر معینی )بفرض المهر( توافق کنند  (661

 .شود میدر صورت اختالف مهرالمثل تعیین و  صحیح است

ین قبل از نزدیکی فوت کند مهری وجود ندارد. به خاطر رضایتشان بر در تفویض بضع اگر یکی از زوج (661

 ان.

تفویض مهر می گویند.در این صورت مهری را آن  تعیین مهر توسط یکی از زن و شوهر صحیح است و به (662

 نباید از مهرالسنه بیشتر باشد. کند مید کم باشد ولی مهری که زن تعیین توان می کند میکه مرد تعیین 

که حاکم تعیین چه  آن ض بضع اگر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی طالق صورت بگیرد نصفدر تفوی (663

و  شود میکند باید به عنوان مهر داده شود زیرا این مهر تعیین شده همان مهری است که با طالق نصف می

ست و اگر یکی از اگر داور قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی فوت کند زن مستحق مهرالمتعه و میراث ا

. زیرا حق تعیین مهر به داور قابل تغییر کند میزوجین بمیرد در حالی که داور نبوده، داور مهر را تعیین 

 نیست و اصل نیز بقای داوری است.

. شود میو با یکی از امور چهارگانه مستقر  آید میمتزلزل به ملکیت زن در  طور بهبه مجرد عقد تمام مهر  (664

 . فوت زن.4. مرگ شوهر 3رتداد فطری شوهر . ا2. نزدیکی 1

اگر زنی شوهرش را از پرداخت مهر ابراء کند سپس قبل از دخول زن را طالق دهد مرد به زن بهنصف  (665

با طالق به مرد بازمی گردد ملکیت چه  آن . زیرا زن هنگام ابراء مالک تمام مهر بود وکند میمهریه رجوع 

د نصف مهر را از توان میزن تعلق دارد(. پس اگر مرد زن را طالق دهد )پس نمائات مهر به  باشد میجدیدی 

 او بگیرد.

 .کند میاگر مرد در برابر تمام مهر زنش را قبل از نزدیکی طالق خلع دهد مرد به نصف مهر به زن رجوع  (666

اگر اموزش حرفه ای را مهریه زن قرار دهد و قبل از نزدیکی طالق صورت بگیرد، زن مستحق نصف  (667

و این بیان  دهد میرا از پس پرده به زن اموزش  حرفهآن  )گفته شده که نیمی ازشود میت اموزش اجر

 .گیرد میرا از زن آن  نصف اجرت حرفه را اموزش دادهآن  اگر قبالو  درست تر است(

 مثالًاگر شرطی که خالف شرع است در متن عقد نکاح ذکر گردد شرط باطل ولی عقد و مهر صحیح اند.  (668

 اینکه شوهر زن دیگری نگیرد باطل است.شرط 
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اگر شرط شود که زن در شهرش یا در منزلش باقی بماند الزام اور است زیرا خالف شرع نیست و نیز  (669

مشمول عموم المومنون عند شروطهم است. )گفته شده که به خاطر ریاست شوهر بر زن و نیز کامجویی 

 رستی نیست(ناشی از زوجیت این شرط باطل است ولی این سخن د

از تمکین خودداری کند. چه  نگرفتهد تا زمانی که مهرش را توان میاز دخول  قبلباشد، زن  حالاگر مهر  (671

مرد فقیر یا دارا باشد و چه مهر عین معین باشد یا کلی فی الذمه یا منفعت. زیرا نکاح در حکم معاوضه 

کی استقرار یافته و با رضایت خود را در اختیار است. ولی بعد از نزدیکی این حق را ندارد. زیرا مهر با نزدی

نه امتناع. البته اگر با اجبار نزدیکی صورت گرفته باشد  باشد میشوهر قرار داده، پس تنها حقش مطالبه مهر 

 . زیرا این نزدیکی در حکم قبض فاسد استماند میحتی بعد از نزدیکی هم حق امتناع و حق حبس او باقی 

 است.اصل نیز بقای حق و 

. جنون )بین جنون ادواری و مستمر و نیز قبل از عقد و بعد از عقد و نیز 1مورد است:  5عیوب مرد  (671

. مقطوع 3. اخته بودن )الخصاء( حتی اگر نزدیکی ممکن باشد 2نزدیکی کرده باشند یا نه فرقی نیست(. 

 . جذام5. عنن 4بودن آلت )الجب( 

به دلیل اصل  شوند میواقع شوند موجب حق فسخ برای زن ن همه عیوب مرد به جز جنون اگر بعد از عقد (672

 لزوم قراردادها و استصحاب حکم لزوم عقد و نبودن دلیلی برای فسخ.

. استخوان در فرج )قَرَن 6. زمین گیری 5. کوری 4. برص 3. جذام 2. جنون 1مورد هستند:  9عیوب زن  (673

 ورم شدن فرج )الرتق(.. مت9.گوشت اضافه در فرج )العَفَل( 8. افضاء 7عظماً( 

اگر عیوب زن بعد از عقد بوجود ایند مرد حق فسخ ندارد حتی اگر نزدیکی هم نکرده باشند. به دلیل  (674

ممکن باشد یا نباشد ولی قابل عالج  ها آنچه نزدیکی با و  اصل لزوم قراردادها و استصحاب حکم لزوم عقد

 د( باشد. )مگر اینکه زن از تن دادن به عالج خودداری کن

و  شود میخیار عیب برای هر یک از زوجین فوری است زیرا در موارد خالف اصل بر موضع ضرورت اکتفا  (675

به حکم حاکم هم نیازی نیست البته وجود حاکم برای تعیین مدت مدت در عنن شرط است نه در اصل 

 خیار ناشی از عنن.

 فسخ نکاح به جهت عیب طالق نیست. (676

 ت در فسخ نکاح به جهت عیب الزم نیست.تشریفاتی که در طالق الزم اس (677

 قول منکر عیب در صورت نبود بینه مقدم است زیرا اصل عدم عیب است. (678

جایی که در زن هر یک از عیوب اتفاق بیفتد و قبل از نزدیکی فسخ نکاح صورت بگیرد مهری به زن تعلق  (679

داد. ولی اگر با وجود هر یک از گیرد مگر در مورد عیب عنن که در این صورت باید نصف مهر را به زن نمی

 .شود میعیوب مذکور فسخ بعد از نزدیکی صورت بگیرد مهرالمسمی به زن داده 
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تدلیس: عبارت است از سکوت اگاهانه در برابر عیبی که خارج از خلقت اصلی است یا ادعا کردن صفتی  (681

 ولی در واقع وجود ندارد. شود میکه کمال محسوب 

گر رجوع تدلیسآن  ای که به زن داده بهد برای دریافت مهریهتوان میشوهر  گر،در صورت وجود تدلیس (681

 کند.

اگر شرط شود که زن باکره باشد ولی معلوم و ثابت شود که قبل از عقد ثیبه بوده، مرد حق فسخ نکاح را  (682

ی با گیرد ولبه خاطر خیار تخلف از شرط وصف دارد. ولی با فسخ قبل از نزدیکی مهری به زن تعلق نمی

 گر رجوع کند.نزدیکی باید مهر را به زن بدهد و به تدلیس

حق زن یک شب از چهار و  حسن معاشرت استآن  قَسم: حقی مشترک میان زن و شوهر است که فایده (683

شب است حتی اگر شوهر اخته و عنن باشد. این وجوب به شب اختصاص دارد مگر اینکه شوهر نگهبان 

 . باشد..شب و

چه  آن و ایجاد انس است نه امیزشآن  ء و حائض و نفاس هم حق قَسم دارند. زیرا هدفزن مریض و رتقا (684

در شب واجب است مضاجعه )همخوابگی( است نه مواقعه. زیرا هم نزدیکی هر چهار ماه یکبار واجب 

 .شود می

 نشوز: سرپیچی از طاعت. (685

 د از ناحیه زن یا شوهر باشد.توان مینشوز  (686

ا شقاق می گویند. به گونه ای که ترس از جدایی برود. پس حاکم دو داور نشوز از طرف زن و شوهر ر (687

باشد یا نه، انهم به عنوان  ها آند از خویشان توان میانتخاب دو داور هم واجب است. داور و  کند میتعیین 

در  ح گرفتند بدون نیاز به اذن زوجین اقدام میکنند و ولیاصالًتحکیم نه توکیل. داوران اگر تصمیم به 

 صورت تصمیم به طالق نیاز به اذن زوجین در انجام جدایی الزم است.

زن و  قرآنفرق اینکه داوران در طالق زن و شوهر تحکیم باشند یا توکیل این است که اگر توکیل بود در  (688

شوهر مورد خطاب قرار می گرفتند در حالی که چون تحکیم است داوران مورد خطاب قرار گرفته اند. به 

اگر توکیل بود داوران تنها در حدی که زوجین اختیار می دادند اختیار داشتند ولی از انجا که تحکیم  عالوه

 ند معین کنند.توان میاست حدود اختیارات داوران را زوجین ن

 استماله = دلجویی (689

 اهتداء = صاحب نظر (691

طالق گرفتند تنها در  ولی اگر تصمیم به کنند میاگر داوران تصمیم به توافق گرفتند طبق توافق عمل  (691

 صورتی صحیح است که شوهر اجازه دهد و در مورد طالق خلع هم زن باید نسبت به خلع رضایت دهد. 

 هر امر مشروعی را که داوران شرط کنند بر زوجین الزام اور است. (692

 و صاحب نظر)اهتداء( باشد ولی الزم نیست مجتهد باشند. داور باید عاقل و بالغ و عادل (693
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ایم با نزدیکی زوجین و در صورتی که روح در جنین دمیده شود، با گذشت شش ماه از حین در عقد د (694

. ولی اگر قبل از شود مینزدیکی و کمتر از اقصی مدت حمل )حداکثر یکسال(، فرزند به شوهر ملحق 

. حتی اگر کمتر از شود میدمیدن روح طفل سقط شود از جهت روز و ماه به مدت زمان متعارف رجوع 

 ماه باشد. شش

-اگر مرد بدکاری با همسر دائمی فردی زنا کند فرزند ملحق به شوهر است و مرد زناکار تنها سنگسار می (695

 تواندنمی قاعده فراششوهر به خاطر و  شود. )و لو فجر بالزوجه الدائمه فاجر فالوالد للزوج و للعاهر الحجر(

تنها از طریق ولی اگر شوهر خواست فرزند را نفی کند  فرزند را نفی کند. حتی اگر به قیافه زانی شبیه باشد.

 می خورد. حد قذفممکن است و اگر بدون لعان مادر فرزند را نفی کرد  لعان مادر

 اگر زوجین در وقوع نزدیکی یا در تولد طفل اختالف کردند شوهر قسم می خورد. (696

در مورد و  قاعده فراش است اگر زوجین در مدت حمل اختالف کردند زن قسم می خورد. زیرا غلبه با (697

 تولد قبل از مدت حمل نیز عدم زیادی مدت است.

فرزند ناشی از ازدواج موقت ملحق به فرزند است و به مجرد شبهه جایز نیست که شوهر فرزند را نفی  (698

را که شارع بر چه  آن . ولی کار حرامی کرده. زیراشود میکند. ولی اگر نفی کرد بدون نیاز به لعان نفی 

 به شوهر کرده بود را نفی کرده استآن  سب ظاهر حکم به الحاقح

 در عقد موقت اگر مرد ابتدا فرزند را نفی و سپس برگردد و اعتراف به فرزندی او کند صحیح است (699

 .شود میدر عقد موقت اگر مرد ابتدا به فرزندی طفل اقرار و سپس او را نفی کند این نفی از او پذیرفته ن (711

 فرزند را نفی کرد. به خاطر قاعده فراش. توان میکردن هنگام امیز ن به دلیل جلوگیری (711

. گذشت 2. نزدیکی واقع شده باشد 1فرزند ناشی از وطی به شبهه ملحق به نزدیکی کننده است اگر:  (712

 . شوهر زن حاضر نباشد.4. تولد طفل در کمتر از اقصی مدت حمل 3شش ماه از حین نزدیکی 

 تربیت و تامین مصالح او.حضانت: سرپرستی طفل برای  (713

در طول مدت شیرخوارگی، مادر نسبت به حضانت طفل )پسر یا دختر( مقدم است. به شرطی که مادر  (714

مسلمان و عاقل باشد یا والدین هر دو کافر باشند. ولی اگر مادر مسلمان باشد در هر صورت تا زمان بلوغ 

 اولویت و حق حضانت دارد. حتی اگر ازدواج کند.

پایان دو سال شیرخوارگی، نسبت به دختر تا هفت سالگی مادر تقدم دارد و از هفت سالگی به بعد بعد از  (715

 نسبت به پسر تا زمان بلوغ، پدر تقدم دارد.و  پدر تقدم دارد

با فوت والدین، جد پدری اولویت دارد و با نبود و  مادر نسبت به فرزند بر وصی پدر تقدم در حضانت دارد (716

 . شود میده االقرب فاالقرب عمل پدر بزرگ طبق قاع

 و اگر طالق گرفت حضانت او باز می گردد. شود میاگر مادر ازدواج کند حق حضانت او ساقط  (717

 .شود میاگر فرزند به حال رشد بالغ شود حضانت او رفع  (718
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د حق خود را اسقاط کند )نظر بهتر این است که توان میفردی که حق حضانت دارد به مقتضای اصل  (719

 اسقاط کند زیرا تباهی طفل را در پی دارد( نتواند

 . مالکیت 3. قرابت 2. زوجیت 1اسباب نفقه سه چیز است:  (711

نفقه زن دایمی واجب است به شرطی که نسبت به شوهر در هر زمان و مکانی که استکتاع جایز است  (711

وهر متعرض او نشده کامل بر شوهر عرضه کند. پس زن صغیر و ناشزه و زنی که بعد از عقد ش طور بهخود را 

 و او ساکت مانده نفقه ندارند.

د از پذیرفتن غیر شوهر در خانه توان میاحتیاج دارد و زن نیز آن  به عادتاًنفقه زن چیزهایی است که  (712

 خودداری کند.

به سایر خویشان و  است واجبدادن نفقه به والدین هر چه باال رود و فرزندان هر چه قدر پایین رود  (713

 مستحب است. 

 تنها پرداخت نفقه کسی واجب است که توان اشتغال ندارد حتی اگر فاسق یا کافر باشد. (714

 منفق تنها در صورتی ملزم به انفاق است که بیش از معاش خود و همسرش چیزی داشته باشد. (715

 مقدار واجب در نفقه اقارب، به اندازه ای است که کفایت خوراک و پوشاک و مسکن را بکند. (716

 واج فرد واجب النفقه واجب نیست. )ال یجب اعفاف واجب النفقه ای تزویجه(تهیه مخارج ازد (717

های که به زن پرداخت نشده بر ذمه شوهر است و باید ادا شود. زیرا نفقه حق تَقضی نفقه الزوجه = نفقه (718

مالی است که در قبال کامجویی از زن قرار داده شده است و مانند عوضی است که وجودش در معاوضه الزم 

برای تملیک به زن است. ولی نفقه اقارب این گونه نیست و اگر پرداخت نشده در ذمه منفق باقی و  است

ست نه برای تملیک. اگرچه حاکم مقدارش را ها آندر جهت کمک و رفع نیازهای  ها آن. زیرا نفقه ماند مین

 رد.گناه داآن  تعیین کرده باشد. زیرا تعیین به معنای استقرار نیست. ولی ترک

ترتیب نفقه به این صورت است. اول پدر مقدم در نفقه کردن است سپس جد پدری و سپس مادر و  (719

 مساوی. طور بهسپس بر والدین مادر )ابویها( 

کلی در صورت کم بودن  طور بهدر میان نفقه شوندگان والدین و فرزندان در یک ردیف مقدم هستند و  (721

 دارایی هر طبقه بر طبقه بعد مقدم است.

 مساوی نفقه او را بدهند. طور بهگر فرد نیازمندی پدر و پسر داشته باشد پدرش و پسرش باید ا (721

می را  آن و اگر مالی دارد حاکم کند میکسی که ملزم است نفقه دهد اگر امتناع کند حاکم او مجبور  (722

 .کند میفروشد و خرج نفقه 

تجتزی بالرعی(. در آن  دن تامین شود )االمالک ملزم است نفقه چهارپا را بدهد مگر اینکه از طریق چری (723

 .شود میصورت امتناع مجبور به انفاق یا فروش یا ذبح 

 در صورتی که منجر به خرابی شود مکروه است.آن  آباد کردن زمین واجب نیست ولی ترک (724
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 طالق
 . شاهد4. زن 3. مرد 2. صیغه 1ارکان طالق چهار مورد است (725

 زیرا انشاء است و بقیه الفاظ اخبار هستند.«. القط»صیغه طالق منحصر است به کلمه  (726

 به همراه انداختن چادر)القاء القناء( بر سر زن است.. طالق فرد الل با اشاره ای که مفهوم طالق را برساند (727

حاضر باشد چه غایب. به خاطر اصل آن  چه نویسنده شود میطالق به صرف نوشته و بدون تلفظ واقع ن (728

 بقای نکاح.

. حتی اگر زن فورا شود میختن زن به بقای نکاح یا طالق با قصد طالق داشتن، طالق واقع نبا مخیر سا (729

 طالق را انتخاب کند.

د معلق به شرط یا صفتی شود. شرط یعنی چیزی که وقوع یا عدم وقوعش امکان توان میوقوع طالق ن (731

باشد طالق صحیح است(.  در زمان اجرای صیغه طالق روشن شرطدارد مثل امدن مسافر )البته اگر وقوع 

 حتمی است مثل طلوع خورشید. آن  صفت یعنی چیزی که معموال وقوع

در زمان اجرای صیغه طالق روشن باشد طالق صحیح است مثل اینکه شرط کند که  شرطاگر وقوع  (731

 اینطالق در واقع معلق نیست.و  طالق بر زنش واقع شود

بگوید تو سه طالقه هستی باطل  مثالًز یک طالق باشد اگر در طالق لفظی به کار رود که نشانگر بیش ا (732

 عبارت اضافه شده به صیغه طالق تنها تاکیدی بر طالق است.و  شود میاست و تنها یک طالق واقع 

 شرایط طالق دهنده عبارتند از:  (733

 .بلوغ )پس طالق کودک حتی با اذن ولی صحیح نیست حتی اگر کودک ده سالش تمام شده باشد(1

صحیح نیست و طالق مجنون ادواری در زمان  مطلقاً)پس طالق مجنون المطبق یعنی دایمی . عقل 2 

ند برای مجنون توان میجنون صحیح نیست( )ولی و در صورتی که جنون متصل به صغر نباشد حاکم 

دایمی طالق دهند به شرطی که طالق به مصلحت باشد ولی از جانب کودک و مجنون ادواری نه ولی و 

فرد آن  د از طرف فرد مست و بیهوش طالق دهد زیرا عذرتوان میند طالق دهند( )ولی نتوان مین نه حاکم

 برطرف شدنی است(

شود( )اکراه با تهدید فرد به انجام کارهایی که با توجه به . اختیار )بنابراین طالق فرد مکرَه واقع نمی3

شود به خود اوست مضر باشد واقع میویژگی های تهدید شونده نسبت به خود او یا کسی که در حکم 

 (شود میشرطی که تهدید کننده قادر به انجام تهدید خود باشد و در این مورد به عرف مراجعه 
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قصد  اصالً. قصد انشاء )پس عبارت فرد خواب و کسی که اشتباه کرده و غافل معتبر نیست( )غافل 4 

 ولی به اشتباه نام زنی دیگر را ذکر کرده است( ندارد ولی کسی که اشتباه کرده قصد طالق زنی را دارد

 وکالت دادن به زن در طالق خودش یا فرد دیگر صحیح است. (734

اگر زن خود را طالق دهد جمع میان موجب و قابل نیست زیرا تغایر و تفاوت اعتباری کافی است و به  (735

 عالوه طالق هم قابل نیابت است 

منافاتی با وکیل گرفتن شوهر در طالق ندارد. یعنی وکیل  شود میاینکه طالق تنها به دست شوهر واقع  (736

 ....... اخذ بالساق = شوهر.ندارد.« الطالق بید من اخذ بالساق»گرفتن منافاتی با حدیث 

 شرایط زن طالق داده شده: (737

 را معلق بر نکاح کند(آن  اگرچه شود می. الزوجیه)پس طالق بر زن بیگانه واقع ن1 

 (شود میبت به زن منقطعه واقع ن. الدوام)پس طالق نس2 

 و شوهر حاضر باشد.« حائل». طهر از حیض و نفاس هنگامی که زن مدخوله و غیر باردار3 

. تعیین زن مطلقه با لفظ یا با نیت)زیرا اصل بقای نکاح است و نیز اینکه طالق امری معین است و باید 4 

 (.شود میدارای موضوع معین باشد واال واقع ن

شرط باال در مورد طالق زن وجود نداشت طالق دادن او صحیح است حتی اگر در عادت و  4از اگر یکی  (738

 نفاس باشد.

 منظور از غیبت مرد در طالق زن غیبت با شرایط خاصی است نه مطلق غیبت. (739

ای باشد که شوهر علم یا در مورد غیبت مرد حد خاصی وجود ندارد ولی بهتر است گفته شود به اندازه (741

 با نزدیکی کرده بوده به طهر دیگر منتقل شده است. آن  کند که زنش از طهری که در ظن پیدا

به دلیل زندانی بودن، در  مثالًد از حال زن باخبر شود توان میشوهری که با وجود حاضر بودن به دلیلی ن (741

 حکم غایب است.

 انده در حکم حاضر است.د از حال زنش باخبر شود یا هنوز مدت معتبر را نگذرتوان میشوهر غایبی که  (742

 طالق یا نامشروع )البذعی = بدعی( است یا سنی (743

 اقسام طالق بدعی: (744

.طالق زن حائض )و مجوز صحت طالق هم وجود ندارد= مجوز طالق عبارت است از نزدیکی نکردن و 1 

 بارداربودن و غایب بودن شوهر( 

 .طالق زن در نفاس )و مجوز صحت طالق هم وجود ندارد(2 

 در طهری مواقعه )در حالی که زن بالغ و غیریائسه و بدون حمل است( .طالق3 

رجوع فاصله شود. )الطالق الثالث من غیر الرجعه= یعنی اینکه سه طالق که  آن . سه طالقه کردن بدون4 

 جداگانه اتفاق بیفتد و رجوعی هم در کار نباشد(
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 ب بودن شوهر.مجوز طالق عبارت است از نزدیکی نکردن و بارداربودن و غای (745

 طالق سنی به معنای اعم سه قسم است و در برابر طالق بدعی قرار دارد. (746

 . عدی.3. رجعی 2. بائن 1اقسام طالق سنی:  (747

 د ابتدائا به زن رجوع کندتوان میمرد نآن  مورد است و در 6طالق بائن  (748

 . طالق قبل از نزدیکی1

 . طالق یائسه2 

 . طالق زن صغیر3 

 تلعه( تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده باشد. طالق خلع )المخ4 

 . طالق مبارات تا زمانی که زن نسبت به عوض رجوع نکرده باشد5 

 . طالق سوم بعد از دو بار رجوع.6 

 طالق رجعی طالقی است که مرد حق رجوع دارد چه رجوع کند یا نه. (749

و با زن نزدیکی  کند میدت عده رجوع اما در در م دهد میطالق عدی طالقی است که مرد زنش را طالق  (751

 .دهد میاو را در طهر دیگری طالق گاه  کند آن می

 دانست.آن  یکی از انواع طالق رجعی و اخص از توان میطالق عدی را  (751

به این صورت است که مرد زن را آن  و شود میدر طالق سنی به معنای اخص هیچگاه زن حرام ابدی ن (752

 اگر خواست با ویبه عقد جدید ازدواج کند.آن  از عده خارج شود و بعد از طالق دهد. سپس صبر کند تا زن

بیشتر از یکبار طالق داد. در این صورت اگر بعد از رجوع با زن نزدیکی کند و سپس  توان میزن باردار را  (753

سنی و اگر بعد از رجوع نزدیکی نکند و او را دوباره طالق دهد طالق  باشد میاو را طالق دهد طالق عدی 

 است.

زیرا وقوع طالق سنی به معنای خاص  شود میدر مورد زن باردار طالق سنی به معنای خاص محقق ن (754

نیز زن آن  و بعد از شود میعده با وضع حمل تمام و  مشروط به گذشت عده و ازدواج مجدد با زن است

 باردار نیست.

در طول عده طالق رجعی از  طالق زن برای مرد مریض مکروه است. ولی در صورت طالق، زن و مرد (755

 .برند مییکدیگر ارث 

، زنش را طالق دهد، در طالق رجعی و بائن زن تا یک سال از زمان وقوع طالق از در حال مرضاگر مرد  (756

 به شرط اینکه ازدواج مجدد نکرده باشد و مرد هم از بیماری بهبودی پیدا نکرده باشد. برد میشوهر ارث 

 .برد مینان از اینکه حامله نیست یا از روی تعبد در انتظار به سر عده: مدتی که زن برای اطمی (757

زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده عده طالق و عده فسخ نکاح ندارد ولی اگر )قبل از نزدیکی( شوهرش  (758

 فوت کند باید عده وفات نگه دارد که چهار ماه و ده روز است.
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منظم عادت می بیند )ذات االقراء( و با او  طور بهکه  به جز فوت، در بقیه موارد جدایی زن و شوهر، زنی (759

 نزدیکی شده یاید سه طهر عده نگه دارد.

 متعارف عادت زنانگی نمی بیند )ذات الشهور( سه ماه است. طور بهعده زنی که در سن عادت است ولی  (761

ن باردار فوت زآن  پایان عده زن حامله با وضع حمل است )حتی اگر جنین علقه باشد( مگر اینکه شوهر (761

 ترین مدت از بین وضع حمل و چهارماه و ده روز را نگه دارد.کند که در این صورت باید طوالنی

 در مورد چگونگیو  حداد یعنی ترک زینت بر زنی که شوهرش فوت کرده در طول مدت عده واجب است (762

 باید به عرف رجوع شود.آن 

سر او کسی را داشته باشد که نفقه اش را بدهد زن اگر از شوهری که مفقود االثر است خبری نرسد و هم (763

در حکم مرگ شوهر است صبر کند ولی اگر مالی ندارد و شوهرش نیز چه  آن باید تا اثبات مرگ شوهر یا

ای ندارد که نفقه زن را بدهد و متبرع هم پیدا نشود زن باید نزد حاکم طرح موضوع کند. در این صورت ولی

یا به  دهد میخود حاکم زن را طالق آن  بعد ازو  رح دعوا به جستجو می پردازدحاکم چهار سال از حین ط

زن باید بعد از طالق عده وفات نگه دارد. اگر شوهر در حین مدت و  دهد میولی مرد دستور طالق زن را 

 عده بازگشت بر هر کسی نسبت به زن مقدم )املک( است حتی اگر حکم شده که زن بائنه است ولی اگر بعد

از مدت عده بازگردد نسبت به زن حقی ندارد چه زن ازدواج کرده باشد یا نه. زیرا حکم شارع به جدایی به 

منزله طالق است چه رسد به این که طالق واقع شده باشد. اگر شوهر مالی نداردکه خرج نفقه زن شود 

 حاکم باید در طول مدت جستجو نفقه زن را از بیت المال بدهد.

 جدایی به منزله طالق است.حکم شارع به  (764

مرد باید در عده رجعی به زن نفقه بدهد به شرطی که زن قبل از طالق و در طول عده ناشزه نبوده باشد.  (765

 از نظر شرایط و کمیت و کیفیت در اصل نکاح )صُلبِ النکاح( وجود دارد. به همان ترتیبی که

شوهر توافق به خروج زن بگیرند و حتی  بر زن حرام است که از منزل طالق خارج شود. حتی اگر زن و (766

 اگر مسکن کمتر از حق زن باشد زیرا خروج در این زمان حق اهلل است.

ای شود که الزم است بر زن حد اجرا اخراج زن از منزل طالق بر زن حرام است مگر اینکه مرتکب فاحشه (767

رای خد زن از منزل بیرون برده شده و خانواده شوهر را به گفتار و فعل ازار دهد. )در مورد اجکه  آن شود یا

و در مورد ازار خانواده شوهر به منزل دیگری برده  شود میبعد از اجرای حد به خانه طالق بازگردانده 

 (.شود می

در طالق بائن زن نفقه ندارد مگر این که حامله باشد که در این صورت حق نفققه و حق مسکن را تا  (768

 .گیرد میبه حمل تعلق و  فقه به خاطر حمل استزمان وضع حمل دارد. قراردادن ن
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ثابت  شرعاًعده وفات زن فردی که غایب است از حین رسیدن خبر فوت به زن است حتی اگر فوتش  (769

د ازدواج مجدد کند و عده این زن در صورت طالق از حین توان مینشود. ولی تنها بعد از ثبوت شرعی مرگ 

 .طالق است

 خلع و مبارات
 مقابل عوضی است که مقصود عقال است و از جهت شوهر الزام اور است. خلع: طالق در (771

 بعد از صیغه خلع باید بالفاصله صیغه طالق خوانده شود. (771

 خلع از اقسام طالق است. (772

 بعد از سومین طالق خلع محلل نیاز است. (773

 شد.باید بالفاصله بعد از طالق خلع زن قبول کند یا قبل از طالق، زن درخواست طالق کرده با (774

لفظ خلع الزم نیست. به شرط این که زن درخواست کرده  آوردناگر مرد به طالق با عوض مبادرت کند  (775

خلع الزم دارد مثل کراهت زن از مرد چه  آن باشد یا بعدا قبول کند و چنین طالقی اثر خلع دارد و نیازی به

 است نه خلع. طالق در مقابل عوضنیازی نیست. زیرا این عمل 

 ح است که مهریه باشد صحیح است که فدیه در خلع باشد.هر چه صحی (776

دادن فدیه از طرف زن یا وکیل زن که از مال زن به شوهر بپردازد یا کسی که با اذن زن ضامن فدیه  (777

سکه هستم. اگرچه ایراد  111شوهر به ضامن بگوید زنت را طالق بده و من ضامن  مثالًشود صحیح است. 

 ولی در مواردی پذیرفته شده است. شده که ضمان ما لم یجب است

صحیح نیست که کسی به رایگان مال خود را به عوض بذل بپردازد. زیرا خلع قرارداد معاوضی است و  (778

نیز بذل متبرع داخل در اصل عدم صحت بذل غیر و  پرداخت عوض جز از طرف مالک معوض صحیح نیست

 است.آن  و اصل، بقاء نکاح تا تحقق باطل کننده ماند میزن باقی 

 بذل وکیل و ضامن در حکم بذل خود مرد است. (779

اگر عوض معین بذل شده قبل از قبض شوهر تلف شود زن ضامن مثل یا قیمت است چه عمدا از سوی  (781

زن تلف شود یا قهرا تلف شود یا ثالثی تلف کند. اما اگر ثالث تلف کرد مرد حق دارد به زن رجوع کند یا به 

اگر و  اگر ثالث بدون اذن زن تلف کرده باشد کند مید زن هم به ثالث رجوع ثالث و اگر به زن رجوع کر

 عوض معیوب باشد مرد مستحق ارش است.

زیرا اصل  شود میاگر معلوم شود حق ثالثی به عوض در خلع تعلق گرفته زن ضامن است ولی خلع باطل ن (781

. پس باطل شدن عوض معین صحت عقود است و معاوضه بودن خلع در اینجا )برخالف بیع( حقیقی نیست

 .شود میجبران آن  موجب باطل شدن طالق خلع نیست بلکه با ضامن شدن زن نسبت به مثل یل قیمت
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 حقیقی نیست.آن  خلع از عقود است ولی عقد و معاوضه بودن (782

خلع تنها در صورتی صحیح است زن از مرد تنفر داشته باشد. اگر زن از مرد تنفر نداشته باشد بذل فدیه  (783

واقع شده است ولی ممکن است به دالیلی طالق بائن باشد مثل  طالق رجعی از جهت بذلاطل است و ب

 غیرمدخوله بودن زن یا طالق سوم.

اگر مرد زن را به پرداخت فدیه مجبور کند مرتکب کار حرامی شده است زیرا او را به ناحق مجبور کرده  (784

چنین طالقی رجعی و  در موارد استثنایی باطل است زیرا تصرفات مکرَه جز شود مینآن  مرد مالکو  است

 است.

د او را عضل کند تا خود توان میاگر زن خالف اشکاری مثل زنا و هر کار موجب حدی انجام دهد شوهر  (785

زن فدیه را بپردازد. عضل یعنی این که زن را از تمام یا قسمتی از حقوقش محروم کند بدون این که از زن 

 جدا شود.

 نهی داللت بر جواز دارد. استثناء از (786

 وقوع طالق خلع تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده باشد مرد حق رجوع به زن را ندارد. بعد از (787

عده  اصالً د به عوض )فدیه( رجوع کند. ولی اگر از عده خارج شد یاتوان میزن تا زمانی که در عده است  (788

 یائسه، غیربالغ(حق رجوع ندارد. )مثل غیرمدخوله،  مطلقاًنداشته است 

-و احکام طالق رجعی مترتب می شود میاگر زن به عوض رجوع کند طالق خلع به طالق رجعی تبدیل  (789

 شود مثل وجوب نفقه، حرمت ازدواج با خواهر زن، حرمت ازدواج چهارم.

که به زن رجوع کند به شرطی که عده  کند میاگر زن به عوض رجوع کند شوهر هم این حق را پیدا  (791

 حق رجوع ندارد(. اشد و مانعی هم در رجوع نباشد.)پس اگر قبال با خواهر زن ازدواج کرده دیگرباقی ب

 طالق مبارات از جهت شرایط و احکام مثل طالق خلع است (791

 تفاوتهای طالق خلع و مبارات: (792

 )واال لفظ مبارات صحیح نیست( باشد می. مبارات با کراهت هر یک از طرفین 1 

 تواند از مهریه بیشتر باشد.می. در مبارات فدیه ن2 

الزم نیست در مبارات حتما باید صیغه طالق آن  صیغه طالق به دنبال آوردن. حتی اگر بگوییم در خلع 3 

 بعد ازصیغه مبارات اورده شود.

. صیغه مبارات منحضر به لفظ مبارات نیست بلکه با هر لفظی که کنایه از جدایی دارد صحیح است زیرا 4 

 برخالف خلع که نیازی به صیغه طالق ندارد. نکاح با تو را فسخ کردم، مثالً شود میلفظ طالق واقع جدایی با 

تمام شرایط طالق در خلع و مبارات باید باشد مثل بلوغ و عقل و قصد و اختیار شوهر و طهر غیرمواقعه  (793

 ...بودن زن و باردار نبودن و یائسه نبودن و حاضر بودن شوهر و
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 ظهار
علیه ابداً بنسبٍ او رضاعٍ او مصاهرهٍ.  هه هنا تشبیه المکلف )شوهر( من یملک نکاحها بظهر محرمالمراد ب (794

)شخص، زنی را که در نکاح دارد به پشت زنی که از جهت نسب یا سبب یا رضاع بر او حرام )ابدی( است 

 تشبیه کند.(.

 .شود میمترتب آن  ظهار حرام است اگرچه احکامی بر (795

ی غیر از ظهر یعنی سایر اندامهای بدن تاثیری ندارد. زیرا اصل جواز است )الصاله به کار بردن لفظ (796

 مگر با دلیل. شود میاالباحه( و نیز اینکه هیچ لفظی موجب تحریم ن

. زیرا حرمت خواهر زن ابدی نیست. به شود میظهار با تشبیه به پدر یا زن بیگانه یا خواهر زن واقع ن (797

 ه حرمت حکم شرعی است که متوقف بر مورد خود است.خاطر اصل عدم تحریم و اینک

د شوهر را ظهار کند(. به خاطر اصل عدم تحریم و توان میظهار زن نسبت به شوهر صحیح نیست )زن ن (798

 اینکه حرمت حکم شرعی است که متوقف بر مورد خود است.

به آن  صحیح و تعلیقبه شرط آن  . )قول قوی این است که تعلیقشود میظهار تنها به صورت منجز واقع  (799

در حال حاضر ممکن است. وصف یعنی آن  وصف باطل است(. )شرط یعنی امری که تحقق و عدم تحقق

 در اینده حتمی است(.آن  ولی وقوع شود میحتم در حال حاضر محقق ن طور بهامری که 

 ا مدت باشد.د همراه بتوان میزیرا ظهار مانند سوگند است که  شود میواقع  دار مدتظهار به صورت  (811

 شرایط ظهار: (811

 . حضور دو شاهد مرد عادل که صیغه را بشنوند1 

. پاک بودن زن از عادت ماهیانه و نفاس )به شرط حاضر بودن شوهر یا در حکم حضور او( و حامله نبودن 2 

 زن)عدم الحَبلِ(

 . در طهر غیر مواقعه بودن زن3 

 . شوهر )المظاهر( اهلیت و قصد داشته باشد.4 

و در این صورت  گیرد میشود هم صورت ای که مورد وطی واقع نمیبر زن رتق و قرن و مرضه ظهار (812

 دخول شرط نیست.

)یعنی اینکه با وجود نزدیکی کفاره  شود میبا رجوع از ظهار که اراده نزدیکی با زن است کفاره واجب  (813

 نه به سبب خود قصد رجوع(. شود میواجب 

. یکی به جهت ظهار دهد میفاره دادن عمدا با زن نزدیکی کند دو کفاره اگر مرد با تحقق حرمت قبل از ک (814

و یکی به جهت نزدیکی. )مگر اینکه فراموش کرده باشد( و اگر قبل از کفاره ظهار دادن چند بار نزدیکی کند 

 . نه کفاره ظهار.شود میفقط کفاره نزدیکی تکرار 
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زن بدون آن  مدت عده بگذرد ازدواج و نزدیکی با اگر زنی را که ظهار کرده طالق بائن یا رجعی دهد و (815

 کفاره بر مرد حالل است. زیرا زن نسبت به مرد بیگانه است. در رجعی اگر رجوع کند حرمت هم برمی گردد.

 مسیس = نزدیکی. (816

تا کفاره  دهد میاگر مرد در بازگشت یا کفاره معطل کند و زن شکایت کند، حاکم سه ماه به مرد مهلت  (817

 ای یرجع عن الظهار( ظهار رجوع کند )یَفیءَو از  دهد

 

 ایالء
ماه یا بدون محدود کردن به  4مطلق برای  طور بهاز جلو یا  مدخوله دایمیسوگند به ترک نزدیکی با زن  (818

 زما. برای ضرر زدن به زن

گندی . زیرا ایال سوشود می. با اسامی دیگر هم منعقد نشود میایالء مانند قسم جز با نام اهلل منعقد ن (819

نیت ایالء ممکن نیست و باید تلفظ شود به هر زبانی و مورد سوگند هم که نزدیکی از جلو و  مخصوص است

اگر کنایه اورده شود و قصد ایال کند قول مشهورتر این است که ایالء واقع و  است باید به صراحت ذکر شود

 زیرا اصل حلیت است. شود مین

زیرا اصل عدم تحقق ایالء به جز در موارد اتفاقی )متفق علیه(  ایالء نباید معلق به شرط و صفت باشد (811

 خالی بودن ایالء از شرط و صفت است.آن  است و

. زیرا سوگند شود مییا به انجام طالق سوگند خورده باشد ایالء واقع ن درآورداگر ایالء را در قالب سوگند  (811

 به نام غیر اهلل است.

 و قصد. ه باشد به عقل و بلوغ و اختیارایالء کننده )مولی( باید اهلیت داشت (812

تواند نزد حاکم طرح دعوا کند. حاکم چهار ماه به مرد مهلت میدهد و سپس او را به با تحقق ایالء زن می (813

 کندخاص مجبور نمی طور بهبر یکی از این دو و  کندبازگشت )الفئه( یعنی نزدیکی از جلو یا طالق دعوت می

دو کار را انجام ندهد و مدت بگذرد حکم ایال ساقط آن  ماه ایالء کند و یکی از اگر شوهر به بیش از چهارو 

 .شود میمنحل آن  با اتمام مدت زیرا سوگند شود می

هر زمان ایالء کننده نزدیکی کند باید کفاره بدهد چه در زمان مدت تعیین شده از سوی دادگاه چه قبل  (814

 از آن، بخاطر شکستن سوگند.

-را در بر نمیآن  به دست حاکم است و قبل ازآن  ر از حین طرح دعواست زیرا تعیینمهلت ایالء و ظها (815

 است که تسلطی بر شوهر وجود ندارد.آن  نیز تعیین مدت حق زن است و قبل از تحقق سبب، اصلو  گیرد
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رار و با تکرار سوگند کفاره تک شود میبا طالق بائن حکم ایالء از بین می رود زیرا زن از زوجیت خارج  (816

شود چه به قصد تاسیس باشد یا قصد تاکید، مگر اینکه زمان ها یعنی زمان ایالء )نه زمان اجرای صیغه( نمی

 متفاوت باشد.

 

 لعان
(. یا به منظور نفی فرزند. لعان قذفلعان یعنی مباهله بین زن و شوهر برای از بین بردن حد )یعنی حد  (817

 .گیرد میبا الفاظ مخصوص در برابر حاکم صورت 

 اسباب لعان: (818

زنا ) و گفته شده که بینه  دیدننسبت دادن زنا از پشت یا جلو به زوجه مدخوله محصنه با ادعای  (1

 نبود شهود شرط شده است(. قرآنای هم نباید باشد زیرا در 

انکار فرزندی که در فراش زوج و با فراهم بودن شرایط الزم به دنیا امده است. )شرایط الزم عبارتند  (2

ه فرزند حداقل شش ماه پس از زمان نزدیکی متولد شده باشد و حداکثر مدت بارداری از اینک

 عقد با زن دایم نزدیکی کرده باشد(.آن  نگذشته باشد و شوهر در

مراد از محصنه در اینجا: زن عفیفه پاکدامن است )پس اگر زنی را که مشهور به زنا است قذف کند نه حد  (819

 .(.شود میدارد و نه لعان بلکه تعزیر 

در لعان زنا باید دیده شده باشد زیرا لعان شهادت یا در حکم شهادت است. )و شیاع و ظن غالب پذیرفته  (821

 نیست(

د او را با لعان انکار کند توان میاگر شوهر هنگام تولد طفل سکوت کرده و او را نفی نکرده باشد باز هم  (821

قبل از انکار به صورت صریح یا که  آن دارد. به شرطزیرا سکوت اعم از اقرار است و داللتی در خصوص انکار ن

 ضمنی به فرزندی او اقرار نکرده باشد.

اگر شوهر همسرش را قذف و طفل خود را نفی کند و در مورد زنای زن بینه بیاورد حد قذف از شوهر به  (822

به مرد ملحق . زیرا طفل به واسطه فراش شود میولی طفل جز از راه لعان نفی ن شود میخاطر بینه ساقط 

 اگر بینه ندارد باید هم برای اثبات زنا و هم برای نفی فرزند لعان کند.و  است اگرچه مادرش زنا کرده باشد

 لعان کننده باید عقل و بلوغ داشته باشد. (823

لعان از سوی فرد الل که بیانگر مقصود باشد صحیح است به شرطی که اگاهی او از لعان کافی باشد. )ایه  (824

 این مورد عمومیت دارد(. نیز در قرآن
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)چه در ازدواج دایم مطلقاًدارد که شرایط الحاق فرزند به او وجود ندارد نفی فرزند  علماگر صاحب فراش  (825

حتی اگر مادر بدون علم بر او حرام است و  و چه موقت( واجب است اما این کار تنها باید با لعان صورت گیرد

 فرد او نیست.دارد که  ظنو مرد  زنا یا غیر زنا کرده

 شود میشرایط زنی که لعان  (826

 . اهلیت )عقل و بلوغ(1

 . زن کر و الل نباشد2 

 باشد قذفمگر اینکه لعان برای سقوط حد  باشد می. زن همسر دای3 

 بدون نیاز به لعان نفی کرد. توان میکرد زیرا فرزند زن موقت را  توان مینسبت به زن موقت لعان ن (827

 بدون نیاز به لعان نفی کرد. نتوا میفرزند زن موقت را  (828

 و اساسا قابل لعان نیست. شود میفرزند زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده به مرد ملحق ن (829

 تشریفات لعان:  (831

 لعان نزد حاکم صورت بگیرد )مراد از حاکم امام معصوم یا شخص منصوب از طرف امام معصوم است( (1

 ید.شوهر چهار بار خدا را شاهد بگیرد که راست می گو (2

 گوید لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم.سپس شوهر در مرتبه پنجم می (3

 گوید.سپس زن چهار بار خدا را شاهد بگیرد که شوهرش دروغ می (4

 گوید خشم خدا بر من اگر شوهرم راست می گوید.سپس زن می (5

 شهادت به همین عبارات گفته شده باید ذکر گردد و عبارات هم معنا صحیح نیست. (6

 ز زن و شوهر هنگام ادای شهادت ایستاده باشد اگرچه دیگری نشسته باشد.هر یک ا (7

 اول مرد به لعان اقدام کند (8

 مرد باید زن را مشخص کند که باعث اشتباه با فرد دیگری نشود. (9

 کامل به عربی صحیح باشد مگر با تعذر طور بهاجرای مراسم لعان باید   (11

 ندزن و مرد باید شهادت را بر نفرین مقدم دار  (11

 مالعن = لعان کننده (831

 مالعنه = زن (832

 سخن دیگر لعان باطل است آوردنمواالت الزم است پس با تاخیر یا  (833

زیرا لعان هم مثل بینه  شود میبر زن واجب  زناو حد  شود میاز او ساقط  قذفبا لعان از سوی مرد حد  (834

 حجیت دارد. 

لی از انجام لعان خودداری کند باز هم حد زنا بر اگر بعد از لعان شوهر، زن اقرار به زنا کند یا اقرار نکند و (835

 .شود میو با لعان حد زنا از او ساقط  شود میاو ثابت 
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 احکام چهارگانه مترتب بر لعان زن و شوهر: (836

 . سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن1 

 . از بین رفتن فراش2 

 . نفی شدن طفل از مرد )نه زن اگر لعان برای نفی او باشد(3 

 . حرمت ابدی بین زن و شوهر4 

 .شوند میاگر شوهر در حین مراسم لعان خود را تکذیب کرد حد قذف می خورد و احکام باال ثابت ن (837

اگر شوهر بعد از اجرای لعان خود و قبل از اجرای لعان زن، و همچنین بعد از اجرای هر دو لعان خود را  (838

 می خورد. حد قذفتکذیب کرد طبق قول قوی تر 

بعد از مراسم لعان خود، خود را تکذیب کرد قاعده فراش بر نمی گردد و حرمت ابدی از بین اگر زن  (839

 مگر با چهار بار اقرار به زنا. شود میحد زنا بر زن اجرا نرود و نمی

مرد و آن  یکی با قذف شود میاگر شوهر نسبت زنا با مرد معینی را به زن خود بدهد دو حد بر او ثابت  (841

نه حد قذف  شود میبا لعان تنها حد قذف زن از او ساقط و  زیرا دو نفر را قذف کرده استیکی با قذف زن، 

 .شوند میمرد. مگر اینکه با بینه زنا را ثابت کند که هر دو حد ساقط 

وجود آن  زیرا با مرگ زن امکان شود میاگر زن را قذف کند و قبل از اجرای لعان، زن بمیرد، لعان ساقط  (841

ند اجرای حد قذف را بر مرد توان میزیرا زوجیت باقی است. ولی ورثه زن  برد میاز زن ارث  ندارد و نیز مرد

لعان کند ولی با لعان زن توسط مرد، ارث منتفی آن  د برای اسقاطتوان میخواستار شوند و مرد هم 

 .شود مین

ا با شرایط الزم، شهادت زیر شود میاگر شوهر یکی از چهار شاهد بر زنا دادن زن باشد حد زنا بر زن ثابت  (842

 واال مرد و بقیه شهود حد قذف می خورند. ،شود میمرد بر زن ثابت 

 اقرار
فرد دیگر آن  اگر کسی اقرار خود را به شهادت دیگری معلق کند باطل است. زیرا ممکن است قسم (843

 غیرممکن باشد

 استحاله = غیرممکن (844

 اشدمقر باید عقل و بلوغ و قصد و اختیار داشته و سفیه نب (845

 نسبت به عین است نه دین. حجر به خاطر ورشکستگی مانع تحقق اقرار (846

 اقرار صغیر اگرچه ده ساله باشد پذیرفته نیست. )به شرطی که وصیت و وقف و صدقه او را معتبر ندانیم(. (847
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سفیه نبودن تنها در اقرار مالی شرط است. پس اقرار سفیه به امر غیر مالی مثل جنایت موجب قصاص و  (848

 .شود میو طالق پذیرفته نکاح 

. )مثل سرقت موجب شود میبا اقرار سفیه در امور مالی و غیر مالی تنها اقرار در امور غیرمالی پذیرفته  (849

 قطع دست، (

 سفیه بعد از زوال سفاهت نسبت به اقراری که در زمان سفاهت کرده و باطل بوده پایبند نیست. (851

نبودن صحیح است. تهمت یعنی ظن غالب بر این که اقرار اقرار بیمار نسبت به ثلث مال در صورت متهم  (851

اقرار کرده را به مقرله اختصاص دهد. به آن  را بهچه  آن خود می خواهد کننده دروغگو است و با اقرار

اگر تهمتی نباشد اقرارش از اصل و  شرطی که در همان مرض بمیرد واال حتی با تهمت اقرارش صحیح است

 مال است.

 حیح است و باید تفسیر شود.اقرار مبهم ص (852

 موضوع اقرار باید مالیت داشته باشد. مالیت یعنی عرفا مال محسوب شود. )یُتمول = اَی یعد ماال العرف(. (853

مگر با  شود میاگر مقر بگوید خانه متعلق به زید بلکه عمرو است خانه به زید و پولش به عمرو داده  (854

 تصدیق زید که خانه به عمرد داده شود.

 ه = تبانی، توافقمواطا (855

مال را به زید فروخته و ثمن را گرفته و سپس مدعی ادعا کند تنها  مثالًاگر مقر دو شاهد عادل بیاورد که  (856

بیعی رخ دهد و قبضی صورت گرفته باشد دعوای او که  آن توافقی بین اندو برای شاهد گرفتن بوده بدون

. شود میحویل دادن ثمن یا عدم تبانی قسم داده مسموع است زیرا این کارها معمول است. پس مقرله به ت

 .شود میولی اگر بیمه تنها بر دریافت قیمت شهادت دهد به ادعای مقر توجه ن

 شرایط اقرار به نسب:  (857

 اهلیت مقر )عقل و بلوغ( (1

طفل متولد از زنا حتی اگر در فراش مرد به دنیا  مثالًامکان الحاق مقربه به مقر از نظر شرعی )پس  (2

 (شود میه مرد ملحق نامده ب

فرد دیوانه آن  تصدیق )یعنی کسی که مقر به رابطه نسبی با او اقرار کرده مقر را تایید کند مگر اینکه (3

یا مرده یا صغیر باشد که تصدیق الزم نیست و صرف اقرار کافی است و منظور از فرزند، فرزند بدون 

 و فرزند باواسطه نیاز به تصدیق دارد( واسطه است

با مقر در مورد نسب  نازع )یعنی نبودن کسی که در نسب مقربه با مقر نزاع کند. پس اگر کسیعدم م (4

و با نبودن بینه  شود میمقربه نزاع کنند باید بینه اقامه شود و به نفع کسی که بینه برای اوست حکم 

 (رسد مینوبت به قرعه 

 قرعه برای اموری است که در باطن روشن و به ظاهر مبهم هستند (858
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برادری تصدیق کنند صحیح است و از یکدیگر ارث  مثالًاگر دو نفر یکدیگر را در نسب غیر فرزندی  (859

زیرا نسب به اقرار و تصدیق ثابت شده  برند میارث ن ها آناز  ها آنولی فرزندان و خویشاوندان و غیر  برند می

 است. مگر این که ورثه ایشان هم تصدیق نمایند..

غ و انکار مجنون بعد از عاقل شدن معتبر نیست زیرا نسب قبال ثابت شده است و با انکار صغیر بعد از بلو (861

اقرار یا انکار  آوردنحق ندارد مقر را سوگند دهد زیرا هدف سوگند، بدست و  انکار بعدی از بین نمی رود

 که هر دو در حال حاضر مسموع نیستند. نفی صریح نسب نیز توسط مقربه پذیرفته نیست. مقر است

 شود میاگر عموی میت که وارث میت است اقرار کند که فالنی برادر میت است ترکه به برادر میت داده  (861

زیرا اعتراف کرده که او بر خودش در ارث بردن مقدم است. اگر بعد از این، عمو اقرار کند که فلنی پسر 

اگر برادر میت و  ندکه برادر میت نیز تصدیق ک شود میمیت است در صورتی ترکه به پسر میت داده 

. زیرا عمو نسبت به ترکه غریبه است و ذوالید نیست و شود میتصدیق نکرد ترکه به پسر میت داده ن

د در حق برادر میت پذیرفته نیست و عمو باید هر چه به برادر میت پرداخت کرده به عنوان خسارت توان مین

 است. را تلف کردهآن  به پسر میت بدهد. زیرا با نخستین اقرار

اگر زن اقرار کند که فالنی پسر میت است، اگر برادران و خواهران میت تصدیق کردند کل مال در دست  (862

در چه  آن و اگر تصدیق نکردند فقط نصف شود میبرادران و خواهران و نصف مال در دست زن به پسر داده 

 .شود میدست زن است)زاید بر سهم او در صورت فرزند دار بودن میت( به پسر داده 

زیرا نسب با دو شاهد عادل  شوند میثابت  میراثو  نسببا عدالت دو نفر از وراثی که اقرار به نسب دارند  (863

زیرا اثبات ارث متوقف بر  شود میاگر عادل نباشند تنها میراث ثابت و  استآن  و اِرث الزمه شود میثابت 

 اقرار کافی است.و  عدالت نیست

 غصب
سلطه استقاللی نسبت به مال غیر از روی عدوان. ) الید علی المال الغیر عدواناً هو االستقالل باثبات ( (864

  منظور از استقالل، استقالل در تسلط است.

مواردی که سلطه وجود ندارد مانند جلوگیری کردن مالک از مالش تا تلف « سلطه استقاللی»با قید  (865

را پوشیده آن  گذاشتن دست بر لباس کسی که استقالل وجود ندارد مانند ها آنشود. ونیز مواردی که در 

 است. 

 . شود می، سلطه استقاللی بر انسان ازاد خارج «مال»با قید  (866
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مثل مالش که در  شود میخارج  کند میمواردی که فرد عدوانا بر مال خود سلطه پیدا « غیر»با قید  (867

این اشخاص اگرچه گناه کار و دین وجود دارد. آن  ای که دردست مرتهن است یا استیالی ورثه بر ترکه

 ضامن هستند ولی غاصب نیستند.

 . شود میاستیالی مرتهن و ولی و وکیل و مستاجر و مستعیر بر مال خارج « عدوان»با قید (868

کسی که سلطه اش در طول سلطه غاصب است یا به اشتباه در خانه کسی سکونت کرده یا اشتباهی  (869

 ضامن است. اگرچه غاصب نیست امالباس غیر را پوشیده 

 .شود میغصب فعل حرام است و شامل فرد غیر عالم ن (871

اش منع کند یا از سکونت در خانه اش منع کند و خود بر اگر کسی دیگری را از گرفتن حیوان رها شده (871

خانه و حیوان مسلط نشود، حتی در صورت تلف عین ضامن نیست و اجرت زمان منع را هم نمی پردازد. 

 است.زیرا تسلط محقق نشده 

اگر کسی به اجبار با دیگری در خانه او سکونت کند غاصب نصف عین و قیمت خانه است. زیرا استقالل  (872

در تصرف دارد. به شرطی که او با مالک به نحو مشاع در خانه سکونت کند نه اینکه در قسمت خاصی 

باشد و به  سکونت کند واال فقط ضامن همان قسمت خاص است واگر ید غاصب قوی و ید مالک ضعیف

 حساب نیاید به احتمال قوی غاصب ضامن تمام مال است.

د او را منع کند اما منع نکند او تنها توان میاگر فرد ضعیفی در خانه دیگری سکونت کند و مالک با اینکه  (873

باید اجرت زمان سکونت را به مالک بپردازد. به خاطر استیفای منفعت خانه بدون اذن مالک.)قیل: گفته 

 ه چون سلطه استقاللی ندارد ضامن عین نیست(شده ک

تمام ایادی متعاقب بر مال غصبی ضامن هستند چه علم داشته یا جاهل باشند زیرا بر مال غیر بدون اذن  (874

د هر کدام یا همه را ضامن بداند و میان توان میمالک و  مالک تصرف کرده اند.)ولی جاهل گناهکار نیست(

 قسیم کند. غیرمساوی ت طور بهحتی  ها آن

د به کسی که او را از غصبی بودن مال اگاه نکرده و او را توان میهر فرد جاهلی که مالک به او رجوع کرد  (875

فریفته رجوع کند تا اینکه ضمان بر عهده کسی مسقر شود که از غصبی بودن مال اگاه بوده است اگرچه 

مال در دست او تلف شده ضمانی نباشد مال در دست او تلف نشده باشد. این هنگامی است که ید کسی که 

 واال اگر ضمانی باشد او حق مراجعه به کسی را ندارد.

 ید فرد در عاریه مضمونه ضمانی است. (876

. زیرا مال نیست اگر انسان ازاد عاقل و بالغ شود میغصب انسان ازاد نه عیناً و نه منفعتاً باعث ضمان ن (877

 ه است.باشد. یا صغیری باشد که به اسباب سماوی مرد

 .کند میدفع خطر  عادتاًمالک صغیر ناتوانی در دفع خطرات از خود است و بزرگسال  (878

 با اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است.زیرا اقوی است. مگر با اکراه یا غرور مباشر. (879
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اگر کسی در ملک خود اب جار کند یا اتش روشن کند و به ملک غیر سرایت کند ضامن نیست به  (881

ار اب و اتش به اندازه نیاز باشد و باد تند نوزد که فرد علم یا گمان کند که اتش را سرایت شرطی که مقد

زیرا مردم بر اموال خود مسلط هستند. )مقدار زاید بر نیاز باعث ضمان است اگرچه با گمان سرایت  دهد می

 نباشد(

ل غاصب باشد )مثل رد عین با مشقت یا موجب از بین رفتن اموا رد عین مغصوب واجب است اگرچه (881

 چوب غصبی بکار رفته در کشتی یا خانه(

 مال مثلی مالی است که دارای اجزاء و منفعت مساوی باشد و صفات نزدیک به هم دارد. (882

 شود میغاصب باید مثل مال در صورت مثلی بودن را بدهد واال باالترین قیمت از زمان غصب تا تلف داده  (883

حاصل شود بر عهده غاصب است. )قیل: گفته شده قیمت روز تلف  زیرا هر افزایش قیمتی در مال غصبی

واجب است رد عین است و با تلف باید قیمت روز تلف داده شود زیرا انتقال حق چه  آن زیرا در زمان رد عین

 از عین به قیمت در این روز صورت گرفته است(

ارش عوض اجزاء یا اوصاف  اگر عین مغصوب تلف شود ولی از بین نرود غاصب ضامن ارش است. زیرا (884

 ناقص شده است چه سبب نقص غاصب باشد یا قوه قهریه

 برای مالک ممکن نباشد غاصب ضامنآن  هرگاه عیب ثابت نباشد و به تدریج زیاد شود اگر جلوگیری از (885

 هم هست. شود میکه ایجاد چه  آن

را منافع هم تحت ید او غاصب ضامن اجرت مال در طول غصب است چه از مال استفاده کند یا نه. زی (886

 هستند و او ضامن تلف و تفویت است.

 ها آنمثل دو لنگه کفش یا دو لنگه در، و یکی از  شود میناقص  ها آناگر مالی غصب شود که با جدایی  (887

 در حالت اجتماع با دیگری و نیز ضامن قیمت ناقص شدن دیگری است.آن  تلف شود، ضامن قیمت

ی افزایش قیمت حاصل شود چیزی بر عهده او نیست چون نقصی حاصل اگر با فعل غاصب در مال غصب (888

زیرا افزایش در ماال دیگری است، مگر این که زیاده عینی از اموال  رسد مینشده است و چیزی هم به او ن

را دارد زیرا مال اوست، به شرط این که آن  غاصب باشد مثل رنگ، پس غاصب قبل از رد حق جدا کردن

باشد، اگرچه موجب کاهش قیمت مال غصبی شود زیرا باید بین حق دو نفر جمع کرد و قابل جدا کردن 

 نقص مال هم باید جبران شود زیرا غاصب ضامن ارش است.

اگر کسی گوسفندی را غصب و به مالک جاهل بخوراند، غاصب ضامن است زیرا مباشر به سبب غرور  (889

د به هر توان مییر مالک که جاهل است بخوراند مالک اگر بر غو  ضعیف است. زیرا شرایط تسلیم وجود ندارد

یک از غاصب یا خورنده رجوع کند و قیمت را بگیرد زیرا تعاقب ایادی وجود دارد و استقرار ضمان بر غاصب 

 است.
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اگر غاصب مال را با مال دیگری مخلوط کند یا بدون اختیار مخلوط شود در صورت امکان باید جدا کند  (891

است زیرا رد  مثلتر مخلوط شده باشد ضامن و اگر ممکن نباشد و با مال پست باشد.اگرچه برایش سخت 

اگر با مال همسان یا بهتر مخلوط کرده به و  همه عین ممکن نیست. زیرا مزج در حکم استهالک است

زیرا زیاده صفتی است که به فعل غاصب آن  ، نه قیمتشوند می شریکمال خودش با مالک  عیناندازه 

 شده است. هزینه تقسیم نیز با غاصب است. زیرا شرکت به واسطه عمل و تعدی اوست.حاصل 

. زیرا فایده اش را از دست شود میمخلوط کردن مال توسط غاصب با مالی از جنس دیگر تلف محسوب  (891

 داده.

رد زیرا اگر غاصب دانه مالک را بکارد یا تخم مرغ او را زیر مرغ بگذارد، محصول و جوجه به مالک تعلق دا (892

عین متعلق به مالک است و تنها تفاوت در صورت پیدا شده است و نماء برای مالک است حتی اگر به فعل 

 غاصب باشد.

اگر کسی مال غصبی را شهر دیگری ببرد هزینه بازگرداندن حتی اگر چندید برابر مال باشد با غاصب  (893

هدارد و هزینه رد را از غاصب بخواهد. زیرا است و مالک حق ندارد از غاصب بخواهد مال را در شهر دیگر نگ

اگر مالک به باقی ماندن مال در شهری که غاصب برده راضی شود، و  حق او درخواست رد است نه اجرت

 بر غاصب واجب نیست زیرا مالک حق خود در رد را ساقط کرده است.آن  دیگر رد کردن

زیرا اصل برائت از زاید است و او نیز منکر  با اختالف مالک و غاصب در مورد قیمت غاصب قسم می خورد (894

 است اگر قیمتی را نگوید که بدانیم دروغ می گوید.

آن  می شد ولی غاصبآن  اگر مالک ادعا کند که در مال عملی را انجام داده بود که باغث افزایش قیمت (895

 استآن  را نابود کرده غاصب قسم می خورد زیرا اصل عدم

شد غاصب قسم می خورد اگرچه این ادعا خالف اصل است. زیرا احتمال اگر غاصب مدعی تلف مال با (896

 (شود میصدق او وجود دارد. )و اگر قول او پذیرفته نشود حبس ابد 

 با اختالف مالک و غاصب در مورد رد مال؛ مالک قسم می خورد زیرا اصل عدم رد است. (897

  اگر غاصب ادعا کند بدل مال را داده مالک قسم می خورد (898

 را به مالک رد کرده و مالک بگوید آن  صب ادعا کند قبل از مردن حیواناگر غا (899

را به مالک رد کرده و مالک بگوید قبل از رد مرده بود، مالک آن  اگر غاصب ادعا کند قبل از مردن حیوان (911

 قسم می خورد زیرا اصل عدم تقدم رد بر مرگ است)یعنی ابتدا مرده و سپس رد کرده است(.

کلی در  طور به. رد قبل از مرگ )3. بازگرداندن بدل مال 2. رد مال 1قسم می خورد:  مواردی که مالک (911

 مالک قسم می خورد(. ردمورد 

 



           ردنجانیعابدین رحیمی پُ                                                                                                             استداللی( فقه کتابِ )خالصهجزوه متون فقه          

81 
 

 لقطه
لقیط: هو انسان ضائع ال کافل و ال یستقل بنفسه )انسانی است که گم شده و سرپرستی ندارد و خودش  (912

را که به صالحش است انجام دهد و چه  آن ایید به تنهتوان میفاقد استقالل یعنی ن»هم فاقد استقالل است 

 «(.قابل دفع هستند را از خود دفع کند عادتاًامور خطرناکی را که 

 لقیط، پسر یا دختر کوچکی است که ممکن است ممیز یا غیرممیز باشد. به شرطی که بالغ نشده باشند. (913

م است یابنده هم مسلمان باشد زیرا ملتقط یعنی یابنده باید بالغ و عاقل باشد و اگر لقیط محکوم به اسال (914

 تسلط کافر بر مسلمان حرام است.

واجب نیست که از ابتدا از مال و  انچه بر یابنده واجب است نگهداری از کودک به صورت متعارف است (915

و  کند میواال از مال خود خرج  کند میخود یابنده بر کودک نفقه دهد. بلکه از مال کودک یا موقوفه خرج 

اگر غیرممکن بود از بیت المال و سهم زکات فقرا و مساکین و فی سبیل اهلل می پردازد. و  هم نداردضمانی 

کند و واجب میان بیت المال و زکات هم ترتیبی نیست. در نهایت یابنده از مسلمانان درخواست کمک می

د از متمکن شده لقیط به کفایی است که کمک کنند. اگر هم ممکن نشد یابنده از اموال خود می پردازد و بع

. به شرطی که قصد رجوع داشته باشد. واال حق رجوع ندارد. برای جواز رجوع هم شاهد کند میاو مراجعه 

 انفاق بدون نیاز به سوگند نیازمند شاهد گرفتن است. گرفتن الزم نیست اگرچه ثابت شدن

نداخته شده باشد به لقیط تعلق دارد هر مالی که هنگام یافتن لقیط در دست او یا زیر پای یا روی او ا (916

د بدون توان میو اگر دسترسی به حاکم ممکن است یابنده ن کند میزیرا ید بر حسب ظاهر داللت بر ملکیت 

 زیرا ضرورت اقتضا دارد. کند میرا خرج لقیط کند واگر دسترسی ممکن نیست خرج آن  اذن حاکم

ضمان اور است و اگر آن  و گرفتن شود میحساب ن حیوان اگر در علفزار و نزدیک اب یافت شود لقطه (917

 گرفت ضامن است تا به صاحبش یا حاکم برساند.

د برای دریافت نفقه و هزینه هایی که کرده توان میاگر گرفتن حیوان لقطه رجحانی نداشته باشد گیرنده ن (918

 کند میداشتن رجوع  به مالک رجوع کند زیرا از روی تبرع انفاق کرده است. )طبق نظر بهتر با قصد رجوع

زیرا احسان کرده و به عالوه اذن شارع در گرفتن حیوان و عدم اذن شارع در پرداخت نفقه موجب ضرر و 

 حرج است(.

و  مباح استآن  هرگاه حیوانی که در شرف هالکت است و در جایی است که علف و اب هم نیست گرفتن (919

 شاهد باشد( . )حتی اگر مالک قبلی حاضر وشود میآن  گیرنده مالک

 شود زیرا توانایی دفاع از خود حتی در برابررود گرفته میمیآن  گوسفندی که در بیابان است و بیم تلف (911

د توان میشد. البته آن  درندگان کوچک را هم ندارد. پس در حکم مال تلف شده است. پس میتوان مالک

 اندحیوان را به امانت نگه دارد تا مالک پیدا شود یا به حاکم برس
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نیامد حیوان را آن  را نگه می دارد و چنانچه مالکآن  اگر گوسفند در ابادی یافت شود یابنده سه روز (911

 ولی طبق قول قوی تر اگر صاححبش راضی نشد ضامن است. دهد میرا صدقه آن  میفروشد و پول

 انفاق بر حیوان یافت شده دارای احکام انفاق بر انسان است. (912

 .آید میاست و اذن شارع در وجوب اذن در انفاق هم به شمار نگهداری از حیوان واجب  (913

اگر کسی با قصد رجوع برای حیوان یافته شده هزینه هایی بکند و در عوض از حیوان هم استفاده هایی  (914

 .کند میو طلبکار برای دریافت طلب مراجعه  کند میبنماید در برابر نفقه با مالک تقاص 

را بگیرد ضامن حیوان گمشده نیست مگر این که تفریط و تعدی آن  دانتو میگیرنده حیوان در جایی که  (915

ضامن است حتی بدون تعدی  مطلقاًکند. یا در صورت جواز قصد تملک کند. ولی اگر با عدم جواز قبض کند 

 و تفریط زیرا در مال غیر تصرف عدوانی کرده است.

ولی اگر برداشت باید به امانت نگه دارد و برداشتن مالی که در حرم پیدا شده اگرچه کم باشد حرام است  (916

با تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست زیرا امانت شرعی است. )اشکال این مطلب این است که شارع از 

 پس حتی بدون تعدی و تفریط ضامن است(. شود میبرداشتن منع کرده پس چگونه به امانت شرعی تبدیل 

را از آن  را تملک کند بلکه باید بعد از یکسال تعریفآن  عریف مالد قبل یا بعد از تتوان مییابنده مال ن (917

طرف مالکش صدقه دهد. حتی اگر کم باشد )قول قوی تر این است که اگر کمتر از یک درهم باشد تملک 

 کند(.می

 لو اخذه بنیه االنشاد لم یحرم النه محسن = هر گاه مال را به نیت تعریف بردارد حرام نیست. اگرچه زیاد (918

 باشد زیرا احسان کرده است. ولی تعریف مال به مدت یک سال واجب است.

از آن  مالی که در غیر حرم یافت شود اگر نقره و از یک درهم کمتر باشد و یا اگر غیر نقره است قیمت (919

بدون تعریف حالل است. ولی با وجود عین و پیدا شدن مالک باید عین را آن  درهم کمتر باشد تملک یک

ند و با تلف از یک طرف یابنده تصرف شرعی کرده و از طرف دیگر مالک پیدا شده است پس در بازگردا

 بازگرداندن دو نظر وجود دارد.

بیشتر از یک درهم باشد یافت شود باید یک سال تعریف شود و بعد از یک آن  اگر مالی که عین یا قیمت (921

دو صورت اگر مالک پیدا شود ضامن است.  سال یابنده میان صدقه دادن و قصد تملک مخیر است و در هر

در این که مالک تنها و  ضامن است و با صدقه دادن اگر مالک راضی نشود ضامن است مطلقاًالبته با تملک 

د عین را مطالبه کند یا یابنده مخیر است عین یا بدل را بدهد، طبق روایات نظر اول قوی تر توان می

واهد( و در صورت معیوب شدن عین باید ارش به مالک داد. همچنین د عین را بختوان میاست)یعنی مالک 

نمائات منفصل به یابنده تعلق دارد. در مورد ضمان عین قول قوی تر هم این است که ضمان به محض 

. چه از مالک مطالبه کند یا آید میبلکه به محض با پیدا شدن مالک بوجود  آید میتملک یا صدقه بوجود ن

ضمان متوقف بر مطالبه مالک است. فایده این اختالف نظر در این است  دارد که گفته شودنکند. )احتمال 
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و  شود میاموال او بر مالک تقسیط ن که قبل مطالبه دینی بر ذمه یابنده نیست پس اگر یابنده مفلس شود

 رد( و یابنده هم بدهکار مال نیست و در اخرت هم حق مطالبه ندا شود مینیز واجب نآن  وصیت بر

قیمت کند و خودش به عهده بگیرد را  آن اگر مالی که پیدا شده تلف شدنی باشد مثل خوراکی یابنده باید (921

یا بفروشد و قیمتش را نگه دارد و سپس تعریف کند یا به حاکم تحویل دهد و اگر به حاکم دسترسی ندارد 

 تعریف کند واال با کوتاهی و تلف مال ضامن است.را  آن قیمت

 کند میآن  حاصالًمبادرت به آن  پیدا شده نیاز به اقداماتی داشته باشد حاکم در ازای قسمتی از اگر مال (922

 .کند میو این کار واجب است و اگر حاکم وجود ندارد یابنده این کار را 

یابنده مال کسی است که شایستگی کسب کردن را داشته باشد اگرچه مکلف نباشد و بر ولی طفل و  (923

مالی که کودک و مجنون پیدا کرده را نگهداری کند. ولَّیِ کودک باید اقدام به تعریف  مجنون واجب است

 .دهد میکند و سپس از میان تملک و صدقه هر کدام که سودمندتر بود را انجام 

تعریف مال بیشتر از یک درهم به مدت یک سال واجب است اگرچه به صورت متناوب باشد چه یابنده  (924

 .شود میدو صورت  زیرا امر به تعریف اطالق دارد و شامل هر قصد تملک دارد یا نه.

امانت است پس اگر بدون تعدی تلف شود تا آن  مال پیدا شده در دست یابنده در طول یک سال و بعد از (925

حتی اگر قبل از یک سال باشد.  شود میزمانی که قصد تملک نکرده ضامن نیست. ولی با قصد تملک ضامن 

اره قصد نگهداری مال کند مال به حالت امانت برنمی گردد زیرا حالت قبلی استصحاب ولی اگر یابنده دوب

 موثر نیست.آن  نیت تملک در غیر وقتو  شودمی

نه بر اساس  شود میداده آن  به مدعی یک شاهد و قسمیا  عادلمال پیدا شده تنها بر اساس بینه  (926

راست گویی او باشد(. زیرا احتمال عدم مالکیت او  بیان نشانه ها حتی نشانه های پنهان )حتی اگر گمان به

 هست. البته دادن مال بر اساس ذکر نشانی جایز است.

 کند جایز است؟ بخاطر:چرا دادن مال به کسی که نشانه های پنهانی را ذکر می (927

 . جواز تسلیم منحصر به بیان نشانه پنهان نیست و نشانه پنهان از باب مبالغه است1 

 اکثر امور شرعی گمان است. مالک در 2 

 . معموال اقامه بینه جایز نیست.3 

اگر کسی با ذکر نشانه های پنهان مال پیدا شده را از یابنده بگیرد ولی بعدا فردی بینه بیاورد مال از نفر  (928

زیرا بینه حجت شرعی بر مالکیت است و دادن مال با ذکر نشانه های پنهان تنها بر  شود میاول پس گرفته 

را به آن  چنانچه پس گرفتن عین ممکن نباشد یابنده باید مثل یا قیمتو  به ظاهر است و عمل جواز اساس

صاحب بینه بدهد و خودش به کسی که با ذکر نشانه مال را گرفته رجوع کند. زیرا تلف در دست او بوده 

مالک از  .و را ندارداست. ولی اگر یابنده اعتراف کند که گیرنده مالک است دیگر خودش حق مراجعه به ا

 د به کسی که با ذکر نشانه مال را گرفته مراجعه کند.توان میابتدا 
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-بدون تعریف به ملکیت در می شود میمالی که در بیابان یا خرابه بدون اهالی یا زمین بدون مالک پیدا  (929

 ریف واجب است زیراواال تع باشد میاید. اگرچه مقدارش زیاد باشد به شرطی که فاقد نشانه های دوران اسال

 .شود مینشانه ها بر ید مسلمان در گذشته داللت دارند که استصحاب آن 

و او ادعای مالکیت کند، بدون بینه مال به او  جا پیدا شده مالک داشته باشدآن  اگر زمینی که مال در (931

اگر مال نشانه های و  گیرد میوالَّا اگر مال نشانه های اسالم را نداشته باشد به یابنده تعلق  شود میداده 

 .شود میاسالم را داشته باشد لقطه محسوب 

اگر مالی غیر مدفونی را در زمین دارای مالک پیدا کند لقطه است ولی باید برای مالک و سپس برای  (931

 دیگران تعریف کند.

هم این  معرفی کند زیرا ید او مقدم است و ظاهرآن  اگر مالی را درون شکم چهارپایی بیابد باید به مالک (932

 .گیرد میمال او نیست به یابنده تعلق آن  است که او مالک است. ولی اگر صاحب قبلی گوسفند ادعا کرد که

و تنها  آید میمالی که درون شکم ماهی است به یابنده تعلق دارد زیرا ماهی تنها با حیازت به ملکیت در  (933

تعلق آن  خبر نداشته و قصدش بهآن  در شکم ماهی است زیرا ازچه  آن قصد تملک ماهی را داشته نه

 .گیرد مینگرفته است. مگر اینکه ماهی در جایی محصور بوده است که در حکم چهارپا قرار 

فرد در تصرف اموال با او آن  مالی که در خانه یا صندوق یا دیگر امالک فرد است و شخص دیگری هم با (934

است این است که وجود  ای غیر محصور لقطه. علت اینکه با وجود شرکآید میشریک است لقطه به شمار 

است این است  مال در ملک فرد دلیل ملکیت به خصوص او نیست علت اینکه با وجود شرکای محصور لقطه

که یابنده او را نمی شناسد. ولی اگر مالک با هیچ کسی شریک نباشد برای یابنده حالل است زیرا از توابع 

 ملک اوست.

مال یافته شده کافی نیست بلکه باید بعد از یک سال نیت تملک هم بنماید  یک سال تعریف برای تملک (935

 .کند میزیرا یکسال تعریف تنها مالک را میان تملک با قصد یا صدقه و یا نگهداری مال به امانت مخیر 

 احیاء موات
قابل آن  ب برموات زمینی است که به دلیل استفاده نشدن یا به نیزار تبدیل شدن یا بی ابی یا استیالی ا (936

آن  بهره برداری نیست. در زمان غیبت هر کس زمین موات را احیاء کند و قصد تملک داشته باشد مالک

 که احیا کننده مسلمان یا کافر باشد. در زمان حضور امام اذن وی الزم است. کند میفرقی نو  شودمی

 مده باشد.مفتوح العنوه = زمینی که در جنگ با کفار با قهر و غلبه به دست ا (937

)نه  شود میصرف مصالح مسلمین آن  های آباد )عامر(احیاء زمین مفتوح العنوه جایز نیست. زیرا زمین (938

 نیز به امام تعلق دارد.آن  تصرف کنند( و بایر )غامر(آن  اینکه هر گونه بخواهند در
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 .شود میبرای تشخیص زمین های دایر و بایر در زمان فتح به قراین رجوع  (939

 جاری نشده باشد ملک امام است.آن  ایری که ملکیت مسلمان درهر زمین ب (941

زیرا  شود میزمین با موات شدن از ملکیت او خارج نآن  اگر مسلمان شناخته شده ای زمینی داشته باشد (941

 موات شدن سبب خروج ملک از دارایی فرد نیست.و  اصل بقای ملکیت است

تعلق دارد )مثل مدینه و بحرین و آن  ورند به ساکنانهر زمینی که مسلمانان با اختیار به اسالم روی ا (942

یمن( و تنها باید با اجتماع شرایط زکات زمین را بپردازند. البته اگر زمین را ترک کنند تا خراب شود احیاء 

، زیرا زمین در ملکیت مسلمان با شود میآن  مقدم است و نه اینکه با احیاء کردن مالک ها آنکننده به 

باید اجرت و  حق تصرف دارد کند میو تنها تا زمانی که به احیا اقدام  شود میملک او خارج نموات شدن از 

 را ترک کرده اند بپردازد.آن  را به کسانی که اباد کردنآن  )طَسقُها(

مالکیتش از بین آن  حتی اگر فردی زمین را به سبب احیا زمین موات مالک شده باشد به سبب ترک (943

 رود.نمی

 ء زمین موات: شرایط احیا (944

انتفاء ید الغیر عن االرض المیته )نبودن سلطه غیر بر زمین موات( )زیرا وجود ید بر حسب ظاهر  .1

داللت بر ملکیت میکند به شرطی که انتفای سبب صحیح ملک یا اولویت ید احیاء کننده معلوم 

 نباشد(

ه در صلح با مسلمان نبودن ملکیت قبلی نسبت به زمین قبل از موات شدن برای مسلم یا کسی ک .2

 .شود میاست )مسلمٍ اَو مسالَم( زیرا در این دو صورت ملکیت سابق استصحاب 

 )انتفاء کونه حریماً لعامر( زیرا برای بهره مندی از زمین نیاز به حق حریم است. .3

 )کونه مشعراً ای محالً للعباده( محل پرستش خداوند نباشد )زیرا نباید مزاحم عبادت کنندگان بشود( .4

واگذار شده پیامبر یا امام به یکی از مسلمین نباشد. )انتفاء کونه مقطعا من النبی او االمام الحد  .5

 المسلمین( زیرا او بر دیگران اولویت دارد اگرچه این واگذاری مفید ملکیت نباشد.

و به  تحجیر شده نباشد )انتفاء کونه محجراً( )یعنی هنوز به روی زمین کاری که شروع به احیاء باشد .6

مرحله احیاء نرسیده باشد انجام نشده باشد. زیرا شروع به احیاء موجب حق اولویت او است. اگرچه 

زمین هم جایز نیست ولی این حق آن  و به همین دلیل فروش کند میشروع به احیاء مفید ملکیت ن

 نیز صحیح استآن  و صلح بر رسد میاولویت به ارث 

 در زمین سفت )الصلبه( پانصد زرع.و  هزار رزع است از هر طرف حریم چشمه در زمین سست )الرخوه( (945

 به معنی که فرد دیگری در این محدوده حق ایجاد چشمه ندارد نه اینکه حق هیچگونه احیایی ندارد. (946

رزع )ستون رزعاً( است. ناضح شتری  61کشند حریم البئر الناضح یعنی حریم چاهی که با شتر آب می (947

به مصرف آن  حریم چاهی که ابو  کنند میب را برای زراعت و امور دیگر خارج اآن  است که به وسیله
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اب می آن  زرع است. مراد از معطن چاهی است که برای اب دادن شتر از 31رسد )المعطن( شتران می

 کشند.

 نیاز استآن  حریم دیوار محدوده قرار گرفتن مصالح ساختمانی است که در صورت انهدام خانه به (948

است به شرطی که به ریختن برف و آن  انه جای ریختن خاک و برف خانه و محل جریان ابحریم خ (949

 وجود راه نیاز باشد و نیز راه ورود و خروجی است که در سمت درب خانه واقع است.

. منافع )منافع نیز شش قسمت هستند: مسجد. 3. معدن 2. اب 1مشترکات عمومی سه دسته هستند:  (951

 وانسرا. راه. محل نشستن( زیارتگاه. مدارس. کار

 زیارتگاه در حکم مسجد است. (951

کسی که در قسمتی از مسجد بنشیند حق اولویت دارد ولی انجا را ترک کرد حتی اگر قصد بازگشت دارد  (952

 ای را در انجا باقی بگذارد و قصد بازگشت هم داشته باشد.حق او از بین می رود مگر اینکه وسیله

جدی شوند و بخواهند جایی بنشینند که برای تنها یک نفر است چون جمع اگر دو نفر همزمان وارد مس (953

 .شود میقرعه زده  ها آنهر دو امکان ندارد و منع هر دو هم ممکن نیست بین 

اگر کسی در مدرسه یا کاروانسرایی اقامت کند حتی اگر مدت زیادی طول بکشد حق اولویت دارد مگر  (954

مکان حتی اگر وسایلش باقی باشد حق اولویت در سکونتش از آن  با ترکو  اینکه مخالف حق واقف باشد

 بین می رود.

 شَرَعٌ = برابر بودن (955

مکان حتی اگر وسایلش باقی باشد حق اولویت در نشستنش از بین آن  اگر کسی در راهی بنشیند با ترک (956

رد حق اولویت می رود. زیرا حق اولویتش منوط به وجود خودش بوده و باقی بودن وسایل تنها در یک مو

 در مسجد است.آن  و کند میایجاد 

 مردم در ابهای مباه جاری هستند. (957

 .آید میمال مباح جز از طریق حیازت )االحراز( و قصد تملک به ملکیت در ن (958

نه به نسبت خرجی  شود میآن  اگر گروهی با هم چشمه ای جاری کنند هر یک به نسبت عملش مالک (959

 ع عمل باشد.که کرده است مگر اینکه خرج تاب

 .شود میکسی که بدون قصد تملک و بدون قصد بهره برداری چاهی بکند نه حق اولویت دارد نه مالک  (961

 معادن دو دسته هستند: (961

 به کاوش نیاز ندارد( ها آن. معدن ظاهری )معدنی که استخراج 1 

 به عملیات نیاز دارد(.  ها آن. معدن باطنی )معادنی که استخراج 2 

است )الن آن  زیرا احیای معادن به استخراج آینده وسیله احیاء به ملکیت در نمیمعادن ظاهری ب (962

به وسیله زیرا اشکار هستند و نیز  شوند میاحیاء المعدن اظهاره بالعمل( و چنین معادنی استخراج ن
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بعضی .. از .زیرا تحجیر شروع به احیاء است و کشیدن دیوار به دور زمین و تحجیر هم قابل احیاء نیستند

 نه از همه جهات. شوند میجهات احیای زمین محسوب 

به این آن  و احیای آید میمعادن باطنی با رسیدن به عمقی که استخراج معدن ممکن باشد به ملکیت در  (963

 صورت است و کمتر از این مقدار تحجیر است.

ا عرفا احیاء خاکهآن  اگر معدن باطنی روی زمین باشد یا با خاک کمی پوشیده باشد که برداشتن (964

 .آید میمعدن جز از طریق حیازه به تملک در ن شود میمحسوب ن

د معدن را به کسی توان میامام و غیر امام نسبت به معدن حق یکسان دارند و حتی حکمران عادل نیز ن (965

 شریکندآن  یقطعها السلطان العادل( زیرا همه مردم درآن  واگذار کند )الیجوز

واال اگر قابل  شود میتقسیم  ها آننی دست یابند اگر قابل تقسیم باشد بین اگر دو نفر همزمان به معد (966

 . زیرا به صورت برابر اولویت دارند.شود میتقسیم نباشد قرعه زده 

اگرچه معدن ظاهری باشد مگر شود میآن  اشکار گردد مالکآن  اگر زمین مواتی را احیا کند و معدنی در (967

 احیای زمین باشد. اینکه اشکار شدن معدن معدن پیش از

و مراد از حریم معدن محدوده ای است  آید مینیز به ملکیت درآن  هرگاه معدنی به ملکیت دراید حریم (968

و نیز راه معدن و محدوده ریختن خاک معدن اگر نزدیک معدن  شود میختم آن  های معدن بهکه عرفا رگه

 باشند.

 صید
با ذبح تذکیه نشده قابل خوردن نیست. با مردن قبل از  زنده گرفته شد تا زمانی کهکه  آن حیوان بعد از (969

 کشتهرا  آن تزکیه حالل نیست. مگر اینکه سگ تعلیم دیده

 :سگشرایط صید با  (971

. بردن نام خداوند توسط شکارچی در هنگام فرستادن سگ تعلیم دیده )پس اگر عمدا ترک کند 1 

ه دو سگ تعلیم دیده به سوی شکار خوردن شکار حرام است و اگر فراموش کند حالل است( )هرگا

فرستاده شوند هر دو فرستنده باید نام خدا را ذکر کنند پس اگر یکی از سگها برای شکار فرستاده نشده 

باشد یا تعلیم ندیده باشد خوردن صید حرام است( )منظور از ذکر خدا یاد خدا همراه با بزرگداشتن 

 خداست(

لمان باشد)نه کافر حربی و نه کافر ذمی اگرچه نام خدا را . فرستنده سگ مسلمان یا در حکم مس2 

 ببرند()خوردن شکار (
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)شکار مجنون و صغیر غیرممیز حالل نیست « فرستادن سگ برای شکار باشد». قصد شکار داشتن 3 

)فرد کور اگر قصد شکار در او قابل تصور باشد شکارش حالل « الشتراط القصد»:چون قصد شکار ندارند

م است( )اگر سک خود بخود روانه شود یا بدون قصد شکار تیر رها کند و به شکار بخورد حالل واال حرا

 نیست

و حیات مستقر دارد یعنی امکان زنده بودنش به اندازه  ماند می. حیوان صید شده در حالی که زنده 4 

 نصف روز باشد و از دید رها کننده سگ، پنهان نشده باشد خوردنش حالل نیست.

اهلی و چه وحشی باشد. )پس اگر سگی یک جوجه را یا حیوان اهلی را  یوان باید سرکش باشد چه. ح5 

 شکار کند حرام است(.

تیز باشد شکار شوند حاللند به شرطی آن  پیکان یا نوکآن  حیواناتی که با شمشیر یا چیزی که بر سر (971

 بت کند و در گوشت فرو نرود حالل نیست.را بدرند. پس اگر از پهلو به شکار اصاآن  که در گوشت فرو روند و

را بدرد آن  االت شکار نباید جسم سنگین مانند سنگ و گلوله باشد زیرا حتی اگر در گوشت فرو رود و (972

 خوردن شکار حرام است.

 شرایط صید با االت شکار: (973

 بردن نام خدا در حین تیراندازی یا بعد از تیراندازی و قبل از اصابت به شکار (1

اشتن( )اگر فکر کند شکار خوک است و تیر رها کند ولی حیوان اهو باشد یا بخواهد قصد شکار د (2

خوک شکار کند ولی به اهو برخورد کند، خوردن شکار حرام است(. )قصد حیوان معینی شرط نیست. 

 همچنین با قصد شکار حیوان حالل و حرام گوشت خوردن گوشت حیوان ححالل گوشت حالل است(

 ر حکم مسلمان بودن تیراندازمسلمان بودن یا د (3

و حیات مستقر دارد از نظر  ماند میمرگ حیوان ناشی از زخم شکار باشد و نباید در حالی که زنده  (4

 شکارچی پنهان شود.

 شکار باید سرکش باشد. (5

شکار با االت غصبی حرام است زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او قبیح است. ولی خود حیوان شکار  (974

 ولی باید اجرت االت شکار را بدهد چه سگ باشد یا وسیله. شود میآن  ت و شکارچی مالکشده حرام نیس

اگر کسی تیر انداخت یا سگی را برای شکار فرستاد و حیوان شکار شد و خودش را به حیوان رساند و  (975

زمان که  آن ارا تذکیه کند. ولی اگر عجله نکرد یا حیوان را تذکیه نکرد بآن  حیوان را زنده یافت باید فورا

ک کافی داشته و حیوان نیز بمیرد، خوردن گوشت حیوان حرام است. ولی اگر زمان نداشته حرام است. مال

 زنده بودن، امکان ذبح حیوان است.
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 ذبح
ذبح کننده باید مسلمان یا در حکم مسلمان باشد. منظور از در حکم مسلمان طفل صغیر ممیز فرد  (976

 مسلمان است. 

 ر ذمی پذیرفته نیست. چه نام خدا از او شنیده شود یا نه.ذبح کافر حتی کاف (977

)ال یشترط االیمان(. )پس ذبیحه مسلمان غیرشیعه  باشد میالزم نیست ذبح کننده شیعه دوازده اما (978

 صحیح است اگر به حد ناصبی نرسد(

 ذبیحه صغیر غیرممیز و مجنون صحیح نیست زیرا فاقد قصد هستند (979

یا حرام( و فرد حائض و فرد نفساء حالل است. زیرا مقتضی موجود و مانع  ذبیحه فرد جنب )از راه حالل (981

 مفقود است.

 شریط ذبح: (981

بریدن اعضاء با اهن باشد )فریُ االعضاء بالحدید( )اگر بیم تلف حیوان در اثر مرگ یا غیر مرگ برود جایز  (982

 است با غیر اهن ببرد(

 شی اشکالی ندارد(در صورت امکان رو به قبله کردن حیوان )ولی با فرامو (983

معتقد باشد و عمدا نام خدا را نبرد ذبح حرام آن  جاری کردن نام خداوند بر زبان )پس اگر به وجوب (984

است(.)کسی هم که به به بردن نام خدا در حال ذبح اعتقادی ندارد ذبحش حرام است( )ولی با فراموشی 

 اشکالی ندارد(.

. پس اگر عکس این اتفاق بیفتد حرام شود میر شتر ذبح غیو  شتر باید نحر شود)اختصاص االبل بالنحر( (985

 است.

 اعضای چهارگانه باید بریده شوند  (986

 الف: مری 

 ب: حلقوم 

انجام « وهده اللبه»البته در نحر بریدن اعضای چهارگانه الزم نیست و  د: دو رگ اطراف حلقوم )ودجال(. ،ج

 . وهده یعنی مکان پست و لبه یعنی محل نحر.شود می

حرام  ماند میبعد از ذبح یا نحر یا خروج خون معتدل )اگر معلوم شود حیوان بدون ذبح زنده ن حرکت (987

 دلیل این حکم شرط حرکت و خروج خون معتدل است(. شود می

پشت سر هم بودن عمل ذبح تا پایان کار که بریدن اعضای چهارگانه حیوان است. )متابعه االذبح حتی  (988

که حیوان حرام  شود مین فاصله اگر حیات حیوان استقرار نداشته باشد باعث یستوفی قطع االعضاء(. )انداخت

 شود(.
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پاک باشد به جز انسان و حشرات. )حشرات به آن  تذکیه تنها در مورد حیواناتی ممکن است که عین (989

 دلیل اصل عدم وقوع تذکیه(

 سگ و خوک غیر قابل تذکیه هستند. (991

 ز حیوانات درنده ممکن است.تذکیه حیوانات مسخ شده مانند میمون و نی (991

 را زنده از اب خارج کنند و اگر بیرون از اب و زنده باشد هم اگر برآن  تذکیه ماهی خوراکی این است که (992

شرط نیست  آورد می. مسلمان بودن کسی که ماهی را از اب بیرون شود میدست بگذارند تذکیه محسوب آن 

را مشاهده کند  از اب و مردن در بیرون از اب آوردنرون ولی برای حالل بودنش حضور مسلمانی که زنده بی

 الزم است.

 تذکیه شده است.آن  آوردنخوردن ماهی زنده جایز است زیرا با بیرون  (993

اگر در تور ماهیگیری ماهی زنده و مرده از هم تشخیص داده نشوند همه حرام هستند. زیرا اجتناب از  (994

 جتناب از همه است.نیز متوقف بر اآن  مردار محصور واجب است و

 است.بچه ملخ حالل نیست.آن  تذکیه ملخ با گرفتن زنده (995

اندامش کامل و  پایان پذیرفته باشدآن  است به شرطی که خلقتآن  تذکیه جنین حیوان به تذکیه مادر (996

 دمیده باشد یا نه و چه زنده بیرون اید یا مرده.آن  ه باشد چه روح دردرآوردمو و کرک و  شده باشد

تی که در دام شکارچی می افتند به ملکیت او در می ایند اگرچه فرار کنند )انفلت( زیرا مالکیت او حیوانا (997

 ها قبض پیدا نکرده است.آن  ثابت شده ولی بر

یا در کشتی  شوند مییا در گل و الی زمین او گرفتار  کنند میانسان مالک حیواناتی که در خانه او اشیانه  (998

 فرد اولویت دارد.آن  ین موارد از ادوات شکار نیستند. ولیزیرا ا شود میاو می جهند ن

ی که شکار جز باسرعت زیاد طور بهاگر شکار بعد از هدف قرار گرفتن بتواند با دویدن یا پرواز بگریزد  (999

 برسد برای دیگران همچنان مباح است. زیرا اثبات ید محقق نشده است.آن  نتواند به

و  آید میچیده شده به ملکیت درنآن  مانند بالآن  متی از بدنصیدی که نشانه مالکیت دارد یا قس (1111

 شود میمالکیت سابق استصحاب 

 

 شامیدینخوردین و آ
دار حالل است نه ماهی نجاست خوار )ال الجالل من السمک( مگر از حیوانات دریایی تنها ماهی پولک (1111

 ورد(اینکه استبراء شود )یعنی تا یک شبانه روز در اب پاک و غذای پاک بخ
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تخم ماهی از جهت حالل و حرام بودن تابع ماهی است و اگر تخم حالل و حرام مخلوط شوند تخم زبر  (1112

 قابل خوردن است.

 خوردن خرگوش حرام است. (1113

 پرندگانی که چنگال دارند حرام هستند. (1114

 خوردن کالغ کشتزار )زاغ( حالل است. (1115

در حال پرواز آن  ال پرواز بیش از بال زدندر ح ها آنهر پرنده ای که باز بودن بالهایش و حرکت ندادن  (1116

 باشد حرام است و اگر مساوی یا کمتر باشد حرام نیست.

 هر پرنده ای که سنگدان یا چینه دان یا شاخک پا ندارد حرام است. (1117

 خفاش و طاووس حرام است. (1118

 کبوتران حالل هستند. (1119

ن هنگام پرواز و داشتن سنگدان در پرندگان دریایی همان شرایط پرندگان خشکی الزم است یعنی بال زد (1111

 و چینه دان و شاخک پا.

 تخم پرنده از جهت حلیت و حرمت تابع پرنده است. (1111

 با هم اختالف دارد قابل خوردن است.آن  در صورت مشتبه شده، تخمی که اندازه دو سر (1112

 حیوان نجاست خوار حرام است مگر اینکه استبراء گردد. (1113

بخورد و بنیه اش و استخوانش محکم گردد و گوشت بر بدنش  هر حیوان حالل گوشتی که از شیر خوک (1114

 .شود می. واال مکروه شود میو نسلش حرام آن  بروید گوشت

واجب ذبح شود و با اتش بسوزد و و  حیوان حرام هستندآن  نزدیکی شده و نسلآن  حیوانی که با (1115

 یک حیوان باقی بماند.که  آن ات چنانچه بین عده محصوری مشتبه شود به دو قسمت تقسیم شده و قرعه زده

خوردن و استفاده از مردار حرام است مگر ده عضو: پشم، مو، کرک، پر، شاخ، ناخن، سم، دندان، تخم )به  (1116

 شرط سفت شدن پوست(، مایه پنیر، شیر

 اگر قسمت حالل حیوان با قسمت حرام مرداری مخلوط گردد از همه اش باید پرهیز کرد. (1117

. 8. زهدان 7. کیسه صفرا 6. مثانه 5. سرگین 4. بیضه 3. طحال 2. خون 1: آنچه از ذبیحه حرام است (1118

. حدقه 14. غده کوچکی که در مغز سر است 13. بیخ انگشتان 12. غده 11. نخاع 11. عصب گردن 9فرج 

 . آلت نرینه.15چشم 

 شراب عسل و خرما و کشمش و جو حرام هستند حتی اگر کم باشد یا مست نکند. (1119

سوم  یککم شود )و آن  با اتش یا غیر اتش به جوش امده حرام است مگر اینکه دو سوم اب انگوری که (1121

 بماند( یا تبدیل به سرکه شود.آن 
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شود و به خاطر اصل . زیرا به کشمش انگور گفته نمیشود میاب کشمش حتی با جوش امدن حرام ن (1121

 حلیت و استصحاب حلیت.

مجهول باشد زیرا آن  نده شود حرام است حتی اگر اصلاگر در بازار مایعی فروخته شود که آب جو خوا (1122

 .کند میصدق آن  نام اب جو بر

 .شوند میمایعات حتی اگر زیاد باشند با مقدار کمی از بول و مدفوع نجس  (1123

 .شود می ها آنتماس کافر حتی ذمی با اجسام پاک باعث نجاست  (1124

به قصد شفاء به اندازه نخود یا کمتر  خوردن هر نوع خاکی حرام است، مگر گل ارمنی و تربت امام حسین (1125

 برای فرد بیمار(.

است که باعث آن  خوردن هر نوع سمی حرام است. )مگر اینکه با غیر سم مخلوط شود(. مالک سم حرام (1126

 زیان بدن گردد.

 خون حشرات اگرچه نجس نیست ولی حرام است.. (1127

 پاک است. ماند میخونی که در گوشت حیوان ذبح شده باقی  (1128

ولی اب نجس با اتصال به اب  شوند میجس به جز اب تا زمانی که به همان شکل هستند پاک نمایعات ن (1129

 .شود میپاک آن  کر و به شرط مخلوط شدن اب کثیر با

استعمال هیچ جزئی از سگ و خوک جایز نیست حتی اگر استفاده از همان جزء مردار حیوان دیگری  (1131

 جایز باشد.

. )زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او قبیح است و اکل مال به خوردن مال غیر حتی کافر حرام است (1131

و به دلیل روایت المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.( به جز خانه های  شود میباطل محسوب 

جایز است( مگر با علم به  ها آننام برده شده است. )که حتی در غیاب  ها آناز آیه قرآن  کسانی که در

 .ها آنکراهت 

تنها تا اندازه و  با اضطرار خوردن چیز حرام جایز است. به شرطی که نشانه های هالکت وجود داشته باشد (1132

 خورد که رمق و توان انسان را حفظ کند نه به مقدار سیری اگر الزم نباشد. توان میای 

 حرام است. شود میشراب و اب جو نوشیده آن  غذا خوردن بر سر سفره ای که در (1133
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 رثا
عبارت است از این که آن  ث از ارث یا موروث گرفته شده است. اگر از ارث گرفته شده باشد معنایمیرا (1134

اگر  کند میانسان تنها با مرگ انسان دیگری که با وی رابطه نسبی یا سببی دارد نسبت به چیزی حق پیدا 

ی که با او رابطه عبارت است از چیزی که شخص در اثر مرگ دیگرآن  از موروث گرفته شده باشد معنای

 از موروث = مال(. نسبی یا سببی دارد مستحق می گردد.) از ارث = استحقاق.

 موجبات ارث= نسب و سبب. (1135

 نسب یعنی اتصال ناشی از والدت به شرطی که عرفا نسب صدق کند و به گونه شرعی باشد. (1136

 مانعی از ارث دارد. ممکن است با وجود فردی از طبقه قبل طبقه بعد ارث ببرد زیرا فرد طبقه قبل (1137

 طبقه اول ارث: پدر و مادر. فرزندان. (1138

 پایین رود( و اجداد )هر چه باال رود(.. ها آنطبقه دوم ارث: برادر و خواهر)و هر چه فرزندان  (1139

 سبب عبارت از اتصال ناشی از زوجیت یا والء. (1141

 سبب چهار قسم است: زوجیت. والی عتق. ضمان جریره. امامت. (1141

 اث باعث ارث است.زوجیت با تمامی ور (1142

 . شود میوالی عتق با نسب جمع ن (1143

 والی عتق بر ضمان جریره مقدم است. (1144

 ضمان جریره بر والی امامت مقدم است. (1145

 . حجب6. غیبت منقطعه )مفقود االثر بودن( 5. حمل. 4. لعان. 3. قتل. 2. کفر. 1موانع ارث عبارتند از:  (1146

امامی )مومناً(  12. حتی اگر مورث شیعه شود میفرد کافر  تمام اصناففرد مسلمان مانع ارث بردن  (1147

 نباشد.

 حتی اگر خویشان کافر نزدیکتری به میت کافر وجود داشته باشد. برد میمسلمان از کافر ارث  (1148

اگر مسلمانی خویشاوند مسلمانی از خود باقی نگذارد ارث او ابتدا به معتق و سپس به ضامن جریره و  (1149

 .رسد میل به کافر نو در هیچ حا رسد میسپس به امام 

 اگر هیچ خویشاوند مسلمانی نباشد. برند میوراث کافر از میت کافر ارث  (1151

در ارث  ها آناز تقسیم ارث مسلمان شود در صورتی که طبقه او مساوی ورثه باشد با  قبلهرگاه کافری  (1151

کافر یا مسلمان  . )چه مورثبرد میاگر در طبقه یا درجه مقدم باشد به تنهایی ارث و  شود میبردن شریک 

 باشد(.

 .برد میارث ن تنها یک وارث وجود داشته باشد یااز تقسیم ارث مسلمان شود  بعدهر گاه کافری  (1152
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 .شود میاز ترکه مسلمان شود در مقدار باقی مانده شریک  قسمتیاز تقسیم  بعدهر گاه کافری  (1153

و ترکه او بعد از ادای دیونش بین  شود میاما باطنا )در واقع( قبول  شود میقبول ن ظاهراًتوبه مرتد فطری  (1154

 .برند میاگرچه فرد مرتد کشته نشده باشد و فقط ورثه مسلمان از او ارث  شود میمیان ورثه اش تقسیم 

و قبل از توبه یا  رسد میکه اگر توبه نکرد به قتل  شود میبلکه توبه داده  شود میمرتد ملی فوری کشته ن (1155

 .شود میمرگ او دارایی اش تقسیم ن

قید ظلم از مواردی که فرد  آوردنقتل تنها در صورتی که عمدی و از روی ظلم باشد مانع ارث است. )با  (1156

رات به دلیل اجرای حد یا قصاص یا اقسام دیگر قتل مجاز می کشند احتراز شده است زیرا قتل در این موارد 

 مانع ارث نیست.(.

 .شود میاگر قتل مورث خطای محض باشد تنها مانع دیه  (1157

 (برد میزیرا قاتل فی الجمله عمد دارد. )پس قاتل ارث ن شود میقتل از روی شبه عمد به عمد ملحق  (1158

 و میان صغیر و مجنون و کبیر و عاقل و نیز میان سبب و مباشر فرقی نیست. برد میقاتل ارث ن (1159

 . زیرا ایه اولی االرحام عام است.رسد میدیه مقتول به خویشان نسبی و سببی او  (1161

 .برند میشوهر از دیه یکدیگر ارث زن و  (1161

دیه ارث آن  . ولی اگر در قتل عمد بر دیه صلح شد ازبرند میزن و شوهر حق قصاص یکدیگر را به ارث ن (1162

 برند.می

. شوهر و فرزند نفی شده )مگر اینکه پدر خود را در نفی 2. زن و شوهر 1بین  باشد میلعان مانع ارث  (1163

. خویشان پدری برد میولی پدر از او ارث ن برد میتنها فرزند از او ارث فرزند تکذیب کند که در این صورت 

فرزند کنند یا نه زیرا شارع حکم به انقطاع نسب داده آن  چه اعتراف به نسب برند میهم در هر صورت ارث ن

 ندکن میتقسیم  مساوی طور بهگردد. اما خویشان ابوینی و امی او ترکه را و نسب قطع شده دوباره برنمی

. اگر فرزندانی که با لعان نفی شده دو قلو باشند برند میزیرا نسب ابی او به سبب لعان ساقط شده و ارث ن

 «(..و لو کان المنفی توامین توارثا باالمومه« »نه پدری» برند میتنها از طریق مادری از هم ارث 

و نه ارث به جا  برد مینه ارث حمل مانع ارث است مگر اینکه زنده اید. به خاطر روایت: طفل سقط شده  (1164

 گذاردمی

حیات حمل )یعنی دمیده شدن روح در او( هنگام مرگ مورث شرط نیست. بلکه اگر هنگام فوت مورث  (1165

 .برد مینطفه باشد و زنده بدنیا اید ارث 

 ولی دیگر ادامه حیات یا استهالل )صدا کردن بعد از تولد( الزم برد میاگر طفل زنده به دنیا اید ارث  (1166

 نیست..

( تا مشخص شدن وضعیتش از ارث بردن دیگران هم یُحجَب) شود میهمانگونه که حمل از ارث منع  (1167

 (.یَحجُب) کند میجلوگیری 
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اگر مردی فوت کند و زنش حامله باشد و میت هم برادر داشته باشد تا زمانی که حمل بدنیا نیاید و  (1168

 شود میو نه به برادر )طبقه دوم( داده  گیرد می وضعیت او مشخص نشود نه ترکه به حمل )طبقه اول( تعلق

چون سهم زن با فرزند داشتن میت)در صورتی که  شود میترکه به او داده  هشتم یکولی با درخواست زن، 

و در  رسد میطفل زنده به دنیا اید( این مقدار است. در صورتی که طفل زنده به دنیا اید بقیه ترکه به او 

گرفته( و بقیه به  چهارم یک)که روی هم رفته  شود میدیگر به زن داده  هشتم یکا اید صورتی که مرده به دنی

 .رسد میبرادر میت 

 است تا زمانی که فوت از طریق شرعی ثابت شود. مانع نفوذ ارث ظاهراًمفقود االثر بودن  (1169

زنده  عادتاًکه تا اینکه مدت زمانی از تولدش بگذرد  شود میغایبی که مفقود االثر شده مورث محسوب ن (1171

. بعد از سپری شدن این مدت حکم به ارث بردن کسانی شود میماند و به افراد استثنایی هم توجه ننمی

. انتظار کشیدن برایارث بردن از غایب مفقود شود که در حین صدور این حکم موجود و زنده هستندمی

 است. استصحاب حیات غایباالثر مطابق با اصل 

 رث است و گاهی از قسمتی ار ارث.حجب گاهی از اصل ا (1171

ضابطه کلی در ارث بردن این است که هرگاه در یک مرتبه چند چند طبقه جمع شوند طبق قائده  (1172

 .شود میاالقرب فاالقرب عمل 

. مگر در کنند میخویشان ابی میت را از ارث محروم  تساوی درجهخویشاوندان ابوینی میت در صورت  (1173

 .شود میا مانع عموی ابی مورد پسر عموی ابوینی که تنه
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 حجب از قسمتی از ارث در دو مورد است: (1174

 فرزند )هر قدر پایین رود. چه مذکر چه مونث( که،  .1

 . شود می ها آناز نصیب باالی  زوجین: مانع الف

 ( مگر دو مورد:ششم یک)از دو ششم به  شود می ها آناز نصیب باالی  پدر و مادر: مانع ب

یکی از والدین همراه یک دختر باشد زیرا در این صورت پدر ومادر یا : اینکه هر دو یا اول 

که سهم  دوم یکبلکه نسبت به مازاد  شود میمنع ن ششم یکاز بردن بیش از  ها آنیکی از 

دختر است و دو ششم که سهم خودشان است به نسبت سهم خودشان شریک دختر 

 . شوند می

 شوند.وجود باشند که در مازاد شریک می: اینکه چند دختر با یکی از والدین مدوم

تقلیل می دهند. شرایط عبارتند  ششم یکبه  سوم یک. خواهر و برادر متوفی با شرایطی سهم مادر را از 2 

 از:

مقدار آن  الف: پدر زنده باشد )تا سهمی را که به مادر نداده اند به پدر بدهند اگرچه به خودشان از

 چیزی نرسد( 

 دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر باشد  ها آنب: تعداد 

 ج: خواهر و برادران ابوینی یا ابی باشند )یا بعضی ابی و بعضی ابوینی باشند( 

منتفی باشد )و خواهر یا برادر مفقود االثر هم تا زمانی  ها آند: موانع ارث مانند قتل و کفر و لعان از 

 ع ارث هستند( ثابت نشده مان شرعاً ها آنکه مرگ 

در شکم مادر باشند. ی. خواهر و برادر هنگام مرگ مورث زنده که  آن ه: زنده به دنیا امده باشند نه

معلوم نباشد مانع ارث  ها آنو مورث همزمان باشد یا تقدم و تاخر  ها آنباشند )پس اگر مرگ 

 (شوند مین

ه(، ربع )برای دو گروه(، ثمن )برای شش مورد )سته( هستند: نصف )برای سه گرو قرآنسهام در کتاب  (1175

 یک گروه(، دو ثلث )برای دو گروه(، ثلث )برای دو گروه(، سدس )برای سه گروه(،

 .برد میترکه را  دوم یکیک خواهر تنها  (1176

 .برند میبیش از دو دختر دو سوم ترکه را  (1177

 .برند میدو خواهر دو سوم ما ترک را  (1178

 .برد میترکه را  سوم یکمادر تنها  (1179

توفی بیش از یک خواهر یا برادر داشته باشد )یعنی فرزندان مادر متوفی بیش از یک نفر اگر م (1181

 .برند میترکه را  سوم یکباشند( 

 .رسد می ششم یکاگر متوفی برادرانی دارد به مادر متوفی  (1181
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 .رسد می ششم یک کداماگر متوفی برادر یا خواهر مادری دارد به هر  (1182

 .برد میارث را  دوم یکهر ابوینی به شرطی که وارث مذکری نباشد یک خواهر ابی در صورت نبودن خوا (1183

 .برند میدو دختر یا بیشتر، دو سوم ارث را  (1184

 .برند میدو خواهر ابوینی یا بیشتر دو سوم ارث را  (1185

 .برند میدو یا چند خواهر ابی در صورت نبودن خواهر ابوینی تنها دو سوم ارث را  (1186

 ..برد میارث را  سوم یکبرادر متوفی( وجود نداشته باشد مادر در صورتی که حاجب )فرزند یا  (1187

 .برند میارث را  سوم یکدو نفر یا بیشتر از فرزندان مادری چه مونث و چه مذکر باشند  (1188

 .برد می ششم یکپدر با وجود فرزند  (1189

 .گیرد می ششم یکمادر در صورت وجود حاجب  (1191

 .گیرد می ششم یکیک کالله مادری یعنی فرزند مادر متوفی  (1191

با  سوم یکاجتماع  مثالًغیر ممکن است.)آن  صورت 8صورت دارد که از این تعداد  21جمع شدن سهام  (1192

 (.شود میو نقص نیز بر دوخواهر وارد  شود میدو سوم غیر ممکن است زیرا باعث عول 

 عول باطل است. (1193

 .شوند میدر مرتبه با هم جمع ن ها آنزیرا صاحبان سهام  شود میدو سوم با دو سوم جمع ن (1194

و در صورتی که چیزی زیاد  گیرد میاگر ورثه متعدد فرض بر در یک طبقه باشند هر یک سهم خود را  (1195

، به جز زوج و زوجه و نیز شود میدر همان طبقه )الوصله = طبقه( تقسیم  ها آنبین  ها آناید به نسبت سهم 

 وارثی که از گرفتن بیش از سهمش منع شده است.

مگر اینکه  گیرد میاز سهام باشد میراث به عصبه )خویشان ذکور از ورثه( تعلق ندر صورتی که ترکه بیش  (1196

. )به دلیل عمومیت ایه اولی االرحام و اجماع اهل بیت و اخبار خویشاوند نزدیکتر از عصبه وجود نداشته باشد

 متواتر(.

دن ابوینی( و یا به مادر زیادی ترکه به دختر و دختران و یا خواهر و خواهران ابوینی یا ابی )به شرط نبو (1197

. در غیر این صورت به خواهر و شود مینباشد داده  ها آنیا به کالله مادری در صورتی که وارثی هم درجه با 

 )نه کالله امی(. شود میبرادر ابوینی یا ابی داده 

 .شود میزیاده در طبقه اول به دختر یا دختران و مادر و کالله مادری داده  (1198

 .شود میوم به خواهر یا خواهران داده زیاده در طبقه د (1199

 مگر اینکه به جز امام هیچ وارثی وجود نداشته باشد. شود میبه زن و شوهر سهم اضافه ای داده ن (1111

حتی اگر ضامن جریره باشد ولی طبق قول درست تر امام  رسد میمازاد از سهم زن و شوهر به سایر ورثه  (1111

 .شود میچه امام حاضر باشد یا نباشد مازاد ترکه به شوهر داده  و برد میاگر حاضر باشد به همراه زوجه ارث 
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ای که به گونه شود میدر فرایض عول وجود ندارد یعنی هیچگاه سهام صاحبان فروض از ترکه بیشتر ن (1112

نقص بر همه وارد گردد. افزایش سهام نسبت به ترکه در جایی است که زوج و زوجه جزء ورثه باشند که در 

. )اهل سنت شود میهم پدر، دختر و دختران و نیز خواهر و خواهران ابوینی یا ابی کاسته این صورت از س

 کنند(.نقص را بر همه وارد می

افزایش سهام نسبت به ترکه )یعنی کمتر بودن ترکه از سهام( در جایی است که زوج و زوجه جزء ورثه  (1113

. شود میهر و خواهران ابوینی یا ابی کاسته باشند که در این صورت از سهم پدر، دختر و دختران و نیز خوا

 (. کنند می)اهل سنت نقص را بر همه وارد 

 یا از طریق قرابت یا از طریق هر دو. برد میوارث یا از طریق فرض ارث  (1114

رد  ها آنصاحبان فرض عبارتند از مادر، خواهرامی، برادر امی، زن و شوهر )در جایی که اضافه ای به  (1115

 نشود(،

 کسی است که به دلیل عموم ایه اولی االرحام داخل ورثه شده است.صاحب قرابت  (1116

. خواهر 3. دختر یا دختران 2. پدر 1 :برند عبارتند ازکسانی که یکبار با فرض و بار دیگر با قرابت ارث می (1117

 یا خواهران. 

تران نیز با . دخبرد میو با نبود فرزند به قرابت ارث  برد می)))پدر در صورت وجود فرزند به فرض ارث  (1118

. خواهران با وجود برادر به برند میبا وجود والدین به فرض ارث و  برند میوجود فرزند پسر به قرابت ارث 

 .(((برند میو با وجود کالله امی به فرض ارث  برند میقرابت ارث 

ر صاحب فرض است که مازاد بآن  و برند میگروهی از ورثه همزمان هم با فرض و هم با قرابت ارث  (1119

 .شود میسهمش بر وی رد 

 مساله عول به صاحالن فرض اختصاص دارد. (1111

 مناسب است که پدر را صاحب فرض حساب نکنیم. (1111

 .شود میبالتسمیه و بقیه اش بالرد به او داده سوم آن  یک. ولی برد میمادر تنها همه مال را  (1112

 . زیرا برای او فرضی نیست.برد میپدر فقط، همه مال را بالقرابت به ارث  (1113

 سوم یکو با عدم حاجب  ششم یکاگر پدر و مادر تنها وارثان میت باشند به مادر در صورت وجود حاجب  (1114

 .رسد میو بقیه ترکه به پدر  رسد می

 برد.دختر تنها نصف مال را به رد و نصف دیگر را به تسمیه می (1115

 .برند میدو دختر دو سوم را به تسمیه و یک سم را به رد  (1116

 ششم یک. برند می ششم یکو مادر  ششم یکو پدر  و دختر باشند دختر نصف ترکه اگر ورثه پدر و مادر (1117

اگر مادر حاجب و  شود میتقسیم  ها آنبین  ها آنو به نسبت سهام  شود میباقی مانده به پنج قسمت تقسیم 

 .رسد میمازاد به چهار قسمت تقسیم و به پدر و دختر  ششم یکدارد 
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 .شود میچیزی داده نآن  ه زوج و زوجه ازاگر ترکه از سهام بیشتر شود ب (1118

 نه بر زوج یا مادر یا پدر. شود میدر طبقه اول نقص بر دختر و دختران وارد  (1119

-به میت نزدیک میآن  که به واسطه گیرند میاوالد اوالد قایم مقام والدینشان هستند و سهم کسی را  (1121

که می گویند خود اوالد اوالد باید در نظر  . )کسانیبرد میو دختر پسر دو سوم  سوم یکشوند پس پسر دختر 

گرفته شوند می گویند که نوادگان هم حقیقتا اوالد هستند پس در عموم ایه یوصیکم اهلل فی اوالدکم للذکر 

 .(.شوند میمثل حظ االنثیین داخل 

پسر داده  واال به تنها شود میعالوه بر سهم سایر ورثه به پسر بزرگ داده  قرآنپیراهن،انگشتر،شمشیر و  (1121

. اظهر این است که حبوه حق پسر بزرگ است )علی سبیل االستحقاق(. )و قیل علی سبیل شود می

 االستحباب = مستحب است(

 .گیرد میرایگان در اختیار پسر بزرگ قرار  طور بهحبوه  (1122

 مستحق حبوه باید قضای نماز ور روزه مورث را به جای اورد. (1123

 موال دیگری هم داشته باشد. اگرچه کم باشد.شرط مالکیت حبوه این است که مورث ا (1124

در که  آن مستحب است که پدر و مادر قسمتی از میراث خود را به پدر و مادر خود اعطا کنند به شرط (1125

 از کل ارث اضافه بیاید. ششم یکصورت وجود فرزند 

 .برد میجد )چه جد پدری و چه مادری( اگر تنها وارث باشد همه ارث را  (1126

 .شود میتقسیم  نصفبه دو  ها آنو هر دو نیز پدری باشند ترکه بین  تنها باشند اگر برادر و جد (1127

 .برد میجده پدری یا جده مادری تنها تمام ترکه را  (1128

اگر جده پدری یا جده پدری یا هر دو با جد مادری یا جده مادری یا هر دو اجتماع کنند در این صورت  (1129

دو برابر  ها آنیا متعدد باشند که در صورت تعدد به ذکور  خواه واحد رسد میبه اجداد پدری دو سوم ترکه 

 طور بهخواه واحد یا متعدد، که در صورت تعدد  رسد می سوم یک. به اجداد مادری متوفی رسد می ها آناناث 

 .شود میتقسیم  ها آنمساوی بین 

 رد. به فرض و بقیه بهآن  منتها نصف رسد میبه خواهر ابی یا ابوینی متوفی همه ترکه  (1131

 .رسد میبه دو یا چند خواهر دو سوم ترکه به فرض)تسمیه( و بقیه به رد  (1131

 .برند میبرادران و خواهران ابی در صورت نبودن برادر و خواهران ابوینی همه مال را  (1132

 .کنند میبرادران و خواهران ابی یا ابوینی به صورت ذکور دو برابر اناث ترکه را تقسیم  (1133

و  برند میترکه را به فرض  سوم یکو اگر بیش از یک نفر باشند  ششم یکها یک برادر یا خواهر امی تن (1134

 .شود میداده  ها آنبر اساس رد به  سوم یکیا  ششم یکزاید بر 

 .کنند میمساوی ارث را بین خود تقسیم  طور بهها  امی (1135

 ابی به خاطر ابوینی از ارث بردن محروم است. (1136
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 .شود میارث اگر باشد بر ابوینی ها رد  د بردر صورت اجتماع ابوینی و امی، مقدار زای (1137

. )به خاطر قاعده فقهی من شود میها رد در صورت اجتماع ابی و امی، مقدار زاید بر ارث اگر باشد بر ابی (1138

 علیه الغرم فله الغنم(

 کالله ابی قایم مقام کالله ابوینی هستند. (1139

ترکه  سوم یکو اجداد امی )مادری( متوفی  در صورت اجتماع اجداد و برادران و خواهران، خواهر و برادر (1141

. که رسد میو اجداد پدری )ابی( دو سوم ترکه  به خواهر و برادرو  کنند میمساوی بین خود تقسیم  طور بهرا 

 .کنند میبه صورت پسر دو برابر دختر تقسیم 

 جد هر چه باال رود با خواهر و برادر شریک در ارث است. (1141

 .گیرند میطبقه دوم و سوم نصیب اعالی خود را زوج و زوجه به همراه وراث  (1142

اصل  سوم یکبعد سهم اجداد مادری و خواهر و برادر مادری  شود میدر طبقه دوم ابتدا سهم زن داده  (1143

 .شود میو بقیه به خویشان ابوینی یا ابی رد  رسد میترکه را 

. ولی اگر خودشان امی بودند ندبر میرا  ها آناوالد کالله مادری قایم مقام کالله مادری هستند و سهم  (1144

 .برند میمتفاوت ارث  طور بهمساوی واال  طور به

 عمو و عمه امی یعنی خواهر و برادر مادری پدر متوفی. (1145

و اگر  ششم یکدر صورت اجتماع عمو ویا عمه امی با عمو یا عمه ابی یا ابوینی به عمو یا عمه مادری  (1146

به عمو یا عمه ابی یا ابوینی و  کنند میمساوی تقسیم  طور بهو  گیرند میرا  سوم یکبیشتر از یک نفر بودند 

 متفاوت تقسیم کنند. طور به. که شود میبقیه به خویشان ابی یا ابوینی رد و  رسد می سوم یک

. اگر همگی ابی باشند یا همگی کنند میمساوی تقسیم  طور بهو دایی ها مال را  خاله و دایی یا خاله ها (1147

های ابی به خاطر دایی و خاله ابوینی ارث  ی و ابی و امی باشند دایی و خالهاگر ابوینو  نیامی یا همگی ابوی

مساوی تقسیم  طور بهکه  رسد می سوم یکو اگر بیش از یک نفر باشد  ششم یکدایی یا خاله امی و  برند مین

 تقسیم کنند.مساوی  طور بهکه  رسد میبه دایی یا خاله پدری  ششم یکیا  سوم یکبقیه ی و  کنند

چه اگر یک نفر دایی و  رسد می سوم یکدر صورت اجتماع عمو و عمه و خاله و دایی، به خاله و دایی  (1148

 باشد. ها آناگر چه یکی از  رسد میخاله مادری باشد و به عمو و عمه دو سوم 

 و یا عمه.از اصل ترکه و بقیه به عم سوم یکو به خاله و دایی  رسد میدر طبقه سوم به زن نصیب اعلی  (1149

 وسپس هر چه ماند را به ابی یا ابوینی ها می دهیم.ها  امیکال اول سهم زن بعد  (1151

 خال االم= دایی مادر خال لالم= دایی مادری  (1151

 پسر عموی ابی یا امی یا ابوینی بر عموی ابی مقدم است. (1152

 دایی مادر بر عموی پدر اولویت دارد (1153
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آن  که به واسطه برد میهستند و هر کس سهم کسی را  اه آناوالد عمو و عمه و خاله و دایی قایم مقام  (1154

را  سوم یکفرزند عمه اگرچه دختر است دو سوم و فرزند دایی اگرچه پسر است  مثالً) رسد میبه میت 

. کنند میگیرد.( ولی هر گروه از فرزندان عمو و عمه و خاله و دایی اگر امی نبودند بالتفاوت ارث را تقسیم  می

. از اوالد عمه به رسد میو بقیه به اوالد ابی یا ابوینی ها  ششم یکیا  سوم ها یک امیعمو به اوالد  یعنی از

یا  سوم ها یک امی. از اوالد خاله به رسد میو بقیه به اوالد ابی یا ابوینی ها  ششم یکیا  سوم یکها امی

و بقیه به اوالد  ششم یکیا  سوم یکها اوالد دایی به امی . ازرسد میها و بقیه به اوالد ابی یا ابوینی ششم یک

. ولی اوالد دایی و کنند میمساوی ارث را تقسیم  طور به. اوالد عمو و عمه مادری رسد میها ابی یا ابوینی

 خاله بالسویه.

و  در یک درجه باشندکه  آن . به شرطبرد میکسی که دو سبب برای ارث بردن دارد به هر دو سبب ارث  (1155

 .برد میمانع دیگری باشد تنها از جهت مانع و حاجب ارث  اگر یکی از دو جهت

اگرچه نزدیکی نکرده باشند مگر در مورد مرد بیماری که در حال  برند میزن و شوهر از یکدیگر ارث  (1156

( مگر اینکه نزدیکی کرده باشند یا از بیماری بهبودی پیدا برند میبیماری با زنی ازدواج کرده باشد )که ارث ن

تاثیری ندارد زیرا اصل عدم مانعیت مرض  اصالً)حتی اگر نزدیکی نکرده باشند(. )بیمار بودن زن کرده باشد. 

 باطل است(. ها آناست و قیاس 

 . زیرا زن در حکم زوجه است.برند میدر زمان عده طالق رجعی طرفین ارث  (1157

 برد می. ولی شوهر ارث نبرد میبا طالق بائن زن در حال مرض زن تا یک سال ارث  (1158

 .برد مین=اگر از شوهرش فرزند داشته باشد= از تمام ترکه شوهر ارث ز (1159

)نه از عین زمین و نه از قیمت ان( و از عین  برد میزن=اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد=از زمین ارث ن (1161

 .برد میراث آن  ولی از قیمت برد میساختمان ارث ن

 ی نداشته باشد.اگرچه از زنش فرزند برد میشوهر از تمام ترکه زن ارث  (1161

آن  که زن بدون فرزند ازچه  آن اگر مردی دو زن داشته باشد که از یکی فرزند دارد و از یکی فرزند ندارد (1162

و خود او باید قیمتش را به زن بدون فرزند بدهد. زیرا سهم ناشی از  رسد میبه زن با فرزند  شود میمحروم 

قسمت به زن آن  حروم شدن یکی از بخشی از ترکهپس با م شود میدو نفر تقسیم آن  زوجیت تنها میان

به اجبار را  آن با امتناع از پرداخت قیمت حاکمو  رسد. پرداخت قیمت در اینجا مانند دین استدیگر می

 د از عین یا غیر عین تقاص کند.توان میفروشد تا پول طلبکار را بدهد. واال زن  می

نزدیکند  پدر و مادردیه به کسانی که به  ها آننبودن با و  برند میدیه جنین را پدر و مادرش ارث  (1163

. )به خویشان مادری رسد میبا جنین دارند  نسبی. بعد به کسانی که به واسطه پدر خویشاوندی رسد می

 (رسد مین
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هم از او  ها آنو پدر و مادر و خویشان  برد میارث ن ها آنو خویشان  ولد الزنا از دو طرف از پدر و مادر (1164

باشد  زنازاده. در صورتی که از یک طرف شود میبه والدین خود منسوب ن شرعاً زنازاده. زیرا برند میارث ن

آن  و او و خویشان او هم از برد میولی از طرف دیگر ارث  گذارد نمیو ارث  برد میطرف ارث نآن  تنها از

 .برند میفرزند ارث 

 .برد میارث  ها هم از آن برند و او میفرزند و همسرش در هر صورت ارث  زنازادهاز  (1165

معلوم نباشد که کدام  یکی از شرایط ارث بردن علم به موخر بودن حیات وارث از مورث است پس اگر (1166

زود تر از دنیا رفته یا مشتبه شوند یا ترتیب معلوم نباشد ارثی در کار نخواهد بود. مگر در مورد غرق شدن یا 

. رابطه نسبی یا سببی داشته 1اگر  برند میان از هم ارث که در این دو صورت فوت شدگ ،فرود امدن آوار

زودتر از دیگری  یک کدام. معلوم نباشد مرگ 3. مالی وجود داشته باشد تا ارث بردن محقق شود 2باشند 

 . باید ارث بردن و توارث از یکدیگر ممکن باشد. 4بوده 

و  شود میمال کسی که فقیرتر است تقسیم  و ابتدا برد میکه از اولی ارث برده دیگر ارث نچه  آن دومی از (1167

 تعبد است. ،دلیل این حکم

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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